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Abstract 

A description is provided of children’s concepts and conceptions of time and the processes by which 
these are learned. Learning is approached from a phenomenological frame of reference in which the 
main concepts are intentionality, meaning, the creation of meaningful relationships and learning 
experiences. This philosophical and theoretical approach also draws attention to language and action 
and to cognitions and emotions in connection with learning. The empirical analysis of meaningful 
relationships and learning experiences is based on encounters between the individual and various 
factors in the learning environment such as the teacher, other pupils and learning tasks. 

The descriptive problems addressed here were focused on the products of learning, the learning 
process and the context. The intentions of the individual with regard to his or her situation are 
examined in the contexts of environmental inquiry, activity and voluntary working. 

The material was compiled in three stages. A preliminary survey was conducted in 1993–1994 
with 22 second-grade pupils, after which the data acquisition proper took place in the didactic 
process laboratory of the Department of Teacher Education in Kajaani in 1994 and 1995 with a 
group of 10 first-grade pupils. The early stages comprised largely basic research, while the final 
stage of data acquisition performed in the light of the previous experiences resembled action 
research. Video recordings of the learning process were transcribed and analysed to produce 
content analysis. Material from the last round of data acquisition were analysed using a 
computerized observation program. The concepts and conceptions acquired by the pupils were 
deduced from the learning tasks and their experiences were gathered from pupil and teacher 
evaluations. The longitudinal study was monitored by means of field notes. 

All the pupils achieved conceptualization after the teaching period in accordance with the goals 
of the learning event. The principal nodes in the inquiry process were described as being 
formulation of the problem to be studied and conceptualization of the information. A meaningless 
problem would be reflected in direct copying of another pupil’s question or of text from a source of 
information. The teacher occupied an important position in supporting conceptualization and 
sharing experiences in all the contexts, while the guiding process was structured by symbols 
recorded by the pupils. The girls in particular expressed a desire to share their experiences with 
others, although this sociability did not always imply sharing the meanings. The most important 
aids in the boys’ meaningful learning experiences were computers, while the girls favoured 
concrete activities such as drawing or modelling. The tasks differed in the kinds of discussions that 
they aroused, with the investigatory tasks and demonstrations leading to the greatest amounts of 
purposeful discussion. 

Language had an important function for coping with the learning environment and for the 
expression of learning intentions. On the other hand, linguistic expressions alone tended to convey 
misleading impressions of either the progress of the pupil’s conceptualization process or his or her 
meaningful experiences. 

Key words:  concept, conception, meaning, experience, learning environment 
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Tiivistelmä 

Tutkimuksessa kuvattiin lasten aika-käsitteitä ja -käsityksiä sekä niiden oppimisprosesseja. 
Oppimista lähestyttiin fenomenologisesta viitekehyksestä, jossa keskeisinä käsitteinä olivat 
intentionaalisuus, merkitys, merkityssuhteen synty ja merkityksellinen oppimiskokemus. 
Oppimiseen sisällytettiin sekä kielen ja toiminnan että kognitioiden ja emootioiden aspektit. 
Merkityssuhteiden ja merkityksellisten oppimiskokemusten empiirinen analyysi perustui yksilön 
kohtaamisiin oppimisympäristön eri tekijöiden, kuten opettajan, toisten oppilaiden ja tehtävien, 
kanssa. 

Kuvailevat tutkimusongelmat koskivat oppimisen tuotoksia, prosessia ja kontekstia. Yksilön 
intentoitumista situaatioonsa tarkasteltiin oppimisympäristön tutkivassa, toiminnallisessa ja 
vapaaehtoisessa kontekstissa. 

Tutkimusaineisto koottiin kolmessa vaiheessa. Esitutkimukseen (1993–1994) osallistui 22 
toisluokkalaista sekä Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen didaktisessa prosessilaboratoriossa 
toteutettuihin tiedonkeruuvaiheisiin (1994, 1995) 10 ensiluokkalaista. Tutkimuksen alkuvaiheet 
olivat perustutkimuksellisia. Alkuvaiheiden kokemusten perusteella toteutettu viimeinen 
tiedonkeruu muistutti toimintatutkimusta. Oppimisprosessit kuvattiin videotallenteiksi, jotka 
litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyyttisesti. Viimeisen tiedonkeruun aineistoa analysoitiin 
ATK-pohjaisella observointiohjelmalla. Oppilaiden käsitteitä ja käsityksiä tulkittiin 
oppimistehtävistä, ja oppilaiden kokemuksia tulkittiin kyselypohjaisista oppilas- ja 
opettaja-arvioinneista. Pitkittäistä tutkimusta seurattiin kenttämuistiinpanoilla. 

Opetusjakson jälkeen kaikilla oppilailla tapahtui käsitteellistämistä oppimistavoitteiden 
suuntaisesti. Tutkivan prosessin solmukohdiksi kuvattiin tutkimusongelman muodostaminen sekä 
tiedon käsitteellistäminen. Merkityksetön ongelma heijastui toisen oppilaan kysymyksen tai 
tietolähteen tekstin kopioimisena. Opettajalla oli kaikissa konteksteissa tärkein asema sekä 
käsitteellistämisen tukijana että kokemusten jakajana. Ohjaamisprosessia strukturoivat oppilaan 
kirjaamat symbolimerkit. Erityisesti tytöt ilmaisivat halua jakaa kokemuksiaan toisten kanssa, 
vaikka sosiaalisuus ei tarkoittanut aina merkitysten jakamista. Poikien merkityksellisissä 
oppimiskokemuksissa välineistä keskeisin sija oli tietokoneilla ja tyttöjen toiminnallisilla tehtävillä 
(esim. piirustus, muovailu). Tehtävät erosivat siinä, millaisia keskusteluja ne herättivät: yleensä 
tutkimustehtävät ja demonstraatiot synnyttivät eniten tavoitteellista keskustelua. 

Kielen funktio oli tärkeä oppimisympäristössä selviämisessä ja oppimisintentioiden 
ilmaisemisessa. Toisaalta pelkät kielelliset ilmaisut ohjaustilanteissa välittivät harhaisia käsityksiä 
joko oppilaan käsitteellistämisprosessin etenemisestä tai merkityksellisistä kokemuksista. 

Asiasanat:  käsite, käsitys, merkitys, kokemus, oppimisympäristö 
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Suorttia kiitän jatko-opintojeni ohjaamisesta. Hän kannusti jo opiskeluajan 
graduistunnoissa minua jatkotutkimuksen tekemiseen ja välitti minulle jo tuolloin 
tutkimukseni fenomenologista perusorientaatiota. Suureksi osaksi professori Suorttin 
ansiota on, että minulla on ollut mahdollisuus kerätä tutkimukseni aineisto Kajaanin 
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1 Aluksi 

1.1 Tutkimuksen tausta ja ajankohtaisuus 

Oppimisesta ja opettamisesta käydyissä keskusteluissa on vaadittu eri oppimisteorioiden 
mukaisesti oppilasta tiedon etsijäksi, ymmärtäjäksi ja arvioijaksi. Sisällöllisesti on 
korostettu oppilaan yksilöllisiä edellytyksiä ja niiden huomioon ottamista opetuksessa. 
1980-luvulta asti edennyt keskustelu on kohdentunut kiihtyvästi oppimisympäristön 
laadullisten ominaisuuksien tarkasteluun, ja tämä on konkretisoitunut, kun on suunniteltu 
edellytyksiltään erilaisten lasten opetusjärjestelyjä ja avoimia oppimisympäristöjä. 
Samanaikaisesti on vähä-äänisemmin muistutettu, että oppimisessa keskityttäisiin myös 
peruskäsitteiden opettamiseen. 

Opetusta ja sen muuttumista koskevien keskustelujen rinnalla kohdistuvat paineet 
kasvatustieteelliseen ja erityisesti didaktiseen tutkimukseen: Mitä uudistetuissa avoimissa 
oppimisympäristöissä todella tapahtuu? Millaisin prosessein oppilas todellisuudessa 
etenee yksilöllisessä, valintoja mahdollistavassa oppimisympäristössä? Miten oppilas 
kykenee etsimään, ymmärtämään ja arvioimaan tutkimaansa tietoa? Mitä oppilas todella 
oppii oppimisen kohteena olevista keskeisistä käsitteistä ja niiden suhteista? Kun näissä 
esittämissäni peruskysymyksissä didaktinen todellisuus ymmärretään syklisenä, 
moniulotteisena ja prosessiluonteisena kokonaisuutena, tuntuu empiirisen analyysin tarve 
ilmeiseltä. Voidaan kysyä, miten olisi mahdollista hallita erilaisissa oppimisympäristöissä 
oppilaan peruskäsitteisiin liittyvää, vieläpä yksilöllistä oppimis- ja opettamisprosessia. 

Kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa toimiva didaktinen prosessilaboratorio (DPL) 
erilaisine tutkimushankkeineen (esim. Suortti & Mauno 1993; Atjonen 1998; 
Kallonen-Rönkkö 1996; Kumpulainen & Mutanen 1998; Mutanen 1999; Tolonen 1996) 
on pyrkinyt viime vuosina vastaamaan oppimisen ja opetuksen tutkimuksen 
ajankohtaisiin haasteisiin. Yksikössä toimineissa projekteissa on jäsennelty teoreettisesti 
opetus–oppimis-prosesseja empiiristä toteuttamista varten sekä hahmotettu empiirisen 
tutkimuksen edellyttämiä metodologisia vaatimuksia informaatioteknologian 



 15

sovellutuksia hyödyntäen. Mahdollisuutena on pidetty tilannetta, jossa on voitu kerätä 
tasokasta dataa ja seurata ajallisesti eri vaiheissa tapahtuvaa oppimista jopa niin, että on 
voitu palata jälkikäteen analysoimaan todellisia ja aitoja oppimistilanteita reaaliajassa. 

Käsitteitä on tutkittu eri ikäisten oppilaiden ja yleensä erilaisten ihmisten keskuudessa 
ja eri tieteenalojen lähtökohdista. Vaikka käsitteiden oppiminen ei ehkä ole ollut aivan 
viimeaikaisen tutkimuksen ydinalue, on sitä tutkittu esimerkiksi Suomessa lähinnä 
käsitekarttamenetelmien näkökulmasta (esim. Åhlberg 1990; Kankkunen 1999). Lisäksi 
sille voidaan löytää lähitutkimusalueita, sillä tutkimuksessa on yleensä oltu kiinnostuneita 
oppilaiden tieto- ja päättelyprosesseista, joihin kuuluvat oleellisena osana käsitteet (Eylon 
& Linn 1988, 251–301). Tutkijoiden mukaan oppimistutkimuksissa on oltu eri mieltä 
siitä, millaisia arvolähtökohtia annetaan tieteelliselle tiedolle. Osaksi tämä on ohjannut 
tutkimustani perussitoumusten analysointiin. Oppimispsykologiassa käsitteiden oppimista 
on tarkasteltu lähinnä eri oppimisteorioiden sisällä usein itsestään selvänä ja olemassa 
olevana totuutena, jolloin itse käsitteiden ja käsitysten ontologiset ja epistemologiset 
perustelut ovat jääneet vain marginaaliseksi alueeksi tai ne on ohitettu. 

Käsitteiden hallinta on tärkeä osa oppilaan oppimista, minkä tulen tässä 
tutkimuksessani osoittamaan. Käsitteiden tutkimisen tekee kiintoisaksi juuri se, että ne 
ovat osa oppilaan todellisuusrakenteita ja näin ollen myös osa oppimiskokemuksia 
(Mutanen 1999, 2–4). Voisi sanoa, että käsitteet kuuluvat elämäämme ja oppimiseemme 
sekä kohteina että välineinä. Oletukseni on yhtäältä Turuseen (1989, 80–81) viitaten, että 
käsitteitä ei opi itsestään, vaan niiden on oltava perustellusti ja suunnitelmallisesti 
oppimisen kohteita. Lipmaniin (1988, 159) luottaen ja jo aiempien tiedonkeruiden 
perusteella uskon, että oppilaat tutkivat käsitteiden merkityksiä mielellään. Toisaalta 
pyrin osoittamaan, että käsitteet kuuluvat keskeisesti didaktiseen prosessiin. Tällöin 
niiden asema eri interaktio-osapuolten kohtaamisen välineenä korostuu. 

Kohde–väline-dialektiikasta voidaan johtaa merkityksen muodostumisen 
problematiikka. Tutkimuksissa on esitetty opettajien kokema käsitehorisontin ongelma: 
opettajat eivät tiedä, millaisilla käsitteillä lapset ajattelevat ja miten he mieltävät uutta 
asiaa. Edelleen ongelmaksi on todettu se, että lapsen ja aikuisen käsitteet poikkeavat niin 
paljon toisistaan, että syntyy väärinymmärryksiä. Tässä tutkimuksessa osoitan, että 
tarvitaan lähestymistapaa, jossa tarkastellaan käsitteiden oppimista didaktisen prosessin 
aikana, mikä tarkoittaa merkityssuhteen muodostumisen sekä kohtaamishorisontin 
jäsentymisen teoreettista ja empiiristä analyysia. 

Käsitysten ja käsitteiden tutkiminen on yhtäältä klassinen ja toisaalta aina 
ajankohtainen aihe. Mitä lapsi käsittää ja ymmärtää, tai millainen on lapsen kokemus? 
Liitettynä didaktiikan kannalta ajankohtaisiin sisällöllisiin (tiedeopetus, lasten filosofia) 
ja menetelmällisiin ratkaisuihin (yksilöllinen, tutkiva oppiminen, avoin 
oppimisympäristö) tutkimuksen näkökulma on tuore. Didaktinen teoretisointi kohdentuu 
todellisuusrakenteita koskeviin merkityksiin. Sisältö- ja menetelmätietoa arvioitaessa on 
muistettava, että tutkimuksessa ei ole tarkoitus tarkastella pelkästään substanssia 
sisällöllisenä tai opetusjärjestelyjä menetelmällisenä kysymyksenä, vaan 
kokonaistavoitteena on kuvata käsitteiden oppimista aidossa opetustilanteessa. 
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1.2 Tutkimustehtävät ja raportointi 

Didaktisen prosessilaboratorion valmistuminen syksyllä 1993 suuntasi osaksi hankkeeni 
aiheenvalintaa ja tutkimustehtävien muodostamista. Tutkimukseni tavoitteenasettelu oli 
alkuvaiheesta saakka analoginen tehtäville, jotka asetettiin yleisesti DPL:ssa 
suoritettaville projekteille (Suortti & Atjonen & Kallonen-Rönkkö & Tiirola 1993; 
Atjonen 1995a). Jotta koko hankkeen päätutkimustehtävät havainnollistuisivat, olen 
tiivistänyt taulukkoon 1 keskeiset teoreettiset, empiiriset ja metodologiset tehtävät 
tutkimuksen eri vaiheissa. 

 

Taulukko 1. Tutkimushankkeen eri vaiheiden tehtävien painopisteet. 

Tutkimus-
vaihe 

Teoreettinen tehtävä Empiirinen tehtävä Metodologinen tehtävä 

Vaihe I 
1993– 
 

−jäsennetään teoreettiset 

sitoumukset ja peruskäsitteet 

käsitteiden tutkimiseksi 
 

−perustellaan metodiset ja 

metodologiset ratkaisut 

yleensä 

−tutustutaan DPL:oon ja sen 

tiedonkeruujärjestelmän 

mahdollisuuksiin 

Vaihe II 
1994 s – 
 

−tarkastellaan oppilaiden 

käsityksiä ja käsitteitä 

tutkimuskohteena ennen 

oppimisprosessia 
 

−toteutetaan ja analysoidaan 

esitutkimuksen ja I 

tiedonkeruun tulokset 

−arvioidaan DPL:n 

kuvausjärjestelmän 

soveltuvuutta käsitteiden 

tutkimiseen 

Vaihe III 
1995 k – 
 

−tarkastellaan käsitteiden 

oppimisprosessia sekä 

oppimisympäristön ja 

-tehtävien osuutta siinä 
 

−toteutetaan II tiedonkeruu ja 

analysoidaan oppimis-

prosessitutkimuksen tulokset 

−arvioidaan DPL:ta ja 

aineiston mahdollisia 

observointi- ja 

analysointijärjestelmiä 

Vaihe IV 
1996 k – 
 

−syvennetään teoreettista 

tietämystä käsitysten ja 

käsitteiden oppimisesta eri 

vaiheissa ja olosuhteissa 
 

−syvennetään empiiristen 

toteutusten 

luotettavuustarkasteluja ja 

yleistä metodologiaa 

−syvennetään case-kuvauk-

seen sopivaa metodia sekä 

DPL:n metodologiaa 

kokonaisuutena 

 
Tutkimushankkeessani on seuraavia tavoitteita: 

− Työstetään teoreettisesti käsitteiden oppimisen tutkimiseen soveltuvaa viitekehystä. 
Käsitteiden oppimista ja siitä esitettyjä teorioita lähestytään käsitysten ja merkitysten 
synnyn tarkastelun kautta yhtäältä yksilön sisäisenä tajunnallisena prosessina ja 
toisaalta yksilön ja ympäristön analyysina. Tutkittavana käsitteenä on aika. 

− Empiirisessä tehtävässä seurataan, millaisia käsityksiä ja käsitteitä oppilaalla on ajasta, 
miten oppilas käsitteellistää aikaa ja miten erilaiset oppimistehtävät ja -ympäristö 
tukevat oppilasta oppimisprosessin aikana. Erityisesti kuvataan merkityksellisiä 
oppimiskokemuksia. 

− Testataan metodologisesti Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen DPL:n kuvaus- ja 
analyysijärjestelmää erilaisissa oppimis- ja tutkimusympäristöissä. 
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Tutkimustehtävät ovat teoreettisesti, empiirisesti ja metodologisesti laajoja, ja ne 
toteutetaan kolmessa tiedonkeruussa. Ensimmäinen tehtävä on muodostaa teoreettinen 
tulkintataso, jotta empiirisen aineiston tulkinta on tapaustutkimuksellisesti mahdollista. 
Metodologinen tehtävä on tärkeä siksi, että tutkimukseni oli ensimmäisiä pilottihankkeita 
DPL:ssa. Varsinkin alkuvaiheessa oli kiinnitettävä huomiota laboratorion 
menetelmälliseen infrastruktuuriin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Tavoitteena on ollut, 
että sen sijaan, että jouduttaisiin tyytymään pelkkään produktimittaamiseen, moderni 
teknologia mahdollistaisi aiempaa monipuolisemman ja yksityiskohtaisemman 
oppimisprosessin aikana tapahtuvan aineiston taltioinnin oppilaiden käsitys- ja 
käsitetutkimuksessa. 

Tutkimus kohdistuu alkuoppilaiden käsitysten ja käsitteiden kuvailuun siten, että 
esitutkimus ja ensimmäinen tiedonkeruu toteutettiin ennen opetusjaksoa ja toinen 
tiedonkeruu sen jälkeen (Mutanen 1995; 1999). Kuvio 1 havainnollistaa, miten raportointi 
jakaantuu neljään osaan. 

 
Fenomenologinen viitekehys 

mieli, merkityssuhde, objekti 
 

�

�� �

����� � �

�

 
  

  ���� �   

�� � 
��  

  
 
 

   
k  kohtaaminen, horisontti 

Fenomenologinen viitekehys 
 

Oppimisen empiirinen kuvaaminen 
didaktisessa prosessilaboratoriossa 

 

�� ��
 

    

Kuvio 1. Tutkimuksen toteutus ja sen raportointi. 

merkityssuhde 
merkityksellinen   

kokemus 

I: Käsiteanalyysi 
käsite - merkitys - käsitys 

kieli ja toiminta 
tieto ja tunne

IV: Diskussio 
kokoava tarkastelu 

II: Sisältötieto 
esitutkimus,  
I tiedonkeruu  

oppimisen kohde 
sisältötieto 

käsite, käsitys 

III: Oppimisprosessi 
II tiedonkeruu  

oppimisen kohde ja väline 
sisältö- ja menetelmätieto 

oppimisympäristö ja  
-tehtävät 

 
 

o 
p 
p 
i 

m 
i 
s 
p 
s 
y 
k 
o 
l 
o 
g 
i 
a 

 
 
 
 
 

d 
i 
d 
a 
k 
t 
i 
i 
k 
k 
a 

Aika-käsityksiä ja -käsitteitä  
kuvaavat sisällölliset luokittelut: 

- filosofinen  
-psykologinen 

-luonnontieteellinen 

Käsitteellistämisprosessia  
kuvaavat tekijät: 

- tuotokset 
- oppimisprosessit 

- kontekstit 
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− Johdanto-osassa selostetaan koko hankkeen taustaa sekä tutkimustehtäviä. Toiseksi 
analysoidaan käsite-, käsitys- ja merkitys-peruskäsitteitä ja esitellään teoreettiset 
kieleen ja toimintaan liittyvät sitoumukset fenomenologisen oppimisprosessianalyysin 
suorittamiseksi. Osan lopussa raportoidaan empiiristä ja metodologista toteuttamista 
yleisesti. 

− Toinen osa koostuu käsitteiden ja käsitysten esitutkimusvaiheen (1993–1994) ja 
ensimmäisen tiedonkeruun (syksy 1994) tuloksista, jotka on raportoitu erillisessä 
julkaisussa (Mutanen 1999). Tähän raporttiin on kirjoitettu lyhennelmä viimeisen 
tiedonkeruun kannalta keskeisistä teoreettisista, empiirisistä ja metodologisista 
tuloksista. 

− Kolmannessa osassa tarkastellaan keväällä 1995 hankittua aineistoa 
oppimisprosessitutkimuksen ja oppimisympäristön näkökulmasta (myös Mutanen 
1995). Aineistoa kuvataan tuotosten, prosessin ja kontekstin ulottuvuuksin. Tulkintaa 
monipuolistavat edellisten tiedonkeruiden tulokset sekä lisätty ja syvennelty 
teoreettinen tietämys käsitteiden oppimisesta. 

− Diskussio-osassa arvioidaan koko hankkeen tehtävien toteutumista sekä esitetään 
jatkotutkimusmahdollisuuksia. Lisäksi tarkastellaan DPL:n tiedonkeruu- ja 
analyysijärjestelmää. 
Käsitteiden muodostumista on tutkittu monilla eri tieteenaloilla. Sitä on tutkittu mm. 

filosofian merkitysteorioiden (esim. Russell, Wittgenstein, Husserl, von Wright), 
kielitieteen (esim. Chomsky), psykologian käyttäytymis- ja oppimisprosessien (esim. 
Ausubel, Bruner, Klausmeier, Carey) sekä sosiologian pragmaattisten merkitysten 
lähtökohdista. Wannenmacher ja Seiler (1983, 1) jaottelevat käsitetutkimuksen 
lingvistiseen, psykologiseen ja kehitystraditioon. Tämän tutkimuksen lähestymistapaa 
luonnehtisin monisyiseksi. Muodostan viitekehystä fenomenologisesta filosofiasta käsin 
ja täydennän sitä lähinnä oppimispsykologisella ja didaktisella tutkimuksella. Didaktiset 
kysymyksenasettelut ovat implisiittisiä alkuvaiheessa, mutta tulevat keskeisiksi 
viimeisessä tiedonkeruussa. 

Useiden uusina pidettyjen oppimisnäkemysten taustat ovat löydettävissä 
kasvatusfilosofiasta. Tietokäsitysten argumentoinnille on ollut tyypillistä, että on eritelty 
uutta ja vanhaa vastakohtaistavia ominaisuuksia, kuten ominaisuuksia dynaamisuus ja 
staattisuus, aktiivisuus ja passiivisuus tai prosessiivisuus ja produktiivisuus. 
Mainitsemiani käsitteitä löytyy kaikkialta viimeisen vuosikymmenen aikana julkaistusta 
opetusalan kirjallisuudesta. Tietokäsityksistä on johdettu edelleen oppimiskäsityksiä, 
joissa opettajan ja oppilaiden roolit on organisoitu uudelleen. Näiden teoreettisten 
piirteiden varjoon on usein jäänyt tieteenteoreettinen ja metafyysinen tiedon analyysi 
esimerkiksi fenomenologisen tradition keinoin (ks. Suortti 1992, 26–27). Uskon, että 
tutkimuksessani tarvitaan kokonaisuudessaan filosofista lähestymistä ilmiöiden 
käsitteellistämiseksi sekä didaktisen prosessin ymmärtämiseksi. 

Filosofinen ja didaktinen lähtökohta konkretisoituvat fenomenologiseen 
merkitys-diskurssiin, josta tarkastelen käsitteiden oppimista ja lasten käsityksiä. 
Yksilöllisestä, pelkkää substanssia koskevasta merkitysanalyysista raportoin toisessa 
osassa, jonka jälkeen kolmannessa osassa raportoimassani viimeisessä tiedonkeruussa 
tarkastelen intentoivan yksilön kokemusta oppimisympäristöstä ja sen erilaisista 
kohteista. Tässä vuorovaikutuksellinen oppimisympäristö kokonaisuudessaan saa tärkeän 
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aseman. Valitsemallani lähestymistavalla tulen osoittamaan, että merkityksen tematiikka 
on primaari, kun pyritään ymmärtämään lapsen ajattelua ja oppimistapahtumaa. 

Sekä työn teoreettiseen että empiiriseen toteuttamiseen tulee sisältymään käsitteiden ja 
käsitysten tutkimisen rinnalla monia sivujuonteita. Tällaisia lähinnä didaktisia ja 
kasvatusfilosofisia teemoja ovat esimerkiksi eri tieteenalojen lähestymistavat, teorian 
muodostus, sisältö- ja menetelmätiedon osuus didaktiikassa sekä tutkimuskohteiden 
tietoteoreettiset ja antropologiset oletukset. Tehtävien priorisointia ja raportointia varten 
on tehtävä rajauksia, jolloin käsityksiin ja käsitteisiin sekä niiden oppimiseen liittyvät 
ilmiöt tulevat tarkasteltaviksi kietoutuneena itse tutkittavaan ilmiöön. Hanke on 
kokonaisuudessaan ainespesifisiä kysymyksiä yleisdidaktisempi, ja tehtävien mukanaan 
tuomat ainekset pyritäänkin jäsentämään päätutkimustehtävien näkökulmasta. 

Hankkeen selostamisen aikana kehittyvän viitekehyksen lomassa nostan esiin myös 
käsitteiden empiiristä problematiikkaa, vaikkakin vasta empiiristen tutkimusten 
toteuttamisvaiheita selostaessani tarkennan spesifit ongelmat. Menettelytapa sopii 
teoreettiseen ja empiiriseen työskentelyorientaatioon, jolle on ollut tyypillistä koko 
prosessin ajan syklinen vuorottelu (ks. taulukko 1 ja kuvio 1). Didaktista tutkimustahan 
on perinteisesti lähestytty empiiris-analyyttisesti siten, että teoreettisista lainalaisuuksista 
on johdettu sovellutuksia käytäntöön. Tällöin teoria on ollut etuasemassa käytäntöön 
nähden. Tulkinnallisen suunnan voimistuminen on puolestaan johtanut käytännön 
korostumiseen, jolloin ääritapauksissa didaktiset ratkaisut ovat löytyneet kentältä. Lahdes 
(1993) mainitsee kolmantena suuntauksen, jossa didaktinen tieto muodostuu sekä 
kokemustiedosta että teoreettisesta tiedosta. Luonnehtisin tutkimusotettani 
pääsääntöisesti ymmärtävään pyrkiväksi työskentelyotteeksi, jossa alkuvaiheessa on 
edetty pääasiassa teoreettisen orientaation kautta ja jossa tutkimuksen edetessä 
empiirinen todellisuus on ollut yhä selvemmin mukana. Pidän ratkaisuani perusteltuna 
siksi, että käsitteellisen aiheen ollessa kyseessä voi olla vaarana empiirisestä 
todellisuudesta vieraantuminen. Lisäksi ratkaisu on ollut merkityksellinen opettajan ja 
oppilaiden kanssa muodostuneelle toimivalle yhteistyölle. 



 20

2 Aika-käsitteistä käsityksiin ja merkityksiin 

Tässä luvussa tarkastelen aikaan liittyvien aiempien tutkimusten käsitteitä sekä niiden 
epistemologisia ja ontologisia perusteita. Etenen induktiivisesti ja osoitan, millaisena 
käsitteiden oppiminen on nähty ja millaiset teoreettiset sitoumukset ovat ohjanneet 
käsitteenmäärittelyä. Lähteet ovat sellaisia tieteellisiä artikkeleita, joissa käsitteet ovat 
olleet oppimisen kohteina. Lähteissä tarkastelu on kohdistunut pääasiassa 
luonnontieteellisiin käsityksiin (ks. Pfundt & Duit 1991; Carmichael & Driver & Holding 
& Phillips & Twigger & Watts 1990; Driver & Guesne & Tiberghien 1985a, b; Osborne 
& Freyberg 1985). 

2.1 Lähtökohtia aikaan liittyvien peruskäsitteiden tarkasteluun 

Aika-käsitteitä ja -käsityksiä koskevat tutkimukset jakautuvat useisiin eri aloihin (ks. 
Driver 1989; Osborne & Wittrock 1983; Mutanen 1999, 15–23). Tutkimukset kohdistuvat 
tieteeseen ja astronomiaan, maapalloon ja sen paikkaan maailmankaikkeudessa, 
vuorokauden, vuodenajan ja Kuun vaiheiden vaihteluihin tai yleensä aikavaihteluihin. 
Joissakin korostuu käsitteen ja käsityksen sisällöllisesti oikea hallinta, kun taas toiset 
painottavat oppimisprosessia (ks. Solomon 1993, 1–44). Substanssia kiintoisampaa on 
tarkastella esittämieni tutkimuskohteiden pääkäsitteitä eli sitä, mihin itse käsitteen 
oppiminen kohdistuu (taulukko 2). 
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Taulukko 2. Aika-käsitteeseen kohdistuneet tutkimukset ja niiden kohteet. 

Tutkijat Tutkimuksen nimi Tutkimuskohde 

Yleensä aikuiset: 
Lightman ym.;  
USA; 1987 

Contemporary cosmological beliefs uskomus 

Acker & Pecker;  
Ranska; 1988 

Public misconceptions about astronomy: the teaching 
of astronomy 

väärinymmärtäminen 

Durant & Miller;  
Britannia & USA; 1989 

The public understanding of science käsittäminen ja 
ymmärtäminen 

Opettajat/opiskelijat: 
Karttunen & Poutanen; 
Suomi; 1982 

Helsingin ja Joensuun kesäyliopiston opiskelijoiden 
fysiikan ja tähtitieteen perustiedot 

perustiedot 

Cohen;  
USA; 1982 

How can sunlight hit the moon if we are in the dark?: 
teacher’s concepts of phases of the moon 

käsite 

Targan;  
USA; 1987 

A study of conceptual change in the content domain of 
the lunar phases 

käsitteellinen muutos 

Jones;  
Australia; 1989 

Pre-service elementary teachers' explanations of 
diurnal, seasonal and lunar phenomena 

käsittäminen, selitys, 
syy, ymmärrys 

Ojala;  
Suomi; 1992, 1993 

Third planet käsitykset (opiskelijat) 

Summers & Mant; 
Englanti; 1992, 1995 

The Earth’s place in the universe ymmärtäminen 
(havainnot, selitykset) 

Eri ikäiset lapset: 
Piaget;  
Sveitsi; 1969 

The Child’s conception of time käsitys(kyky)  

Haupt;  
USA; 1948, 1950 

First grade concept’s of the Moon käsite 

Yuckenberg;  
USA; 1962 

Children’s understanding of certain concepts of 
astronomy in the first grade 

käsite 

Nussbaum;  
Israel; 1979 

Children’s conception of the Earth as a cosmic body: 
A cross-age study 

käsityskyky 

Mali & Hove;  
Nepali; 1979 

Development of the earth and gravity concepts among 
Nepali children 

käsite 

Klein;  
USA; 1982 

Children’s concepts of the Earth and Sun käsite 

Laine;  
Suomi 1984, 1990 

Käsitteiden hallinta koulunkäynnin alussa: luokittavan 
käsitteiden opetusstrategian vaikutus 

käsite 

Virrankoski;  
Suomi; 1982, 1986; 1996 

Peruskoulun oppilaan fysikaalinen maailmankuva 
Kosmologinen maailmankuva 

fysikaalinen 
maailmankuva  

Baxter;  
Englanti; 1989 

Children’s understanding of familiar astronomical 
events 

käsittäminen ja 
ymmärtäminen 

Riihelä;  
Suomi; 1989 

Lasten ryhmäoppiminen ja aikakäsite koulupsykologin 
työn kohteena 

ryhmäoppiminen ja 
käsite  

Engeström;  
Suomi; 1990 

Students’ conceptions and textbook presentations of 
the movement of the moon 

käsitteellistäminen, 
ymmärtäminen 

Vosniadou;  
Kreikka; 1991, 1994 

Capturing and modelling the process of conceptual 
change 

käsitteellinen muutos 

Arnold ym.;  
Englanti; 1995 

Children’s knowledge of the earth’s shape and its 
gravitional field 

tiedot 
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Tyypillistä on ollut tutkia ajatteluun ja oppimiseen läheisesti liittyviä prosesseja 
seuraavien käsitteiden tarkastelun avulla: 

käsittäminen ja ymmärtäminen (understanding); käsite (concept); käsitys (conception); 
ennakkokäsitys (preconception); väärinymmärrys (misconception); epäonnistunut 
käsitys (unsuccessful conception); vaihtoehtoinen viitekehys (alternative framework); 
poikkeava käsitys (various conception); lasten tiede (children’s science); näkemys 
(view); uskomus (belief); intuitio (intuition); tieto (knowledge); käsitteellinen muutos 
(conceptional change); mentaalinen malli (mental model); havainto (observation); 
havaintokokemus (observational experience); kuvaileva ja selittävä systeemi 
(descriptive and explanatory system); selitys (explanation); syy (cause). 
Esittämäni luettelon perusteella voin yhtyä Viirin (1995, 4) toteamukseen, jonka 

mukaan tutkijoilla ei ole ollut yhtenäistä käytäntöä käsitysten nimeämiseksi. Onkin 
tavallista, että kirjallisuudessa ja tiedeartikkeleissa tapaa yleisesti toisistaan poikkeavia 
tutkimuskohteita (Garnett & Garnett & Treagust 1990, 147; Webb 1992, 423–429). 
Lisäksi Takala (1982b, 16) ja Åhlberg (1990, 12) arvostelevat terminologiaa kirjavaksi ja 
jopa hämmentäväksi. Tarkastelen nimenomaan lasten tiedettä (children’s ideas in science) 
koskevia käsityksiä, joiden tutkimiseen on myös Helldénin (1992, 22–25) mielestä 
kahden viimeisen vuosikymmenen aikana kehitetty uusia nimityksiä. 

Käsitekarttatekniikkaan opettajan ja oppilaan työvälineenä perehtynyt Åhlberg (1990, 
10–12) on tiivistänyt maailmankuvaa esittelevän 37-osaisen listan, joka osoittaa 
käsitetutkimusten kohteiden teoreettisen ja empiirisen kirjavuuden. Mainitsemisen 
arvoista on käsitetematiikan laajentaminen maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen. 
Lisäksi listasta löytyvät mm. kognitiivisen rakenteen, skeeman ja representaation 
käsitteet, joista mm. Takala (1982b, 14–24) on tehnyt käsiteselvitystä tutkiessaan 
1980-luvun alkupuolella peruskoululaisten maantieteellistä maailmankuvaa. Ausubelin 
(1968, 127–128) mielestä yksilön kognitiivinen rakenne koostuu yksilön tiedoista, 
käsityksistä, odotuksista ja informaation prosessointiin yhteydessä olevista tekijöistä (ks. 
West & Pines 1985). Kompleksista skeema-käsitettä (schemata, frame, script) puolestaan 
voidaan Neisserin (1982, 48–66) määritelmän mukaan tarkastella kognitiivisen rakenteen 
hierarkkisena osana (ks. Rumelhart & Ortony 1977). Käsitteenmäärittelyn yhteyteen 
kuuluu myös representaatio (Åhlberg 1990, 12–13). 

Esittämieni aika-tutkimusten perusteella kysyn, millaisena ilmiönä käsitteiden 
oppiminen on nähty. Joissakin tutkimuksissa tutkimuksen kohde on määritelty yleisesti ja 
väljästi käsittämiseksi ja ymmärtämiseksi (esim. Baxter 1989; Durant ym. 1989; 
Engeström 1990). Kokonaisvaltaisin lienee Karttusen ja Poutasen (1982) sekä 
Virrankosken (1986; 1996) peruskäsite maailmankuva, vaikka se aikaan kohdistuvana 
substanssina rajoittuu vain fysikaalista maailmankuvaa koskevaksi ja operationalisoituu 
dikotomian arkikokemuksellinen–tieteellinen tarkasteluksi. Cohenin (1982), Kleinin 
(1982) ja Laineen (1984) käyttämä käsite on puolestaan ajattelun tutkimuksen 
perusyksikkö, kun taas tieto on spesifioitu ymmärtämisen ja ajattelun sisältöä mittaava 
osa-alue. Käsitepareina Targanin (1987) ja Vosniadoun (1994a, b) termi käsitteellinen 
muutos sekä Summersin ja Mantin (1992, 1995) termi mentaalinen malli viittaavat 
ajatukseen, jonka mukaan käsitteelliset prosessit ovat muuttuvia. Tieto- ja 
totuusteoreettinen lähtökohta avartaa edelleen tutkimuskohteiden lasten tiede, 
näkemykset, intuitiot ja uskomukset (esim. Lightman & Miller & Leadbeater 1987) 
ymmärtämistä. Sama pätee käsitteisiin kuvailevat ja selittävät systeemit, selitykset ja syyt, 
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jotka Jonesin (1991) sekä Summersin ja Mantin (1995) käyttämällä tavalla ovat 
määrittämässä yläkäsitettä ymmärtäminen. 

Yksittäisiä määritelmiä voisi esittää loputtomiin, mutta irralliset määritelmät ilman 
kokonaisvaltaista oppimisen viitekehystä eivät palvele lähestymistapaani. Analysoin 
jatkossa termejä käsite ja käsitys, joiden lisäksi selvitän käsitteitä ennakkokäsitys, 
väärinymmärrys, vaihtoehtoinen viitekehys, epäonnistunut käsitys ja poikkeava käsitys 
(esim. Piaget 1969; Nussbaum 1979; Klein 1982; Acker & Pecker 1988; Riihelä 1989; 
Ojala 1992; 1993). Lähikäsitteinä tarkastelen termejä uskomus ja tieto. Jäsentelyni on 
kiintoisa siksi, että aiempien tutkimusten peruskäsitteiden epistemologiset ja ontologiset 
lähtökohdat ovat heterogeeniset (ks. Eylon & Linn 1988, 252; Gunstone 1988). Oletan, 
että tarvitaan peruskäsitteiden erittelyä viitekehyksestä, jossa oppimista tarkasteltaisiin 
loogisena ja psykologisena sekä prosessuaalisena kokonaisuutena eikä pelkästään 
sisällön- tai metodinhallinnan produktina. Niinpä osoitan, mikä on ennen kaikkea 
merkityksen käsitteen funktio, jos jäsennetään aiempia tutkimuksia didaktisen prosessin 
näkökulmasta. Peruskäsitteitä määritellessäni kysyn: Millaiseen teorianmuodostukseen 
tapa käyttää käsitteitä näyttäisi viittaavan? Mitä käsitykset, käsitteet ja merkitykset 
tarkoittavat viitekehyksessäni? Epistemologis-ontologista lähestymistä perustelen 
Rauhalan (1989a, 13) sanoin: jos sitä ei tee tutkija eksplisiittisesti, sen tekevät 
implisiittisesti itse tutkimusratkaisut. 

2.2 Käsitteen epistemologinen tarkastelu 

Useat tutkimukset ovat kohdistuneet nimenomaan käsitteiden omaksumiseen tai 
hallintaan (taulukko 2). Käsitteitä eli ajattelukonstruktioita (concept, begrepp) on 
empiirisesti lähestytty joko yleensä oppimispsykologiasta tai rajatusti luonnontieteen 
oppimisesta käsin, mutta niitä ei niinkään ole tarkasteltu tietoteorian näkökulmasta. 
Selvitän käsite-käsitettä aluksi yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden lähtökohdasta, ja sitten 
etenen totuusteorioista tieto- ja uskomus-lähikäsitteisiin. 

2.2.1 Yhteisöllisyys–yksilöllisyys-näkökulma 

Varsin traditionaalinen lähtökohta käsitteen määrittelemiseksi on yhteisö–yksilö-aspekti, 
joka esiintyy esimerkiksi Laineen tutkimuksessa: 

Käsite on joko samaa kieltä puhuvan ihmisryhmän piirissä yleistynyt tai yksilön 
mentaalisena konstruktiona muodostunut esineiden, symboleiden, asioiden tai 
tapahtumien luokka, joka perustuu ko. esineissä, symboleissa tai tapahtumissa 
esiintyviin yhteisiin ominaisuuksiin ja johon voidaan viitata tietyn nimen tai symbolin 
avulla (Laine 1984, 16). 
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Myös Klausmeier, Ghatala ja Frayer (1974, 4) tarkoittavat käsite-käsitteellä sekä 
yksilöiden ajatusrakenteita että tunnistettavissa olevia yleisiä, eri tieteenalojen 
substanssin sisältäviä kokonaisuuksia. Määritelmiä tarkasteltaessa tulee arvioitavaksi, 
miten ns. yhteisöllinen käsite poikkeaa ns. yksilöllisestä käsitteestä. Mikä yhteisöllinen 
tai yksilöllinen piirre tekee käsitteestä käsitteen? 

Ausubel, Novak ja Hanesian (1978, 89) määrittelevät käsitteen yhteisöllisestä 
näkökulmasta kulttuurin piirissä hyväksytyksi merkiksi ja symboliksi. Käsitteen 
yhteisöllistä luonnetta korostavat edelleen Vygotskin (1982) ja Careyn (1985) näkemykset 
siitä, että käsite kehittyy yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi asiantuntijuus 
liittyy käsitteen konventionaaliseen luonteeseen: tietty yhteisö on sopinut edellyttävänsä 
tietyltä käsitteen käytöltä joukon yhteisiä ehtoja. Käsitteelle tyypillinen, yhteisöllisyyteen 
sitoutuva piirre on universaalisuus eli fyysisestä todellisuudesta riippumattomuus, josta 
Ahonen (1994, 117) antaa valaisevan esimerkin: ”Vaikka kissat yhtäkkiä kuolisivat, 
kissan käsite säilyy.” 

Klausmeier (1976, 4; Klausmeier & Allen 1978, 89; Ausubel ym. 1978, 89; Ausubel & 
Robinson 1969, 61) puolestaan lisää käsitteen olevan jäsentynyttä tietoa, joka vastaa 
sanan merkitystä ja joka on sosiaalisesti hyväksytty samaa kieltä puhuvien kanssa. (Ks. 
myös Brownhill 1983, 65–76; Julkunen 1989, 40.) Konkreettisena esimerkkinä ovat 
nimenomaan tieteen tuotokset. Määritelmiä voidaan lähestyä kriittisesti nykyisen 
tiedetutkimuksen näkökulmasta. Kysymys esimerkiksi samankielisyydestä tai yhteisestä 
kulttuurista ei ole ongelmaton. On todettu, että eri kulttuureissa olevilla ja eri kieltä 
puhuvilla voi olla samanlaisia käsitteitä ja käsityksiä luonnontieteellisistä ilmiöistä (esim. 
Vosniadou & Brewer 1990; Vosniadou 1994b; Arnold ym. 1995). Myös itse käsitteiden 
välillä on kulttuurista ja kielestä riippumattomia eroja. Julkusen (1989, 16) mielestä 
opittavuus vaihteleekin eri käsitteiden välillä siten, että toiset käsitteet saattavat olla 
yksilölle vaikeammin opittavissa kuin jotkut toiset käsitteet, vaikka yksilöllä olisi sama 
kulttuurikokemus ja kieli. 

Yhteisöllisessä käsitteenmäärittelyssä on piirteitä koherenssiteorian totuuden 
määrittelystä. Koherenssiteoriassa lauseen totuus merkitsee sen yhteensopivuutta ja 
johdonmukaisuutta muiden ajatusten ja käsitejoukkojen kanssa (ks. Haaparanta & 
Niiniluoto 1986, 20). Tieteellisen yhteisön määritelmä hyväksyy usein ainoastaan yhden 
totuuden. Samalla se sulkee pois mahdollisuuden lähestyä totuutta korrespondenttisesti, 
jolloin totuutena pidettäisiin ajatusten ja käsitteiden välistä vastaavuutta: käsite on tosi, 
jos sen ilmaisema asiantila vallitsee todellisuudessa. Käsitteen yksilöllisen synnyn 
kannalta tulee ongelmaksi se, mihin ja millaiseen todellisuuteen käsitteitä verrataan. 
Vastaako tiedeyhteisössä syntyvä käsite välttämättä todellisuutta, vaikka se olisi 
yhteensopiva yksilön aiempien käsitteiden kanssa? (Ks. Aaltola 1992a, 46–48.) 
Kysymystä tieteellisyydestä ja tiedeyhteisön kompetenssista määrittää tieteellisyyden 
kriteerit tulen tarkastelemaan jatkossa. 

Käsitteenmäärittely yksilöllisestä lähtökohdasta on totuusteoreettisesti väljempi. 
Käsite yksilöllisenä konstruktiona tarkoittaa näkemystä, jossa jokainen yksilö muodostaa 
käsitteensä ainutlaatuisen, aktiivisen oppimiskokemuksensa tuloksena (Aebli 1991; 
Ausubel 1968, 87–89; Ausubel & Robinson 1969, 61; Klausmeier ym. 1974, 4; 
Klausmeier & Allen 1978, 4). Kun viitataan kokemukseen yksilöllisen käsitekonstruktion 
synnyn yhteydessä, voidaan puhua pragmaattisesta totuudesta, jonka totuusehtona on 
toimivuus ja menestyksellisyys: käsite ja käsitys ovat tosia, jos ja vain jos sen mukaan 
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voidaan toimia hyvin ja hyödyllisesti. Käsitteen totuutta arvioitaessa yksilötasolla Aaltola 
(1992a, 48–49) näkee pragmaattisen totuusteorian arvona suhteen aiempiin kokemuksiin: 
miten käsite harmonisoi kokemusmaailmaa ja antaa valmiuksia kykyymme kohdata uusia 
kokemuksia? 

Laine (1984, 15–16) toteaa, että yksilön muodostamat käsitteet ovat 
seikkaperäisempiä, omalaatuisempia ja partikulaarisempia kuin kulttuurin piirissä 
syntyneet käsitteet. Yksilöllisyyttä tarkasteltaessa on kuitenkin huomattava Klausmeieriin 
ja Alleniin (1978, 88–89) nojautuen, että vaikka käsitteen oppiminen on yksilöllinen, 
muodostunut käsite on yleinen. Ausubel ja Robinson (1969, 61–63) erottavatkin 
käsiteanalyyseissaan sekä loogisen ja psykologisen että denotatiivisen ja konnotatiivisen 
merkityksen. Näistä denotatiivinen merkitys sisältää nimenomaan yhteisöllisen ja 
loogisen aspektin, kun taas konnotatiiviseen merkitykseen liittyy persoonallinen ja 
affektiivinen käsiteaines. 

Ausubelin ajatus on tärkeä, ja se viittaa paradoksaalisesti käsitteen intersubjektiiviseen 
yleisyyteen. Voidaan ajatella, että yleiset, loogisesti määritellyt käsitteet sisältävät 
subjektiivisesti välittyvää historiallista ja kulttuurista ainesta. Edelleen Ausubelin ajatusta 
on kiintoisa tarkastella suhteessa fenomenologian merkitys-käsitteeseen, jonka 
määritelmän mukaan merkitys syntyy mielen ilmentämästä suhteesta objektiin. Mieli 
puolestaan välittyy ja täsmentyy merkein, sanoin ja symbolein. Rauhala (1993, 125–126) 
tulkitsee käsitettä mielenä, jolla on intersubjektiivinen yleisyys ja johon ihmisen 
keskeinen kielellinen kommunikaatio perustuu. Näin ollen yksilöllistä ja ainutlaatuista 
käsitteen syntyprosessia vastaavat merkityssuhteet ja toisaalta tietenkin mielen 
ilmentämisen ”operaattoreina” toimivat merkit, sanat ja symbolit. Käsitteestä voidaan 
puhua fenomenologiassa intersubjektiivisena yleistyksenä ja toisaalta Niiniluodon (1983, 
120) tavoin jäsentyneenä informaationa. Määriteltäessä käsitettä ajattelun tai 
kommunikoinnin työvälineeksi saadaan samalla ote todellisuudesta (Aebli 1991, 268, 
277; Turunen & Paakkola 1995, 36). Käsitettä ei tarkastella oppimisprosessissa 
pelkästään intersubjektiivisena, yleiset ja yhteisölliset totuusehdot sisältävänä 
operationalisoitavana ilmiönä (ks. Bloom 1991, 549–561): mikäli noudatetaan yksilöllistä 
käsitteenmäärittelyä, on välttämätöntä tarkastella merkityssuhteita (noemaa ja objektia). 

Klausmeierin ja Allenin (1978, 4) toteamus johtaa didaktiseen todellisuuteen. Tutkijat 
korostavat, että yksilölliset käsitteet muuttuvat lapsen iän myötä, kun taas sosiaalisesti 
hyväksytyt käsitteet ovat vakaita ja ainoastaan tieteen kehityksen myötä muuttuvia. Kuten 
jo totesin, nykyinen tieteen kehitys merkitsee sitä, että yleiset, sosiaalisesti hyväksytyt 
käsitteet muuttuvat nopeasti. Mitä tämä tarkoittaa oppimistutkimuksessa? Opetettaessa 
luonnontieteellisiä käsityksiä on ns. virheellinen käsitys toisenlainen kuin 
luonnontieteellinen todellisuus. Käsitteiden hallinnalle voidaan kyllä asettaa objektiivisia 
totuuskriteereitä: tietona pidetään väitettä, jolle Niiniluodon (1989, 60) mukaan on 
olemassa kunakin aikana paras perustelu. Oppimisessa voidaan myös todeta etenemistä 
joko tavoitteiden suuntaisesti tai vastaisesti. Yksilöllisessä oppimisessa objektiiviset 
totuuskriteerit voivat sen sijaan estää sellaisen oppimisen seuraamisen, joka ei ole 
tavoitteiden mukaista. Siksi totuuskriteereitä tulisi laajentaa niin, että voitaisiin puhua 
yksilötasolla merkityksiin sidotusta oppimisesta. Vasta merkityksiä tulisi arvioida niiden 
toimivuuden perusteella: miten merkitykset jäsentävät oppilaan kokemusmaailmaa ja 
kykyä kohdata uusia merkityksiä? Tällainen arviointi voi tapahtua joko yleensä 
oppimisen tai spesifimmin oppimissisältöjen tarkastelussa. 
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2.2.2 Tieto- ja uskomus-käsitteet 

Määritellessäni edellä käsitteen yhteisö–yksilö-aspektia sivusin yksilöllisyyden käsitettä, 
joka on ollut keskeinen oppimiskeskustelussa ja opetussuunnitelmassa (Opetushallitus 
1994). Samalla se on kuitenkin jäänyt pinnalliseksi, sillä sitä ei ole tarkasteltu kovinkaan 
usein tieto-käsitteen yhteydessä niin, että olisi esimerkiksi pohdittu intuitiivisen 
tiedonmuodostuksen suhdetta oppimiseen. Uskon, että esityksessäni 
yksilöllisyys-tematiikka merkitsee vaatimusta ottaa huomioon tutkimuksen 
peruskäsitteiden epistemologiassa subjektiivinen maailmankuva merkityssuhteineen. 

Tiedon käsitteen analysoinnin aloitan Rauhalaa siteeraamalla. Seuraava sopii moniin 
aika-käsitteeseen kohdistuneisiin tutkimuksiin: 

Filosofisissa päävirtauksissa tällä vuosisadalla on tajunnan ilmiöistä rajautunut 
mielenkiinnon kohteeksi lähes yksinomaisesti vain tieto. Tiedon konstituution ja 
tajunnan analyysit ovat siten pääosin samaistuneet. Tällöin on kaiketi oletettu, että 
tiedon muodostuksen analyysi on riittävä myös tajunnan kokonaisuuden analyysiksi. 
Maailmankuvan analyysi on näissä yhteyksissä ollut vain tieteellisen maailmankuvan 
analyysia. Väheksymättä sen tarpeellisuutta ja arvoa omissa yhteyksissään tätä 
kehitystä on pidettävä onnettoman yksipuolisena. (Rauhala 1995, 124.) 

Rauhalan tekstin pääajatuksena on lähestyä subjektiivisen maailmankuvan rakennetta 
ja todellistumisehtoja filosofian keinoin, mikä merkitsee tiedon lisäksi tunteen, tahdon, 
uskomusten, intuitioiden ja kokemusten tarkastelua. Näin ollen pelkän kognitiivisen 
toiminnan tai rakenteen käsitteen käyttäminen jää suppeaksi yritykseksi analysoida 
käsitteen käsitettä. Käsitteiden oppimisessa on kysymys kognitiota laajemmasta 
mentaalisesta ilmiöstä: myös luonnonilmiöihin ja -tapahtumiin liittyvä käsite on 
mentaalinen ilmiö, joka tietämisen ohella tuntuu kokijastaan joltakin. Tämän lähtökohdan 
Revonsuon (1996, 118–131) mukaan kognitiotiede tunnistaa, mutta mentaalisten tilojen 
kokemuksellisuutta se ei kykene selittämään. Tutkimuksessani sitoudun tiedon väljään 
merkitykseen. Mikäli pitäytyisin asetelmassani vain suppeassa tietomääritelmässä, 
hyväksyisin Rauhalan (1995, 125) mielestä vain tieteen tuottamat ja vahvistamat 
tutkimustulokset yleistävänä teoriana tiedon alaan. 

Rauhalan (mts.) kritiikistä on eksplisiittisesti luettavissa tiedon ja erityisesti tieteellisen 
tiedon ylikorostuminen yksilön merkitys- ja kokemusmaailmaa tulkittaessa. Tieto 
asetetaan vastakkain esimerkiksi tunteen kanssa, ja lisäksi rationalistit tai irrationalistit 
asettavat tiedon ja tunteen käsitteet jopa arvo- ja alistusjärjestykseen. Niiniluoto (1996, 
109–117) esittää kiintoisaa tieto- ja tunne-käsitteiden erittelyä tarkastellessaan 
kognitiivisia tunneteorioita, joissa vältetään tiedon ja tunteen vastakkainasettelua ja 
pidetään tunteita yhtenä tiedon muotona (esim. Rorty 1980). Niiniluoto päätyy ns. 
kaksoisaspektiteoriaan, jonka mukaan kaikkiin ihmisen kokonaisvaltaisiin tiloihin liittyy 
kognitiivisia ja emotionaalisia puolia. Thiodolf Reiniä lainaten hän toteaa: 

– – tieto, tunne ja tahto eivät todellisuudessa esiinny kukin itsekseen, vaan ainoastaan 
toisiinsa yhdistettyinä. Tunne on oma ’omituinen ilmiölaji, sielunkyky, jolla yksilö 
nauttii tahi kärsii siitä, mitä hän mieltää, riippuen siitä, miten tämä suhtautuu hänen 
luontoonsa tai tilaansa’. (Niiniluoto 1996, 110.) 
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Tietoa ja tunnetta ei pidä ymmärtää yksipuolisesti ja kategorisesti (vrt. Kurki 1989, 39; 
Hamlyn 1987, 3–17). Niinpä esimerkiksi emotionaalisten asioiden ei välttämättä tarvitse 
olla irrationaalisia. Niiniluoto (1996) kysyykin: miten tyypillistä on, että tietämiseksi 
luokiteltuihin mielentiloihin liittyy tunteita tai tunnetiloihin uskomuksia? 

Kognitioiden ja emootioiden käsitteellinen erotteluperinne on vuosisatainen. Jo 
Aristoteles erotti tietämisen (noexis) ja haluamisen (orexis). Myöhemmin jakoon tulivat 
mukaan kognitioiden, affektioiden ja konaatioiden ulottuvuudet. (Miettinen 1984, 9.) 
Didaktiikasta ovat tuttuja Bloomin taksonomian kategorinen luokittelu kasvatuksen 
tavoitealueista tai Gagnén oppimisen lajien tyypittely (esim. Shulman 1986, 8–10). 
Tiedon psykologis-teoreettista sisältöä arvioitaessa kategorisointi saattaa vaikuttaa 
ongelmalliselta. Vaarana on didaktisen prosessilogiikan rikkoutuminen ja näin 
laadullisesti kokonaisvaltaisen ja yksilöllisen tiedon sirpaloituminen (ks. Cleve 1886, 
108; Suortti & Tiirola 1993, 84–85). 

Kun tarkastelen tiedon, käsitteiden ja käsitysten asemaa oppimisessa, pyrin ottamaan 
huomioon kognitioiden ja emootioiden aspektit kokonaisuutena. Empiirisesti ja 
metodologisesti lähtökohta on haastava. Perustelen sitä tapaustutkimuksen luonteella. 
Joka tapauksessa Rauhalan (1995, 127) näkemys ”yleinen tieto subjektiivisessa 
maailmankuvassa on usein yksilöllisyyden valikoimaa, säätelemää ja soveltamaa sekä 
siksi objektiivisesta neutraalisuudestaan etääntynyttä” on lähtökohtanani tiedon ja 
käsitteen käsitteiden määrittelyssä. 

Tiedon klassisiin määritelmiin kuuluu, että tieto on hyvin perusteltu, tosi uskomus 
(Niiniluoto 1989, 57). On vaikea arvioida, mikä on tosi uskomus ja mikä ei. Pehkonen 
(1994, 27–33) pitää tiedon määrittelyä suhteessa uskomukseen (belief) epäselvänä. Hänen 
kritiikkinsä kohdistuu teoreettiseen uskomus-käsitteeseen, jota ei ole käsitelty riittävän 
perusteellisesti, mistä on seurannut, että tutkijat ovat muodostaneet erilaisia määritelmiä 
(vrt. luku 2.1). Uskomuksia on pidetty maailmankatsomuksena, yksilöllisenä 
ymmärtämisyhteytenä ja käsitteiden alakäsitteinä. Pehkonen itse pitää uskomuksia 
subjektiivisena tietona tietystä objektista. Uskomukset omaksutaan usein persoonallisten 
kokemusten ja syiden seurauksena, mutta niiden omaksuminen saattaa perustua myös 
joihinkin yleisiin faktoihin ja loogisiin päätelmiin. (Mts.) Niinpä uskomukset sisältävät 
tiedon lisäksi aina affektiivisen ulottuvuuden, joka vaikuttaa yleensä niiden rooliin 
yksilöllisessä uskomusstruktuurissa. Pehkosen mielestä juuri uskomusten kautta syntyvät 
käsitykset, käsitteet ja käsitejärjestelmät. 

Esityksessäni olen selvittänyt uskomuksen ja tiedon käsitteitä yksilöllisyyden 
näkökulmasta (ks. luku 2.3.3). Käsitteiden yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja 
tieteellisyyttä pohdittaessa on myös selvitettävä suhdetta todellisuuteen. Turunen kiteyttää 
käsitteiden syntyä siten, että käsitteet eivät voi syntyä muuten kuin todellisuuden 
kohtaamisesta: 

Itseriittoisia, itsesyntyisiä käsitteitä ei ole olemassa. Esimerkiksi kategoriaaliset ja 
logistiset käsitteet syntyvät kuitenkin eri tavoin kuin tavanomaiset kohdatusta syntyvät 
käsitteet. Kategoristisilla ja logistisilla käsitteillä on ajattelussa muodollinen tehtävä, 
eikä niinkään todellisuuden rakenteen paljastamisen tehtävä. Ajattelun erikoisuus on 
juuri siinä, että se kykenee luomaan käsitteitä, merkityksiä kantavia entiteettejä 
kohdatusta. (Turunen 1991, 33.) 
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Tiivistäen voisin todeta, että käsitteet ja tieto sisältävät yleistettävyyden ja yleisyyden 
lisäksi subjektiivisen merkitysulottuvuuden: kun käsitteellä on yleinen merkitys, käsitteen 
oppijalla on yksilöllinen kognitiivis-emotionaalinen merkitys. Todetessaan yleistävän 
tunnistamisen sisältyvän käsitteisiin Turunen ja Paakkola (1995, 34) muistuttavat 
yksilöivän tunnistamisen liittyvän mielikuviin. Teoreettinen tieto on luonteeltaan 
yleistettävää ja se voidaan ymmärtää, kun tunnistetaan käsitteiden toiminta ihmisen 
mielen jäsentäjinä. Käsitteen pinnallisuus tai syvällisyys riippuu niiden käsitteeseen 
liittyvien mielikuvien tai elämysten määrästä, joita yksilöllä on, sekä käsitteen yhteydestä 
muihin käsitteisiin. (Turunen 1989, 75–80.) Oppimista analysoitaessa merkitysten, 
mielikuvien, elämysten ja kokemusten lähtökohta on otettava huomioon: Miten ne 
jäsentävät oppimista? Millaisia kokemuksia oppilas oppiessaan saa? 

2.3 Käsitykset tutkimuskohteina 

Seuraavaksi tarkastelen luvussa 2.1 esittämieni tutkimusten perusteella, miten käsitystä 
on teoreettisesti määritelty joko luonnontieteellisestä tai fenomenografisesta 
näkökulmasta. Käsitysten alakäsitteitä vilisee kirjallisuudessa runsaasti. Gunstone (1988, 
81) esittää Gauldin ajatuksen, jossa ideoita, merkityksiä, käsitteitä ja rakenteita kutsutaan 
perussanoiksi (basic terms), kun taas kvaliteetteja ovat esimerkiksi määritteet väärin, 
vaihtoehtoinen, intuitiivinen tai persoonallinen. Eri tutkimuksia analysoimalla tutkijat 
ovat löytäneet 25 termiä ja 16 kvalititeettia (vrt. Osborne & Bell & Gilbert 1983, 1; 
Gilbert & Watts & Osborne 1985, 11–12). Yhteistä erilaisille käsitteille on Eylonin ja 
Linnin (1988, 252) mielestä se, että ne sisältyessään käsitteiden oppimisen traditioon 
kohdistuvat oppilaiden hankkiman tiedon rakenteeseen ja sisältöön. 

1970-luvulla levisi erityisesti länsimaissa innostus oppilaiden käsitysten tutkimiseen. 
Samalla tiedeopettajat ja kognitiivisen psykologian edustajat kiinnostuivat oppimisesta 
(Driver 1989, 481). Ausubel (1968) otti käyttöön ennakkokäsityksen (preconception) 
käsitteen (ks. Gilbert ym. 1985, 11). Väärinkäsitystä (misconception) alettiin käyttää 
amerikkalaisessa kirjallisuudessa (esim. Nussbaum & Novak 1976). Muina lasten 
käsityksiä kuvaavina nimityksinä olivat vaihtoehtoinen viitekehys (alternative framework; 
Driver & Easley 1978; Driver 1983) ja vaihtoehtoinen käsitys (alternative conception; 
Driver & Erickson 1983), jotka kuvasivat lasten käsityksiä lähtökohdiltaan 
vaihtoehtoisina tieteellisille näkemyksille. Vaihtoehtoinen-käsite sisältää 
kulttuuriympäristön, kielen sekä jokapäiväisen ja arkipäiväisen elämän. Aikuisen ja 
lapsen ajattelun vastakkainasettelua kuvasivat puolestaan käsiteparit lasten tiede 
(children’s science; ks. Osborne & Freyberg 1985, 5–14; Osborne ym. 1983, 1) ja 
opettajan tiede (teacher’s science). Lisäksi käsitteinä käytettiin naiiveja uskomuksia tai 
käsityksiä (naive beliefs or conceptions; Resnick 1983), intuitiivisia käsityksiä (intuitive 
ideas) ja terveen järjen uskomuksia (common sense beliefs). Ruotsalaisen Helldénin 
(1992, 22–25) väitöstutkimuksessa pääkäsitteenä oli jokapäiväinen ymmärrys (everyday 
understanding; Alltagsvorstellungen). 
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2.3.1 Ennakko- ja väärinkäsitykset 

Saxenan (1992, 157–162) mielestä ymmärtämistä koskevissa tutkimuksissa korostuu 
varsin usein sekä ennakko- että väärinkäsitysten merkitys oppimisessa ja opettamisessa. 
Pfundtin ja Duitin (1991) tekemän yhteenvedon mukaan eniten on tutkittu juuri 
oppilaiden ennakkokäsityksiä, vaikka viime vuosina näiden tutkimusten suhteellinen 
osuus on pienentynyt. 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa alettiin kiinnittää kirjallisuudessa 
huomiota erityisesti luonnontieteen opiskelun aloittaviin oppilaisiin, joiden aikaisemmat 
käsitykset saattoivat poiketa opetettaviksi tarkoitetuista asioista (Driver 1989, 481; 
Osborne & Wittrock 1983, 489; Gunstone 1988, 73; Vosniadou 1991b, 219). 
Ennakkokäsityksiin on kohdistettukin tiedeopetuksen historiassa lähinnä Ausubelin 
(1968; 1978) teoreettisten ansioiden perusteella jo varhain huomiota. Tiedeopettajat olivat 
Pfundtin ja Duitin (mts. 9) mukaan kiinnostuneita löytämään ns. yleisiä, eri 
substansseihin liittyviä ennakkokäsityksiä, kun taas kognitiivisen psykologian edustajat 
tutkivat ennakkokäsitysten roolia oppimisessa ja esimerkiksi ongelmanratkaisutilanteissa. 

Ahtee (1994a, 53) arvioi puolestaan oppilaiden käsitysten tutkimisen alkaneen 
väärinkäsityksistä. 1970-luvulla tutkittiin, miten väärinkäsitykset muuttuvat opetuksen 
vaikutuksesta ja etsittiin strategioita, joilla olisi ollut mahdollista poistaa vääriä 
käsityksiä. Myös tieteellisissä käsitteissä oleviin puutteisiin eli väärin- ja virhekäsityksiin 
keskityttiin aikaisin (ks. Nussbaum & Novak 1976; Nussbaum 1979; Carey 1985). 
Edelleen useissa fysikaaliseen maailmankuvaan kohdistuneista tutkimuksista selvitettiin 
eri-ikäisten yksilöiden peruskäsitteiden puutteellista tuntemusta (esim. Yuckenberg 1962; 
Virrankoski 1986). 

Ajan käsitteiden ymmärtämistä selvittäneet tutkijat pitävät ennakolta omaksuttuja 
virheellisiä käsityksiä ongelmallisina. Esimerkiksi Ojalan (1993, 6) mukaan virheellisten 
oppimiskäsitysten taustalla ovat opiskelijoiden omat ennakkokäsitykset, jotka poikkeavat 
monessa suhteessa todellisuudesta. Tutkimuksissaan Ojala (1992, 191–200) on osoittanut 
tulevilla luokanopettajilla olevan virheellisiä käsityksiä erityisesti lämpövyöhykkeiden ja 
vuodenaikojen syistä, minkä seurauksena opiskelijat eivät ole oppineet planetaarisia 
ilmiöitä. Tuloksia siitä, että tutkittavilla on virheellisiä planetaarisia ilmiöitä koskevia 
käsityksiä, ovat saaneet myös Nussbaum (1979), Klein (1982), Baxter (1989) sekä 
Vosniadou (1991; 1994). 

Vosniadoun (1994) mielestä väärinkäsitykset ovat tulkittavissa yksilön yrityksenä 
assimiloida uutta informaatiota olemassa olevaan käsitteelliseen struktuuriin, joka sisältää 
tieteellisen näkemyksen kanssa ristiriitaista informaatiota. Vosniadoun ja Brewerin (1990, 
605–606) mukaan ala-asteen oppilailla on voimakkaita tieteellisiin käsitteisiin 
kohdistuneita väärinkäsityksiä. Tutkijat katsovat väärinkäsitysten johtuvan useista syistä. 
Ensinnäkin kompleksiset ja abstraktiset käsitteet (esim. voima, valo) synnyttävät usein 
väärinkäsityksiä. Niitä syntyy ympäristössä, jossa ilmiöiden tieteelliset selitykset ovat 
ristiriidassa oppilaiden itsensä konstruoimien alkeellisten ja naiivien, arkikokemuksiin 
perustuvien käsitysten kanssa. 

Edellä referoimieni tutkijoiden tutkimat käsitykset koskivat ajan planetaarisia suhteita. 
Käsitys tai käsite voi olla mikä tahansa ilmiö, josta oppilailla on ennakkoon erilaisia, 
vallitsevaan tieteelliseen käsitykseen nähden toisenlaisia käsityksiä. Myös 
ajatteluprosessin rakentumista ja virheellisiin käsityksiin johtaneita syitä on arvioitu. 
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Kritisoidessaan koulun perinteistä käsitteen opetusta esimerkiksi Riihelä (1989, 56) 
erittelee ennakkokäsitysten arkikäsitteellisiä rakenteita ja syitä. Opetus ei anna tutkijan 
mukaan riittävästi rakenneosia lasten ajattelulle, sillä arjessa syntyneet, usein ristiriitaiset, 
lapsen omien kokemusten pohjalta syntyvät käsitykset syy–seuraus-suhteista ohjaavat 
lasten ajattelua (ks. Ahtee 1994a, 53–55). Ojala puolestaan pitää (1992, 191; 1993, 6–7) 
virheellisten ennakkokäsitysten syynä havainnointia, ennakko-odotuksia ja toimintaa 
ohjaavaa tietoa, joka on muodostunut omista kokemuksista ja vuorovaikutuksesta 
ympäröivän todellisuuden kanssa ja joka on sittemmin automatisoitunut ja siirtynyt 
tiedostamattomalle tasolle. Riihelän, Ahteen ja Ojalan näkemykset pyrkivät havaintojen ja 
kokemusten rationaalisuuteen ja tieteellisyyteen (ks. Yager 1991, 52–57). Ristiriita 
tutkijoiden mukaan syntyy, kun oppilas ei aseta käsityksiään kyseenalaiseksi, vaan kokee 
ns. arkitiedon riittäväksi. Lapsena keksityt omat ja lapsenomaisen virheelliset selitykset 
voivat estää tieteellisen, uuden tiedon omaksumisen tai ainakin vaikeuttaa sitä. 

Miten tieteellinen ja teoreettinen tieto ovat saavutettavissa, ja miten arkikokemuksiin 
perustuvat virheelliset käsitykset ovat poistettavissa? Miksi väärinymmärrysten 
tutkiminen on nähty tärkeänä? Ojala (mts.; ks. Posner & Strike & Hewson & Gerzog 
1982; Hewson & Thorley 1989) korostaa luonnontieteellisten asioiden ymmärtämisen 
edellyttävän ”naiivien luulojen hylkäämistä ja jo olemassa olevien tietorakenteiden 
korvaamista uusilla, todellisuutta paremmin vastaavilla käsityksillä”. Riihelä ja Ojala 
painottavat Nachmiasin, Stavyn ja Avramsin (1990, 123–132) sekä Garnettin ym. (1990, 
147–148) tavoin käsitteen ymmärtämisen teoreettista suhdetta konstruktiiviseen 
psykologiaan ja sen tiedonmuodostuksen logiikkaan, jossa oppiminen rakentuu 
oppilaiden omiin tietorakenteisiin. Ennakkotiedoilla on ratkaiseva merkitys uusia asioita 
omaksuttaessa. Näkemys korostaa väärinymmärrysten kumulatiivisuutta, sillä virheellisen 
ymmärtämisen muoto vaikuttaa haitallisesti yksilön myöhempään oppimiseen. Väärän 
käsitteen vahvistuessa käsitykset ilmiöstä muuttuvat ja saavat vääristyneitä vaikutteita. 
Käsitteiden ja ilmiösuhteiden vuorovaikutus heikkenee. Hierarkkisista verkostoista tai 
käsitekartoista seuraa, että kerran väärinymmärretyt käsitykset kumuloituvat. (Mts.; von 
Wright 1996, 13.) 

Ennakkokäsityksiin ja virheellisiin käsityksiin kohdistuneiden tutkimusten teoreettinen 
lähtökohta löytyy usein konstruktivismista (ks. Pfundt & Duit 1991). Luonnehdintani on 
yleinen, sillä konstruktivismi oppimisteoreettisena suuntauksena on jo lähtökohdiltaan 
moniaineksinen (ks. von Wright 1996, 9–21; Kumpulainen & Mutanen, M. 1999). Olen 
edellä esitellyt aika-käsitteen ymmärtämiseen liittyviä teoriataustoja. Sen sijaan, että 
esittelisin tässä yhteydessä yksityiskohtaisia tutkimustuloksia, on mielekästä tarkastella 
seuraavia kysymyksiä. Analysoitavat käsitteet ovat lasten tiede ja aikuisten tiede, 
väärinkäsitys, poikkeava käsitys sekä vaihtoehtoinen käsitys. Ensiksi pohdin 
mainitsemieni tutkimusten todellisuuskäsityksiä käsitteenmäärittelyn perustaksi: Mitä itse 
asiassa tarkoitetaan puhuttaessa lapsenomaisista käsityksistä? Millainen käsitys oppilaan 
konstruoimasta todellisuudesta on kyseessä? Toiseksi selvitän epistemologisesti 
arkitiedon ja teoreettisen tiedon suhdetta ja kysyn: Miten arkikäsite ja teoreettinen käsite 
poikkeavat toisistaan? Mikä osuus oppilaan kokemuksella ja toiminnalla tässä prosessissa 
on? 



 31

2.3.2 Aikuismainen–lapsenomainen-dikotomia 

Aikuismainen ja tieteellinen käsitys sekä lapsenomainen ja arkikokemuksellinen käsitys 
on joissakin tutkimuksissa asetettu vastakkain (ks. Helldén 1992, 22–25; vrt. children’s 
science – teacher’s science). Myös Ahonen (1994, 118) erottelee vastakohtaisuuksia, 
kuten spontaani ja koulittu käsitys, noviisin ja asiantuntijan käsitys sekä arkikäsitys ja 
tieteellinen käsitys. Kysymys asiantuntijuudesta ja eksperttiydestä ei liity pelkästään 
kehitykselliseen tarkasteluun, vaan lasten käsitysten oletetaan kehittyvän 
vuorovaikutuksessa asiantuntijan kanssa. Niinpä teoretisoidaan, voiko asiantuntijuus olla 
kehityksellisen iän seurausta vai lisääntyykö eksperttiys kokemuksen mukana. 

Kysymystä voidaan yleensä lähestyä lasten tiedekäsitysten kautta (ks. Osborne & 
Freyberg 1985, 5–14; Gunstone 1988, 82–83). Erityisen kiintoisa on lasten tapa suhtautua 
todellisuuden ilmiöihin, sillä selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä lapset pyrkivät 
Garnettin ym. (1990, 147–156) mukaan johdonmukaisesti jäsentämään ja hahmottamaan 
todellisuuttaan. Tutkijat esittävät, että lasten todellisuuden ilmiöitä koskevat käsitykset 
ovat yhtäältä intuitiivisen omaperäisiä ja järkeviä, vaikkakaan ns. lasten tiede ei 
välttämättä ole yhdenmukainen vakiintuneiden tiedenäkemysten kanssa. Näkemys lasten 
tieteestä näyttää olleen voimakas, ja tästä on toisaalta saattanut olla seurauksena lasten 
ymmärtämisen näkeminen puutteellisena, virheellisenä ja aikuisen ajattelua huonompana 
(vrt. Osborne ym. 1983, 2; Gunstone 1988, 82–83). 

Otsikon käsiteparin aikuismainen–lapsenomainen taustaksi esitän ideologisia 
näkemyksiä siitä, mitä lapsen on mahdollista yleensä ymmärtää. Viirin (1995, 4–5) 
luettelossa käsittämisen laadullisia ominaisuuksia on luonnehdittu adjektiiveilla naiivi, 
persoonallinen, virheellinen, poikkeava ja intuitiivinen käsitys sekä ennakkokäsitys. On 
pakko kysyä, millaisia teoreettisia sitoumuksia tällaisten käsitysten taustalla on. Mitä ns. 
lapsenomainen selittäminen on ja miten se eroaa aikuisen selittämisestä? Mitataanko ns. 
lasten tiedettä pelkästään produktin perusteella? Ilmaiseeko produkti kvaliteetteja, jotka 
ovat tapauksesta riippuen aikuismaisia, naiiveja tai lapsellisia? 

Miten aikuismainen–lapsenomainen-dikotomia voi esiintyä oppimistilanteissa? 
Virrankoski kirjoittaa lasten käsitteiden suhteista aikuisen käsitehierarkioihin: 

Ei-spontaanien käsitteiden ei tarvitse välttämättä olla oikeita. Koko lapsuuden ajan on 
olemassa vastakkaiset spontaanien ja ei-spontaanien käsitteiden ryhmät, joiden 
määrällinen suhde vain muuttuu iän mukana. Lapsen tieteelliset käsitteet ovat peräisin 
aikuisilta. Piaget sanoo, että lasten käsitysten kehitystapahtuma on lapsen ajattelun ja 
ympäröivän aikuisten ajattelun välistä yhtämittaista konfliktia, joka johtaa aikuisilta 
saadun aineksen muuntumiseen lapsen mielessä. (Virrankoski 1986, 22.) 

Mitä tällaisesta ajattelusta seuraa, kun tarkastellaan opiskelevien tai opettajana 
toimivien käsitteellistä ajattelua? Ojalan (1993) tutkimukset ovat osoittaneet 
luokanopettajaksi opiskelevien käsitysten olevan ristiriitaisia vallitsevien tiedekäsitysten 
kanssa. Edelleen Appleton (1995, 357–358) raportoi, että ala-asteen opettajilla ja 
opettajaksi opiskelevilla on sekä tietojen että itseluottamuksen puutetta. Jos lapsen 
tieteellisten käsitteiden oletetaan olevan vain peräisin eksperttiaikuiselta, näyttää tilanne 
Ojalan ja Appletonin tutkimusten mukaan lohduttomalta (ks. Summers 1992, 25–40). 
Tästä näkökulmasta useissa tiedetutkimuksissa on osoitettu kehityksellisen 
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ikäjakautuman ja ymmärtämisen kategorisoinnin virheellisyys. Myös peruskoulun 
opettajien sähkö-käsityksiä tutkineen Webbin (1992, 423) mielestä syvästi juurtuneita ja 
hitaasti muuttuvia käsitteitä ei voida välttämättä tarkastella suhteessa kehitykselliseen 
ikään (ks. Ahtee 1994a, 53). Webbin tulokset osoittavat, että australialaisilla ja 
eteläamerikkalaisilla peruskoulun opettajilla ja 11-vuotiailla uusiseelantilaisilla oppilailla 
on samansuuntaiset käsitykset sähkövirran kulusta. Muutokset ja oppimistulokset eivät 
välttämättä seuraa kehityksellistä ikää (ks. Flavell 1977). 

Myös sen tarkastelu, miten todellisuuden ilmiöihin suhtaudutaan, on kiintoisa 
näkökulma pohdittaessa aikuisen ja lapsen ajattelua sekä niiden erilaisuutta. Ihmisen 
luontainen toiminta on ihmettely. Aristoteles totesi lasten ajattelun alkavan ihmettelystä. 
Freese (1992) kysyy kriittisesti, onko meillä ideologisesti värittynyt käsitys 
lapsenomaisuudesta. Lisäksi hän korostaa, että pedagogiikalla olisi ja tulisi olla 
annettavaa filosofoivalle lapselle (esim. Locke). Aikuisen suhtautuminen lapsen 
ontologisluonteisiin kysymyksiin on useiden asiantuntijoiden mielestä torjuvaa ja 
välttelevää (esim. Lipman 1988). Voitaisiinpa melkein kysyä, mitä lapsi aikuisen mielestä 
voi osata. Todellisuuden ja sen ilmiöiden käsittämiseen liittyy keskeisenä oppilaan 
mahdollisuus ihmetellä ”olemassaolonsa kummastusta”. 

Esitellessään fenomenografista tutkimusta Ahonen (1994, 114) toteaa yksilöiden 
käsitysten erilaisuuden riippuvan enemmän kokemustaustasta kuin ikäkaudesta: 
”Käsitykset ovat sisällöllisesti eli laadullisesti erilaisia, koska niiden viitetausta vaihtelee 
yksilöstä toiseen.” Samassa yhteydessä muistuttaisin järjen ja sen käyttämisen 
perusfilosofiasta. Esimerkiksi Mehtäläisen (1993) mielestä on olemassa vain yksi 
logiikka eli ”järki on sama kaikilla”, mikä ei ole sama kuin se, että kaikki oppisivat 
kaiken (Voutilainen & Mehtäläinen & Niiniluoto 1989). Lähestymistapa sitoutuu 
kantilaiseen ”järjen ytimen” näkemykseen. Järjen voidaan olettaa olevan kaikilla 
yksilöillä filosofisessa mielessä samanlainen – toiset, usein myös verrattaviin nähden 
eri-ikäiset oppilaat, vain käyttävät sitä eri tavalla. 

Lapsen mielen (child’s theory of mind) tutkimus on merkinnyt Feldmanin (1992) 
mukaan kuhnilaisen paradigman muutosta post-piaget’laisessa kehityspsykologiassa. 
Feldman nimittäin huomauttaa, että lapsen mieltä tutkivat teoriat lähestyvät lasta 
virheellisesti, jos lapsi nähdään viallisesti rakentuneena aikuisena. Lapsi on tutkijan 
mielestä sosiaalisessa maailmassa ajatteleva organismi, joka toimii perusteltujen mallien 
mukaan. Munter (1993, 240) sijoittaa ajattelevan lapsen semioottisesti rikkaaseen ja 
tulkittuun maailmaan. Samalla Munter kysyy, milloin kehityspsykologinen tutkimus on 
teoreettisesti ja metodisesti löytämässä lapsisubjektin, jolla on omat tulkintansa 
kokemuksistaan. 

Tarkastellessaan kysymystä ”miten tavoittaa lapsen tapa kokea maailmaa” 
Korkiakangas (1993, 3) kritisoi puolestaan lapsuuden teorioita siitä, että ne ovat 
teoreettisesti horjuvia. Hän ensiksikin pitää esitettyä kysymystä monin tavoin 
paradoksaalisena. Toiseksi hän kritisoi hallitsevia lasta tutkivia kognitiivisen kehityksen 
teorioita, jotka korostavat sitä, että lapsi käsittää maailman kvalitatiivisesti eri tavalla kuin 
aikuinen: ”Kuitenkin jokainen lapsi lopulta päätyy aikuisen tapaan käsittää maailma. 
Tällaisen ajattelutavan puitteissa lapsikeskeisyys kasvatuksessa päätyy tavallaan siihen, 
miten maailma lapsen kokemana parhaiten voidaan ohittaa.” On siis etsittävä ratkaisuja 
lapsen kehityksen lainalaistamiseen ja vaiheistamiseen, ja tässä mitkään teoreettiset 
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sitoumukset eivät saisi muodostua esteiksi yksilöllisen ja ainutlaatuisen 
kokemusmaailman kuvaamiselle. 

Tutkiessaan yläasteen ja lukion oppilaiden käsityksiä Kuun vaiheista ja liikkeistä 
Engeström (1990, 3–24) tarkastelee ns. väärinkäsityksiä teoreettisesti kehityspsykologian 
rajoitusten mukaisesti. Hänen mielestään yleinen ajattelutapa näyttää olevan 
väärinkäsitysten esiintymisen tulkitseminen kypsymättömän loogisen ajattelun 
seuraukseksi (esim. Lawson & Thopson 1988, 733). Piaget’ta lainaten käsitykset 
tulkitaan helposti esimerkiksi vain egosentrisen tai konkreettisen tason päättelyksi (mts. 
5). Moniin argumentteihin nojaten voidaan todeta, että tutkimuksissa on ollut oletuksena 
lapsen teoreettisen ajattelun olevan mahdollista vasta tietyn kehityskauden, -vaiheen tai 
-iän jälkeen (Dennham 1991, 35–44). Aikuinen–lapsi-asetelma ei itse asiassa ratkea, 
ennen kuin selvitän asiaa dikotomian tieteellinen–arkikokemuksellinen perusteella 
luvussa 2.3.3. 

Tässä tutkimuksessa otetaan kyllä jatkossa kehitykselliset mahdollisuudet ja rajoitteet 
huomioon, mutta niille asetetaan reunaehtoja: mikäli oppilaiden käsitysten ja käsitteiden 
ymmärretään kuuluvan oleellisena osana didaktiseen prosessiin, oppimista ei voida 
lähestyä yksinomaan kehityspsykologiasta käsin. Didaktisessa kontekstissa jo pelkkä 
kehityspsykologinen lähtökohta on Koskenniemen mielestä (1978, 195–197) ollut 
vahingollinen, sillä usein oletetaan, että oppilaiden kehitykselliset lainalaisuudet riittävät 
pelkästään tukemaan opetuksen teoriaa ja opetuksen kulkua. Koskenniemi kritisoi 
kehityspsykologisia lainalaisuuksia pitkälle yleistetyiksi ja väittää, että niistä tehdyt 
havainnot ovat syntyneet useimmiten muualla kuin luonnollisissa olosuhteissa. Tätä 
taustaa vasten on jatkossa aiheellista ymmärtää empiirisen käsitetutkimuksen 
kehityspsykologiset sitoumukset. 

2.3.3 Tieteellinen–arkikokemuksellinen-dikotomia 

Esittelen aluksi väärinkäsitys-käsitettä tieteellisenä ja kokemuksellisena käsitteenä: Miten 
väärinkäsitys määritellään? Mitä tarkoittaa, kun jollakin oppilaalla on väärä tai poikkeava 
käsitys? Tarkasteluni aloitan luonnontieteen ilmiöiden käsitetutkimuksista. Esimerkiksi 
Kangassalo määrittelee tiedonkeruun kriteerit luonnontieteellisestä totuus- ja 
todellisuuskäsityksen näkökulmasta: 

Luonnontieteelliset ilmiöt lainalaisuuksineen muodostavat selkeitä, hyvin jäsentyneitä 
tietorakenteita ja teorioita ja muodostavat näin ollen vankan ja rajatun perustan sekä 
tietokonesimulaatiolle että käsitteellisen mallin hallinnan tason arvioinnille, mikä on 
tärkeää tämäntyyppisessä perustutkimuksessa (Kangassalo 1990, 3). 

Kangassalon tieteellisenä rajauskriteerinä ovat määritelmät, joiden tekeminen on 
tärkeää empiiristen tutkimustehtävien kannalta. Myös useissa muissa esittelemissäni 
tutkimuksissa käsitteenmäärittely on perustunut luonnontieteelliseen totuusmääritelmään. 
Esimerkiksi Garnett ym. (1990, 147) sekä Summers ja Mant (1995, 6–7; Summers 1992, 
26) määrittävät monien muiden tavoin väärinkäsitykseksi ajatuksen, joka poikkeaa 
yleisesti ja ajankohtaisesti hyväksytystä tiedeyhteisön näkemyksestä. Edelleen Gunstone 
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(1988, 82–83) sisällyttää väärinkäsityksen termiin käsitteet virhe ja virheellinen (ks. 
Lawson & Thopson 1988, 733–734; Novak & Gowin 1984, 20). Tutkijat eivät kuitenkaan 
artikkeleissaan eksplisiittisesti kysy, millaisena he yleensä pitävät luonnonilmiöiden ja 
-prosessien totuutta. Juuri kysymys yleisestä totuudesta ja sen suhteesta yksilön 
subjektiiviseen oppimiskokemukseen olisi koko tutkimuksen käsitteenmäärittelyn 
kannalta oleellinen. 

Palatakseni Engeströmin Piaget-kritiikkiin kysyn ensiksi, miten hän perustelee 
näkemyksiään käsitystutkimusten teoreettisista lähtökohdista. Engeström (1990, 3–5) 
nimittäin siteeraa tietokäsityksensä kuvailun yhteydessä Wagenscheiniä. Lainauksessa 
kritisoidaan luonnontieteellistä tietoa, joka vieraantuu itse todellisuudesta ja jossa on 
vaarana fragmentoituminen: 

Thus, in astronomy, it is especially easy to realize how natural scientific knowledge 
can, quite unnecessarily, become alienated from reality and fragmented. It then 
fragments us, too. What fragments has nothing to do with education. (Engeström 1990, 
3; kursivointi A. M.) 

Kun edellä siteerasin Kangassalon (1990) näkemyksiä luonnontieteellisen tiedon 
empiirisestä mitattavuudesta, esitin totuuskriteerin yhden lähtökohdan. Objektiivisesti 
määritelty totuus voi sopia oppimistavoitteiden loogiseen johtamiseen. Se sopii myös 
oppikirjakritiikkiin: oppikirjojen kuvissa esimerkiksi Maan ja Auringon kokosuhteita on 
esitetty todellisuuteen nähden virheellisesti (ks. Engeström 1990, 22–23; Ojala 1993). 
Sen sijaan tarkasteltaessa oppimista kokemuksellisena ja merkityksellisenä tapahtumana 
tulee totuuskriteereiden ehtoja syventää (ks. luku 2.2). Mitä tällainen ns. objektiivisen 
totuuden esittäminen oppimisessa tarkoittaa, ja mihin virheelliset todellisuuskäsitykset 
voivat johtaa? 

Engeströmin (1990, 23) mukaan virheellinen todellisuuskuva (esim. oppikirjan kuva) 
voi itse asiassa ohjata oppilaita teennäisesti naiiveihin vastauksiin, joita tutkija puolestaan 
käyttää vääristyneen kuvansa tukena (ks. Nussbaum 1979). Kypsymättömään käsitykseen 
liittyy teoreettisena oletuksena selitysmalli, jonka mukaisesti käsitteenmäärittelyt ovat 
biologisesti ja loogisesti, mutta eivät kulttuurisesti ja historiallisesti määriteltyjä 
(Engeström 1990, 5). Driver, Asoko, Leach, Mortimer ja Scott toteavat epämuodollisista 
ideoista: 

We argue, therefore, that informal ideas are not simply personal views of the world, 
but reflect a shared view represented by a shared language. This shared view 
constitutes a socially constructed ”commonsense” way of describing and explaining 
the world. (Driver ym. 1994, 8.) 

Sosiaalinen ja kielellinen aspekti on esimerkiksi Driverin määritelmissä vahvasti 
mukana. Driver ym. (1994, 5–7) korostavat myös tieteellisen tiedon kompleksisuutta. 
Vaikka tieteellinen tieto on sidottu tiedekäytäntöihin ja tiedeyhteisön määrittelemiin 
kriteereihin, tutkijat muistuttavat tieteellisen tiedon sosiaalisesta luonteesta (ks. Driver & 
Bell 1986, 443–444). Driver (1981, 95) kirjoittaa lisäksi yksilöllisestä ja subjektiivisesta 
empiirisestä tiedosta, joka on sidottu havainnoijan kokemuksiin (vrt. empirismi ja 
induktio). Hänen tekstistään on luettavissa näkemys, jonka mukaan oppilaankaan 
kokemus tai vastaus eivät voi olla vääriä oppimista kokonaisvaltaisesti seurattaessa. 
Driver kiteyttää vallitsevan konstruktivismin ja tiedeopetuksen harhan ruotiessaan 
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tiedekäsitystä objektiivisuudesta ja epäproblemaattisuudesta, jotka voivat johtaa jopa 
oppilaan subjektiivisen maailmankuvan kieltämiseen (ks. Driver ym. 1985a, 2–3): 

In science education in particular we have a dominant perspective of a view of 
knowledge as objective and unproblematic. Textbook presentations and teaching 
methods in school and higher education reinforce this view. Even discovery 
approaches in science teaching give implicit support to this perspective in that they 
tend to assume that the empirical method (observing, classifying, interpreting, etc.) 
can be undertaken objectively without reference to an observer’s way of seeing the 
world. (Driver 1988, 136.) 

Helldénin (1992, 53–66) vaihtoehtoisen viitekehyksen käsite viittaa käsityksiin, joita 
oppilailla on tietyistä ilmiöistä ja käsitteistä ja jotka eroavat näiden ilmiöiden ja 
käsitteiden luonnontieteellisistä merkityksistä (ks. Gunstone 1988, 83). Driver ja Easley 
(1978, 62; ks. Driver 1983, 25–30) kirjoittavat puolestaan vaihtoehtoisesta 
viitekehyksestä: ”In learning about the physical world, alternative interpretations seem to 
be the product of pupils’ imaginative efforts to explain events and abstract commonalties 
they see between them.” Kun tiedon ja käsitteiden synnyn primaarisena ehtona pidetään 
mielikuvien ja merkitysten syntyä, nähdään vaihtoehtoiset käsitykset arvokkaana osana 
oppimista. Gilbert ym. (1985, 11) toteavat osuvasti, että yksityiset merkitykset ovat 
nimenomaan aito osa lasten omaa kulttuuria. 

Eckstein ja Shemesh pitävät vaihtoehtoisiin viitekehyksiin perustuvaa tiedetutkimusta 
lupaavana viitekehyksenä. He siteeraavat Cleminsonin ajatusta: 

Knowledge of the physical world develops from birth. Concepts and theories are 
personally constructed. Their status is temporary insofar as additional experience or 
instruction may modify such conceptions. (Eckestein & Shemesh 1993, 45.) 

Pfundt ja Duit (1991, 42) sanovat puolestaan vaihtoehtoisen viitekehyksen olevan 
ohjelma, jossa oppilaiden käsitykset eivät ole vain vääriä, mahdollisimman pian pois 
karsittavia ideoita. Pfundtin ja Duitin tutkimuksissa on esimerkiksi 
väärinkäsitys-tutkimuksiin verrattuna erilainen teoreettinen lähtökohta. He kuvaavat 
Collingwoodin sanoin tieteen kehitystä: 

Every science goes through a process of historical development in which, although the 
fundamental or general problem remains unaltered, the particular form in which this 
problem presents itself, changes from time to time; and the general problem never 
arises in its pure or abstract form, but always in the particular or concrete form 
determined by the present state of knowledge or, in other words, by the development 
of thought hitherto. This is a universal rule governing all forms of human thought. 
(Pfundt & Duit 1991, 42.) 

Käsiteparia tieteellinen oppiminen ja arkikokemuksellinen oppiminen voisi valaista 
myös tieteenfilosofian traditioista. Yksi tapa on pohtia aristotelisen tai 
teleologis-funktionaalisen selittämisen suhdetta. Esimerkiksi Aho (1987, 42–47) näkee 
teleologisilla selityksillä olevan kiistaton merkitys, sillä ne auttavat lasta ymmärtämään 
monia biologisia ilmiöitä ja niiden kausaalisuhteita. Kehityspsykologisesti tarkasteltuna 
on todettu, että lasten tiedon ja ymmärryksen lisääntyessä teleologiset ja funktionaaliset 
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selitykset saavat rinnalleen kausaaliselityksiä (mts.). Näin ollen kokemus ja tieto ovat 
vastavuoroisia, mutta eivät vastakohtaisia oppimisen tekijöitä. 

Käsitteenmuodostuksessa voidaan puhua intuitiivisista näkemyksistä ja intuitioista. 
Onko teoreettinen käsite pelkästään järkiperäinen, vai voiko se olla intuitiivinen, 
mielikuvituksellinen ja sattumanvarainen? Mehtäläinen (1992, 86) näkee, että uudet 
oivallukset ovat aluksi intuitiivisia alitajunnan elämyksiä. Intuitiot muuttuvat joko 
intersubjektiiviseksi todeksi tai epätodeksi, kun oivallusta työstetään induktiivisin 
päättelysäännöin. Luovaan assosiointiin kuuluu tottumattomien todellisuudentilojen 
kuvitteleminen ja virheellisten johtopäätösten tekeminen. Kun ajattelu on orientaatioltaan 
luovaa, siinä luotetaan omaan järkeen ja ajatteluun suhtautumisessa ollaan rohkeita, 
avoimia ja kriittisiä. Intuition asema käsitteenmuodostuksessa on kiintoisa. 

2.4 Kokoavia ajatuksia merkityksen primaarisuudesta 

Olen tarkastellut käsitteen määrittelyperusteita sekä käsitteen suhdetta lähinnä 
uskomukseen ja tietoon. Käsityksistä analysoin ennakkokäsitystä, väärinymmärrystä, 
vaihtoehtoista viitekehystä sekä epäonnistunutta ja poikkeavaa käsitystä. Samalla erittelin 
kahta teoreettista perussitoumusta: suhdetta kehityspsykologiaan sekä suhdetta 
tieteellisyyteen ja tietoteoriaan. Käsiteanalyysin tavoitteenani on ollut johtaa 
ensisijaiseksi käsitteeksi merkitys-käsite. 

Olen aivan kuin sivuraiteilla kuljettanut mukana käsitteenmäärittelyssä vallitsevia 
oppimisteoreettisia näkemyksiä (konstruktivistinen, sosiokulttuurinen, 
fenomenografinen), joita jatkossa syvennän teoreettisesti (osa III, luku 2). Tarkastelu on 
edennyt aiempien tutkimusten tavoin tietoisesti käsitepareja vastakohtaistaen (esim. 
dimensiot arkikäsite – teoreettinen käsite, ekspertin käsite – noviisin käsite jne.). 
Peruskäsitteiden analysoimiseksi olen jäsentänyt viitekehystäni oppimisen näkökulmasta, 
jossa merkitys-käsite on keskeinen. Palaan alussa esittämääni kysymykseen siitä, onko 
oppimisessa lopulta olemassakaan virheellistä käsitystä tai käsitettä tai milloin 
oppimisessa voidaan puhua virheellisestä käsityksestä. Tutkimuksen käsitteenmäärittelyn 
kannalta kysymys on ensiarvoisen tärkeä. Oppilaan oppimiskokemuksen ja merkityksen 
tutkimisessa totuuden ja todellisuuden problematiikkaa ei voida sivuuttaa. Käsitteiden 
valintaa on tarkasteltava itse käsitteenmuodostuksen ja didaktisen prosessiulottuvuuden 
näkökulmasta. Tässä luvussa kokoan tekemäni sitoumukset, ja niiden peruskäsitteet olen 
koonnut kuvioon 2. 

 
 

käsitteiden oppiminen 
 

käsitys 
esim. ennakko-, poikkeava-, vaihtoehtoinen- ja väärä käsitys 
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� ��� �� � 
merkitys 

mieli – merkityssuhde – objekti 

� ��� ��� � 
käsite 

tieto – uskomukset; ekstensio – intensio 
 

merkityksellinen käsitteiden oppiminen  

Kuvio 2. Tutkimuksen peruskäsitteiden suhteita. 

 
Edellä totesin ennakkokäsitysten, väärinkäsitysten tai vaihtoehtoisten käsitysten olevan 

käsitteinä tieteellisessä mielessä keskeneräisiä. Erityisesti fenomenografiassa ollaan 
Martonin (1988, 145) mukaan kiinnostuneita myös ns. todellisuuteen liittyvistä vääristä 
käsityksistä. Päinvastoin kuin useissa science-käsitysten tutkimuksissa (esim. everyday 
conceptions tai naive conceptions) Engeström (1990, 3–5) pitää oppimisessa 
merkityksellisinä nimenomaan oppilaiden väärinkäsityksiä. Lisäksi Lawson ja Thopson 
(1988, 733–734) näkevät, että oppilaiden väärinkäsitykset eivät ole vain unohtumisesta 
johtuvia tiedon puutteita. Sen sijaan ne ovat johdonmukaisia vaihtoehtoisia 
käsitejärjestelmiä, joita yksilöt käyttävät tulkitakseen ilmiöitä. Fenomenologisesti 
ymmärrettynä virheellinen käsitys on usein oppilaalle merkityksellinen käsitys: 
väärinkäsitys voi olla jopa merkityksellisempi kuin ns. virheetön ja tieteellinen käsitys 
(ks. Hakala 1992). 

Myös oppimistavoitteiden ja objektiivisen totuuden vastainen oppiminen voi olla 
oppilaille merkityksellistä oppimista, mikä tarkoittaa uudenlaista sitoutumista 
peruskäsitteiden käyttöön. Engeström (mts.) ehdottaa Driveriin ja Easley’in (1978) sekä 
Gilbertiin ja Wattsiin (1985) nojautuen, että ennakkokäsityksiä ei pitäisi pitää vääränä 
ajatteluna tai ei-ymmärtämisenä (ks. Gunstone 1988). Lähestymistapa nojaa teoreettiseen 
näkemykseen, jonka mukaan oppilaan käsitys on yhtenäinen, johdonmukainen ja 
persoonallinen esitys maailmasta eikä sitä systemaattisesti verrata tieteellisesti 
hyväksyttävään käsitykseen. Yksi tyypillinen termi oppilaiden käsitystutkimuksissa on 
ollut mm. Driverin (1981; ks. Driver & Easley 1978, 61–84; Driver & Erickson 1983, 37–
60) käyttämä vaihtoehtoisen viitekehyksen tai käsityksen termi (alternative frameworks). 
Solomon (1993) nimittää tällaista käsitettä käyttävää lähestymistä etnografiseksi tavaksi, 
jossa torjutaan tieteen paremmuutta korostava virhekäsitys-termi. 

Käyttäessäni väärän, virheellisen tai poikkeavan käsityksen käsitettä näkökulmani on 
oppilaalle merkityksellisissä käsityksissä. En pidä käsitteenmäärittelyni perusteella 
ensisijaisena erotella aikuisen tai lapsen tapaa käsittää todellisuutta, sillä kuten olen 
osoittanut, yksilölliset erot eivät aina välttämättä ole ikäsidonnaisia. Bloomin 
merkitysmaailman oivaltaminen sopii käsitteenmäärittelyn ytimeen. Merkitys-käsite 
kiteytyy käsitysten ja käsitteiden tutkimukseen osuvasti: 
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Essentially, researchers and teachers should be more concerned with encouraging 
children to incorporate scientific concepts into their context of meaning, rather than 
trying to replace ’misconceptions’ with scientific conceptions. The richness of 
meaning that accompanies many ’misconceptions’ is a significant part of the way we 
as human beings understand our world. To deny that richness of meaning is dangerous. 
(Bloom 1991, 560.) 

Käsitteiden oppimistutkimukset ovat olleet yhtä mieltä siitä, että ymmärtäminen ei voi 
tapahtua ilman käsitteiden sitomista jo olemassa olevaan ja koettuun käsiteverkkoon. Sen 
sijaan uuden tiedon liittämisprosessista aiempaan tietoon on esitetty erilaisia näkemyksiä. 
Luonnehtiessani arkikokemuksellisen ja tieteellisen käsityksen totuusteoreettista suhdetta 
oppimisen epistemologiaan kritisoin tutkimuksia, joissa kumotaan tieteellisen 
näkemyksen mukaisesti väärinä arkikokemuksiin perustuvat käsitykset. 

Tutkimuksessani käsityksen ja käsitteen yläkäsite on merkitys. Muodostaessaan 
teoriaperustaa tiedeopetukselle Driver ja Bell (1986, 444–445) viittaavat yksilön 
subjektiiviseen merkityksenantoon. Kun oppilasta pyydetään havainnoimaan esimerkiksi 
jotakin luonnontieteellistä ilmiötä, ei tutkijoiden mukaan ole ihme, että oppilaat 
kiinnittävät huomionsa erilaisiin asioihin. Oppilas haluaa nähdä sen, mikä hänestä on 
relevanteinta ja mielenkiintoisinta. Merkityksen tematiikkaan liittyvät myös keskeiset 
didaktiikan kysymykset, jotka käsitteen oppimisessa voisivat olla seuraavat: Miten 
oppilaita voidaan ohjata luopumaan vaihtoehtoisista tai poikkeavista käsityksistä? 
Millaiset didaktiset ratkaisut olisivat käsitysten ja käsitteiden synnyssä tarpeellisia? 
Ihanteena olisi, että oppilaita voitaisiin ohjata ja tukea oman, koettavassa ja havaittavassa 
todellisuudessa olevan käsityksen syntymisessä. 

Klassiseen oppimisen tarkasteluun on liitetty keskeisenä ymmärtämisen käsite, josta 
von Wright kirjoittaa seuraavasti: 

Kun ymmärrän jotakin, vaikkapa tietyn käsitteen, tämä ilmenee siinä, että pystyn 
perustelemaan tapaa, jolla käytän käsitettä ja pystyn myös käyttämään sitä 
mielekkäästi uusissa tilanteissa. Ymmärtämisen kriteerit ovat viime kädessä toimintaan 
liittyviä, toiminnassa ilmeneviä. Ymmärtäminen on siinä mielessä suhteellinen käsite, 
että se aina edellyttää laajempaa kontekstia, viitekehystä, jonka puitteissa asia (käsite, 
tapahtuma, teko jne.) ymmärretään. (von Wright 1996, 13.) 

Von Wrightin tekstistä voisi lukea ymmärtämisen vaatimuksen: on tunnettava konteksti 
ja käsitysten järjestelmä, jonka mukaisesti itse ymmärtäminen tapahtuu. Jotta opettaja 
kykenisi ymmärtämään oppilaiden merkityksiä, hänen tulisi olla perillä myös 
emotionaalisista, sosiaalisista ja kulttuurisista arvoista ja vaikutteista, jotka säätelevät 
oppilaiden käsityksiä maailmankuvasta. Näin ollen analysoidessani oppilaiden 
merkityksiä, käsityksiä ja käsitteitä pidän oppimiskuvauksessa tärkeänä sekä tiedon 
intersubjektiivista että subjektiivista puolta. Tapaustarkastelussa tämä tarkoittaa 
sosiaalisen, affektiivisen ja kognitiivisen ulottuvuuden ottamista huomioon 
kokonaisvaltaisesti. 

Käsitysten empiirisellä mittaamisella on toki merkityksensä, kuten olen osoittanut 
tutkimuksen ensimmäisissä tiedonkeruissa (ks. Mutanen 1999). Oppilaan 
esiymmärryksen ja käsitteiden luokittelu esimerkiksi erilaisiin asiantuntija- ja 
kypsyysluokkiin auttaa hahmottamaan empiiristä ja praktista todellisuutta uudella tavalla. 
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Opettaja, joka kykenee määrittämään oppilaansa käsityksen joko ekspertin tai noviisin 
käsitykseksi, on pyrkinyt ainakin jossain määrin oppimisen psykologista momenttia 
kohti. Hänen ensisijaisena intentionaan on ollut esimerkiksi selvittää, millainen 
käsitehorisontti oppilaalla on. Mutta saadaanko näin vastausta kysymykseen siitä, miten 
käsitysluokat otetaan huomioon opetuksessa ja didaktisessa järjestelyssä? 

Oppimisanalyysin teoreettinen jäsentymättömyys selittyy jossain mielessä 
käsitetutkimukseen kohdistuneen kritiikin kautta (ks. Solomon 1993, 1–44): esimerkiksi 
virhekäsityksiä tutkittaessa on tuloksissa pystytty luettelemaan joukko oppilaiden 
puutteellisia käsityksiä usein hataran teoreettisen lähtökohdan perusteella, jolloin yhteys 
oppimiseen on jäänyt vähäiseksi (ks. esim. Gunstone 1988, 73–95). Myös 
käytännönläheisyys on ollut tyypillistä, mikä näkyy heikkona teoreettisena orientaationa. 
On kuitenkin osoituksia tutkimuksista (esim. Vosniadou 1991b; 1994b), joissa on pyritty 
systemaattisesti virhekäsitysten poistamiseen tähtäävään pedagogiseen ohjaukseen 
esimerkiksi metakäsitteellistä tietoisuutta lisäämällä. 

Alussa lähdin liikkeelle ajatuksesta, jonka mukaan käsitteet ovat sekä oppimisen 
kohde että väline. Tässä tutkimuksessa korostuvat molemmat näkökulmat siten, että 
ensimmäisen tiedonkeruun raportointi koskee käsitteitä oppimisen kohteena ja toisen 
tiedonkeruun raportointi käsitteitä sekä oppimisen kohteena että välineenä. Oppimisen 
kohteena olevat sisältöalueet täytyy oppimistavoitteiden suuntaisesti hallita. Sekä 
tavoitetasolla että tavoitteiden evaluoivalla tasolla luonnontieteellisen käsitteen ekstensiot 
ja intensiot voidaan määritellä objektiivisesti. Luonnontieteellinen käsite tulee 
kiintoisaksi silloin, kun oppilaan tavoitteeseen pääseminen epäonnistuu. Tällöin 
ristiriidan aiheuttaa ideaalin objektiivisen todellisuuden ja reaalisen subjektiivisen 
todellisuuden välinen suhde, ja tässä ristiriitatilanteessa intuitiivinen ja luova 
intentoituminen oppimiseen saattaa rikkoutua ja oppilaan aito kokemusmaailma 
sulkeutua. (Vrt. arkikäsitys tai naiivi käsitys.) 

Pidän tärkeänä objektiivisen tarkasti määriteltyjen käsitteiden oppimisanalyysia, sillä 
sisällöltään oppiaines (esim. aika-käsite) mahdollistaa jo itsessään poikkeavan (various) 
ja vaihtoehtoisen (alternative) käsityksen sekä siihen liittyvän käsitteellisen 
muodostumisen. Sitoudun tutkimuksessani näkemykseen, jonka mukaan myös 
fysikaalisen maailman tiedot ja teoriat ovat totuusteorialtaan suhteellisia. Siksi Kantin 
sovittama empiria–ratio-lähtökohta on filosofisessa mielessä perusteltu (Mutanen 1999, 
35–38). Samalla on teoreettisesti sitouduttu kehityspsykologiaan siten, että se voi ohjata 
opettajan pedagogisia toimia, mutta ei ideologisesti kahlita oppilaan mahdollisuuskenttää. 

Seuraavassa luvussa 3 pohdin, millaisia mahdollisuuksia fenomenologinen viitekehys 
tarjoaisi analysoimieni peruskäsitteiden teoreettisesti yhtenäiseen tarkasteluun. Totean 
Miettiseen (1984) viitaten, että kaikki psykologiset teoriat oppimisen olemuksesta 
nojautuvat joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti jonkinlaiseen teoreettis-filosofiseen 
näkemykseen tiedon ja yksilön olemuksesta. Erityisesti olen kiinnostunut 
fenomenologisen filosofian funktiosta merkityksen analyysissa. 
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3 Fenomenologisesta merkitys-diskurssista johdetut 
sitoumukset 

Mitä kokemusperäinen tiede voisi merkitä oppimisen tarkastelussa? Aikoinaan Husserl 
kritisoi länsimaisen tieteen todellisuuskäsitystä, sillä hänen mukaansa tiede oli rakentunut 
idealisoidulle käsitykselle todellisuudesta – sellaisen tilanteen varaan, jossa ihminen 
kuvittelee, miten asioiden pitäisi olla. Idealisoitu tiede ei huomioi, millä tavalla asiat 
ilmenevät ihmisen kokemuksissa, mistä seuraa helposti kuilu tieteellisen maailman ja 
kokemusmaailman välille. Sen sijaan tieteen tulisi rakentua niin, että inhimillisten 
kokemusten ja tieteen tulosten seuraukset olisivat yksilön käsitettävissä. (Husserl 1965; 
ks. Krohn 1996, 49, 50.) Fenomenologia keskittää nimenomaan huomionsa siihen, millä 
tavalla asiat ovat yksilön kokemuksessa järjestyneet ja millä tavalla niiden tulisi esiintyä 
siinä situaatiossa, jossa yksilö kokee ne. Tämä näkökulma on myös käsitteiden oppimista 
koskevien tutkimusten jäsentelyn perusta. Husserlille itselleen fenomenologia 
tietoisuuden perusrakenteeseen ja sen tutkimiseen nähden merkitsee seuraavaa: 

Phenomenology: this denotes a science, a system of scientific disciplines. But it also 
and above all denotes a method and an attitude of mind, specifically philosophical 
attitude of mind, the specifically philosophical method. (Husserl 1973, 18–19.) 

Lähestyn oppilaiden käsitemaailmaa jäsentävää tutkimusta fenomenologiasta käsin. 
Perinteisesti yleinen fenomenologinen tieteenkritiikki osuu luonnontieteestä idealisoidun 
tapahtumaketjun mekaanisuuteen. Yleiseen positivismikritiikkiin en ole kuitenkaan 
tarkoituksellisesti puuttunut, sillä kyseistä kritiikkiä on esitetty viime vuosien aikana (ks. 
Suortti 1981a, b; Hakala 1992; Lehtovaara 1992) ja tutkimustehtävieni kannalta 
näkökulma ei ole oleellisin. Sen sijaan tarkastelen fenomenologian mahdollisuuksia 
lähestyä tietämistä, oppimista sekä oppilasta tiedon kokijana ja merkitysten 
muodostajana. 

Sitoumuksissani fenomenologia tarkoittaa tiedettä ja tieteellistä metodia, jonka kautta 
tietoisuuden ja mielen perusteet ovat filosofisesti oivallettavissa. Puhuttaessa 
fenomenologian mukaisesti mielestä ja tietoisuudesta objekteina ei voida sivuuttaa 
intentionaalisuuden käsitettä (Spiegelberg 1976, 73–75; Stroll & Popkin 1978, 428–443). 
Se, miksi intentionaalisuutta ei voida sivuuttaa ja mitä intentionaalisuus tajunnan 
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luonteena merkitsee ja on, käy esille luvussa 3.1. Toiseksi tarkastelen intentionaalisuuden 
käsitteen ja Rauhalan näkemysten varassa merkityksen muodostumista. Erityinen 
fenomenologinen mielenkiintoni kohdistuu intentionaaliseen ja merkitykselliseen 
oppimiseen. 

3.1 Intentio ja intentionaalisuus peruskäsitteinä 

Käsite intentionaalisuus on latinassa ”intendere”, joka merkitsee suuntautumista 
(Niiniluoto 1983, 368). Intentionaalisuus liittyy filosofian historiassa erityisesti Husserlin 
fenomenologiaan (ks. Husserlin elämästä Diemer 1965). Husserlille, jonka 
merkittävimpänä saavutuksena pidetään tietoisuuden perusrakenteen ja tajunnan luonteen 
oivaltamista, intentionaalisuus eli suuntautuneisuus merkitsee ihmisen ajattelun 
peruselementtiä. Intentionaalisuus fenomenologian peruslähtökohtana ”ilmaisee 
tietoisuuden fundamentaalisen ominaisuuden; kaikki fenomenologiset ongelmat – – 
luokitellaan suhteessa siihen – – fenomenologia alkaa intentionaalisuudesta” (Saarinen 
1986, 111). 

Tutkijat ovat lähestyneet intentionaalisuuden käsitettä sekä filosofisista että 
psykologisista traditioista käsin (Aaltola 1992a, 66–67; Follesdal 1970; Mohanty 1976; 
Niiniluoto 1983, 368; Smith & McIntyre 1982, 1; Rauhala 1989b, 127–138; Rauhala 
1974, 47–50). Erityisesti fenomenologisen filosofian intentionaalisuustutkimukselle on 
ollut tyypillistä pohtia Husserlin suhdetta Freegeen ja esimerkiksi analyyttiseen 
filosofiaan (Anscombe 1957) sekä Husserlin ja Brentanon suhdetta, olihan Husserl 
(1859–1930) brentanolaisen filosofisen perinteen edustaja ja Brentanon oppilas 
(Spiegelberg 1976, 73–75; Stroll & Popkin 1978, 428–431; Misiak & Sexton 1973, 3–4). 

Ensiksi on syytä tarkentaa intentionaalisuuden käsitteenmäärittelyä analyyttisessa ja 
fenomenologisessa filosofiassa. Follesdal rakentaa fenomenologiaa analyyttisen ja 
eksistentialistisen filosofian sillaksi. Fenomenologialla on myös nähty olevan 
yhtäläisyyksiä analyyttiseen filosofiaan siten, että Husserlin merkityksen teoria on nähty 
kielifilosofian osana. Fenomenologian ”intentio” ja kielifilosofian ”intensio” on nähty 
analogisina (Follesdal 1970, 30–44). Rauhala (1989b, 127) ei kuitenkaan pidä Husserlin 
intentio-käsitettä samana kuin kielifilosofian intensio-käsite, silloin kun intensiolla 
viitataan käsitesisältöihin erotukseksi ekstensiosta. On muistettava, että analyyttisen 
filosofian lingvistinen suuntaus tutkii tarkoitteita ja kielelliseen ilmaisuun liittyviä 
merkityksiä, kun taas fenomenologia tutkii noemoja eli aktien mieliä yleensäkin (ks. 
Aaltola 1992a, 68). 

Edelleen intentionaalisuudesta voidaan etsiä yhteyksiä logiikkaan (ks. Haaparanta 
1989, 120–121). Lähtökohtana voidaan käyttää von Wrightin esittämää klassista 
intentionaalisen toiminnan kaaviota ns. praktisen syllogismin eli käytännöllisen 
tavoittelun mallista (Niiniluoto 1983, 305–306): ”Henkilöllä A on tavoite B. A uskoo, 
ettei hän tavoita B:tä ellei tee C:tä. A ryhtyy tekemään C:tä.” Von Wrightin (1971, 99–
111) mukaan riittävä vastaus kysymykseen, miksi A teki C:n, on sen osoittaminen, että A 
aikoi saada aikaan B:n ja piti C:n tekemistä välttämättömänä tämän päämäärän 
saavuttamiseksi. Von Wright pitää intentiota ja episteemistä asennetta teon määrääjinä eli 
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determinantteina, ja hänen mukaansa ne ovat yhdessä riittävä peruste teon tekemiselle. 
(Ks. toiminnan dimensio: Anscombe 1957; Hintikka 1982; Niiniluoto 1983; von Wright 
1971.) Anscombella (1957) on intentionaalisia tekoja kuvaava käsitys, joka on osaltaan 
vastaus praktisen syllogismin noidankehään: ”Intentionaaliset teot ovat tekoja, joiden 
yhteydessä on tietty mieli ’miksi’-kysymyksen esittämiseen.” 

Toiminnan ja tekojen lyhyen tarkastelun lisäksi rajaan intentionaalisuuden käsittämään 
yksilön tietoisuutta ja tajuntaa, mistä on johdettavissa Husserlin konstituution analyysin 
ja eideettisen reduktion periaatteet. Käsiteltäessä tietoisuuden luonnetta vallitsee kaksi 
käsitettä – intentionaalisuus ja refleksiivisyys (Mohanty 1972, 153). Arkikielessä jo 
oppimis-käsitettä analysoitaessa on esimerkiksi Suortti (1981b, 22) nimennyt Rauhalaan 
viitaten intentionaalisuuden käsitteen yhteydet tietoisuuteen, tiedostamattomaan, 
tajuntaan, ymmärrykseen, järkeen, mielikuvaan, muistiin, havaintoon, ajatukseen, 
elämykseen ja ajatteluun. Rauhalan (1969, 122–130) mielestä intentionaalisuus 
muodostaa eräänä peruskäsitteenä laajimman lähtökohdan tajunnallisuuden 
problematiikkaan. 

Jo ennen Husserlia on saksalainen fenomenologi Brentano (1838–1917) luonut teoriaa 
intentionaalisuudesta, vaikkakin käsitteen alkuperää on jopa johdettu filosofian 
historiassa aina skolastiikkaan saakka (Anscombe 1957). Brentanon intentionaalisuuden 
käsityksistä ja evidenssin etsinnästä rakentuu silta fenomenologiaan, sillä Husserl itse 
kuvaa Brentanon intentionaalisuuden käsitteen muuntumista psykologian 
peruskäsitteeksi, suureksi keksinnöksi, jota ilman fenomenologiaa ei ole olemassa 
(Alanen 1989, 100–115; Hakala 1992, 167). 

Sekä analyytikkona että fenomenologina tunnettu Brentano (1973; alkuperäinen teos 
1874) käsitteli intentionaalisuutta kaksiosaisessa pääteoksessaan ”Psychologie wom 
empirichen Standpunkt”. Hänen ajattelussaan keskeisenä on tietoisuuden ilmiöiden 
jakaminen kahteen ryhmään, fyysisten ja henkisten ilmiöiden luokkaan (vrt. Mohanty 
1972, 4). Toinen tärkeä elementti on viittaus objektiin, minkä Brentano (1973, 124–125) 
itse tiivistää: ”Jokainen henkinen ilmiö sisältyy ikään kuin objektina itseensä, vaikka ne 
eivät teekään sitä aina samalla tavoin.” Psyykkisten ilmiöiden tutkijana Brentano korostaa 
siis niiden intentionaalista eli suuntautuvaa luonnetta: tarkoituksellisella ajattelulla on 
suhde johonkin ulkopuoliseen (ks. Follesdal 1970, 313; Wilenius 1987, 17; Juntunen 
1986, 20, 58). 

Tulkintojen mukaan Husserlin ja hänen oppi-isänsä Brentanon 
intentionaalisuuskäsitykset poikkeavat toisistaan (Sajama & Kamppinen 1987, 64–66). 

Aaltola (1992a, 67) karrikoi Brentanon ja Husserlin suhdetta seuraavalla tavalla: 
Brentanolla on käsitys tajunnan aktin ja intentionaalisen objektin välillä, kun taas 
Husserlin näkemys muodostuu aktin, noeman ja objektin suhteista. Brentano näkee 
intentionaalisen teon vaativan aina objektin: vasta objektin avulla voidaan suuntautua, 
viitata ja merkitä jotakin. Husserl säilyttää Brentanon kannan intentionaalisten aktien 
suuntautumisesta omaksuessaan brentanolaiset termit intentio, intentionaalisuus ja 
tajunnan akti (Rauhala 1989b, 129). Husserlin omaksuma käsite intentionaalisuus 
poikkeaa Brentanon käsityksestä oleellisesti siksi, että Husserl kieltää Brentanon kannan, 
että jokaista aktia vastaa välttämättä objekti, johon akti suuntautuu. Husserlin mukaan 
akti voi suuntautua, vaikka reaalista objektia ei olekaan olemassa. (Aaltola 1992a, 66–67; 
Follesdal 1970, 32–36; Aho 1989, 87–98.) 
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Husserl jakaa ajatukset eli tietoiset aktit siis kahteen pääkomponenttiin – ajattelemisen 
aktiin, cogitatioon, ja sen objektiin, cogitatumiin: 

Conscious processes are also called intentional; but then the word intentionality 
signifies nothing else than this universal fundamental property of consciousness: to be 
conscious of something; as a cogito, to bear within itself its cogitatum. (Husserl 1973, 
33.) 

Husserlin mielestä jokaisella aktilla on noema eli mieli, jonka avulla akti suuntautuu 
objektiin. Objektia ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla, sillä kaikilla akteilla ei 
yksinkertaisesti ole objektia. Keijukaista ajatellessamme meillä on mieli, mutta ei 
objektia reaalisessa todellisuudessa. (Aaltola 1992a, 67; Misiak & Sexton 1973, 9.) 
Husserlin lähtökohta tajunnan analyysille on Brentanosta poiketen tieto-opillinen. 

Brentanon ajatusten lisäksi Husserlin intentionaalisuus-käsitettä on verrattu Platonin ja 
Kantin filosofiaan. Aspelinin (1963, 558–560) mukaan Husserlin filosofia on modernia 
platonismia. Husserl vastustaa sekä uuskantilaisuutta että positivismia, joka perustaa 
tieto-opin empiiris-psykologiselle ajatukselle. Juntunen ja Mehtonen (1982, 109) 
korostavat kuitenkin, että Husserlin oppi eidoksesta eli olemuksesta ymmärretään usein 
väärin Platonin ideaoppiin nojautuen. Husserlin olemus-käsitteessä ei ole erikseen 
empiiristä todellisuudesta riippumatonta sfääriä, niin kuin Platonilla on. Toisaalta 
Husserlin itsensä mielestä fenomenologia on tutkimusta Kantin a prioreista (vrt. Follesdal 
1970, 39). Yhteydet ovat käsitteellistämisessä, jota ei eksistentialismista puolestaan löydy. 
”Fenomenologisen tutkimuksen kohteena ovat käsitteelliset rakenteet, joiden avulla 
tietoisuus jäsentää kokemusta ja joiden avulla kokemus strukturoituu yhtenäiseksi ja 
mielekkääksi kokonaisuudeksi” (Saarinen 1986, 120). Husserlin tietoteoria rakentuu 
Kantin linjalle, mutta perusnäkökulma rakentuu juuri intentionaalisuuden teemasta (ks. 
Teräväinen 1982, 83). 

3.2 Intentionaalisuudesta merkityksen käsitteeseen 

Edellä totesin, että myös fenomenologiassa intentionaalisuutta on lähestytty monin eri 
tavoin. Rauhala esittää spekuloinnin syyksi Husserlin monivivahteisen persoonallisuuden: 
Husserlin terminologia on muuttuva, ja hän ei analysoi vanhojen käsitteidensä suhdetta 
esimerkiksi käyttämiinsä uusiin käsitteisiin. Toisaalta Husserlin elämänvaiheet kulkivat 
radikaalisti loogikon, tiedon analyytikon, tieteenteoreetikon sekä metafyysikon vaiheiden 
kautta, mikä on erotettavissa hänen filosofoinnissaan. Rauhala (1989b, 128) on tiivistänyt 
Husserlin intentionaalisuuden käsitteen käytön oppimisen kannalta kiintoisalla tavalla. 

1. Intentio on tajunnan aktin sisällön ulkoiseen objektiin viittaava karasteriikka. Tässä 
yhteydessä intentionaalisuus on transsendentiaalista (intentionaalisuutta), koska 
suuntautuneisuus kohdistuu tajunnan ulkopuolelle. 

2. Intentionaalisuuden funktiona on toteuttaa merkityksen täyttyminen eli koostaa 
aktiseurannossa annettuja sisältöjä. 

3. Intentio viittaa merkityssisällön syntyyn, jolla ulkoista objektia referoidaan (ja 
samalla miten intentoidaan). 
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4. Intentiolla on intersubjektiivisen merkityksenannon ja -muodostuksen tehtävä 
(merkitykset, jotka erottuvat psyykkisestä toiminnasta). 

5. Intentio konstituoi todellisuuden olion tajunnallisena mielenä ja on siten 
maailmankuvan synnyssä mukana. 

Rauhalan kiteyttämissä intentionaalisuuden merkityksissä heijastuu käsitteen 
monifunktionaalisuus ihmisen tietoisuudesta kohti ulkopuolista todellisuutta. Juuri 
tieto-opillisen tavoitteensa vuoksi Husserl ei sido intentionaalisuutta pelkästään 
tajunnalliseksi kvaliteetiksi, vaan hän nivoo sen laajaan, tajunnallisuuden struktuureja 
järjestävään konstituution problematiikkaan. Konstituution analyysissa pyritään 
yksinkertaistetusti analysoimaan noemoja eli lähinnä sitä tapaa ja struktuuria, jolla 
noemoihin intentoidutaan. Kysymys on siitä, miten merkitykset saavat merkitsevän 
olemassaolonsa tajunnan intentionaalisissa akteissa (Rauhala 1989b, 129). 
Intentionaalisuuden ja konstituution analyysin paljastaminen on oppimisen empiiristä 
tehtävää ajatellen kiintoisa tehtävä. Analyysi johtaa mielen ilmenemisen 
fenomenologiseen tarkasteluun, joka filosofisena ongelmana on vanha ilmiö (esim. 
Aristoteleen ja Kantin metafysiikka, a priori -tieto). Keskeisintä on, että tietoisuuden ja 
sen intentionaalisuuden luonteen vyyhtiin on kietoutuneena merkitysulottuvuus, joka 
tulee välttämättömäksi oppimisen tutkimisessa. Mielen ilmeneminen eri tietoisuuden 
tasoilla, yksilön oppimisessa omaksuma tiedon konstituutio ja koettu maailma voivat 
puolestaan todellistua ainoastaan konstituution analyysissa (Hakala 1992, 144). 

3.2.1 Merkityksen muodostumisen perusteet 

Merkityksen tarkastelu on intentionaalisuuden käsitteen tavoin yhteydessä 
kielifilosofiaan, tietoteoriaan ja ihmistutkimuksen filosofisiin perusteisiin. Esimerkiksi 
Aaltola (1989, 1) korostaa, että kehittynyt merkityksen analyysi muodostaa perustavan 
lähtökohdan mm. ihmistutkimusta ja kasvatusta koskevien käsitysten avartamiseen ja 
kehittämiseen. ”Kysymykset inhimillisestä kokemuksesta, toiminnan suhde kieleen ja 
ajatteluun, kysymykset oppimisen ja opettamisen luonteesta ja edellytyksistä – –” 
kuuluvat filosofis-teoreettiseen lähestymistapaani (mts.). 

Perinteisesti merkitystä on tutkittu filosofian, kielitieteen (esim. Zimmerman & 
Whitehurst 1979, 1–22), psykologian ja psykiatrian tutkimustraditioissa (Rauhala 1993, 
121). Fenomenologian lisäksi analyyttisen filosofian piirissä on tällä vuosisadalla 
selvitetty merkityksen käsitettä. Merkityksen ongelmaan kielitieteessä ovat perehtyneet 
mm. Hintikka (1982, 172–173) ja Stenius. Filosofista merkityksen analysointia on 
luonnehdittu kompleksiseksi: ”The meaning of meaning” -analyysin sisällöt ovat 
valaisseet tavalla tai toisella merkityksen syntyä, tuottamista, välittämistä, 
vastaanottamista, taltioimista ja muodostuneiden merkityssuhteiden luotettavuuden 
arviointia todellisuuden heijastajina. (Aaltola 1989, 14; 1992b.) 

Merkitys-käsitteellä on runsaasti lähikäsitteitä. Tieteellisen tiedon, ajattelun ja kielen 
analyysit ovat käyttäneet seuraavia merkityksen lähikäsitteitä: aistimus, havainto, sana, 
merkki, symboli, käsite, lause, referent, propositio, kommunikatiivinen kompetenssi, 
kielipeli ja totuus (Hardy, Apel) (ks. emt.; von Wright 1968). Näiden lähikäsitteiden 
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joukko on laaja, ja ne sisältävät yksilön oppimisen monet ja erilaiset vaiheet. Myös 
painotukset tieteellisestä tiedosta, ajattelusta ja toiminnasta vaihtelevat. Rauhalan mukaan 
filosofista merkityksen analyysia on perinteisesti suoritettu tieteellisen tiedon tavoittelun 
ja perustelun näkökulmasta, jolloin merkitys (meaning) ja tieto (knowledge) ovat olleet 
sukulaiskäsitteitä (ks. luku 2.2.2). Toisaalta selvityksissä on ollut keskeisesti mukana 
luonnollinen kieli. (Rauhala 1993, 122.) 

3.2.2 Fenomenologisen merkitysanalyysin keskeiset käsitteet 

Intentionaalisuuden käsitettä olen valottanut jo edellä: se on tajunnallisuuden 
yleiskarasteriikka, jossa noemalla on objektiin referoiva luonne. Jatkossa analysoin 
fenomenologista peruskäsitteistöä Rauhalan fenomenologisen eksistentialismin valossa, 
ja tässä keskeisiä termejä ovat intentionaalisuuden lisäksi tajunnan akti, noesis (elämys), 
noema (mieli), mielellisyys, objekti, merkityssuhde, horisontti (Horizont, horizon) eli 
tajunnallinen ymmärtämisyhteys ja esiymmärrys (Vorverständnis) (Rauhala 1993, 125–
126; 1997, 204–206). Luvun lopussa osoitan, miksi oppimista olisi kiintoisaa lähestyä 
juuri esittämäni fenomenologisen peruskäsitteistön sisältöjen ja struktuurien mukaan. 

Lähden ajatuksesta, jonka mukaan oppimisen ymmärtämisessä on kysymys 
mielisyyden ja tajunnallisuuden hahmottamisesta, sillä merkityksen diskurssit referoidaan 
fenomenologisessa lähestymistavassa mieleen (Sinn, sense, noema). Tajunnallisuuden 
perusolemus on mielisyyttä eli ihmisen olemispuoli tulee olemassa olevaksi mielen 
ilmenemisessä. Husserlin fenomenologisten tajunnan analyysien lähtökohtana on ihmisen 
tajunta, jossa mieli tulee ymmärrettäväksi. Rauhala erottaa kirjoituksissaan reaalisen 
tajunnan ja transsendentiaalisen egon. Reaalinen tajunta havaitsee, tietää, tuntee jne. 
Transsendentiaalinen ego on puolestaan reaalisen tajunnan sisällä. Transsendentiaalisen 
egon tasolla mieli ja elämys ovat pelkistettyjä ideaalisia entiteettejä ja ego itse on 
ideaalinen, kaikille yhteinen subjekti. (Rauhala 1993, 126.) 

Mieli koetaan jossakin tajunnan tilassa eli elämyksessä (noesis); elämys ja mieli 
koetaan aina yhdessä. Elämykset voivat olla havainto-, tunne- tai tiedollisia elämyksiä 
(vrt. 2.2.2). Kuschin (1986, 74) mielestä intentionaalisuuden ja aktin lisäksi elämyksen 
käsite on tärkeä Husserlin peruskäsite. Näistä kahta ensimmäistä olen alustavasti jo edellä 
tarkastellut. Elämyksiä ovat kaikki mentaaliset tilat, joista olemme tietoisia. Elämys 
liittyy Kuschin mukaan keskeisesti intentionaalisuuteen, sillä yksilö suuntautuu 
elämyksissään määriteltyyn kohteeseen eli intentoituu. Intentionaalisia elämyksiä Husserl 
kutsuu akteiksi. (Ks. elämismaailma: Satulehto 1992.) 

Mieli on merkityksen antaja: mielessä ilmiö ymmärretään joksikin, sillä mieli nimeää 
mielellisen sisällön. Mielen asettuessa tajunnassa ymmärtämissuhteeseen jonkin 
situaation objektin, asian tai ilmiön kanssa syntyy merkityssuhde. Mieli on sidoksissa 
samalla myös kontekstiinsa, sillä mieli ei ilmene täydellisessä eristyneisyydessään, vaan 
kahta eri tasoa olevan ymmärtämisyhteyden tulkitsemana. Ensimmäinen taso on Rauhalan 
mukaan oliomaailmaan itseensä sisältyvä tulkinta eli esiymmärtäneisyys (das 
vorontologische Seinverständnis, Vorverständnis, pre-understanding) ja toinen taso on 
tajunnassa kulloinkin aktualisoituva vanha kokemustausta, joka vaikuttaa kokemusaktin 
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struktuurissa mielen ilmenemiseen (Rauhala 1993, 128). Merkityssuhteet organisoituvat 
siten, että uudet mielen ilmentymät suhteutuvat jo olemassa olevaan tiedettyyn ja 
tunnettuun kokemusperustaan. Vanha kokemustausta on ymmärtämisyhteys, johon 
suhteutuen uusi mieli organisoituu merkityssuhteiksi ja edelleen muodostuu 
maailmankuvaksi. Vanhaa kokemustaustaa, joka tulkitsee ja sijoittaa uutta mieltä, 
sanotaan horisontiksi. (Rauhala 1989a, 29–32; Smith & McIntyre 1982, 233.) 

Merkityssuhteet saattavat olla joskus vääristyneitä ja heikosti jäsentyneitä, ja näin 
ollen mieli ei aina ilmene elämyksessä selkeästi ja täsmällisesti. Myös tajunnallisuudessa 
tapahtuu merkityssuhteiden jatkuvaa jäsentymistä ja muokkaamista. Suortti (1981b, 33) 
viittaakin merkityssuhteiden dynaamisuuteen ja relatiivisuuteen, mikä aspekti on 
muistettava oppimista analysoitaessa. Itse asiassa juuri tämä ulottuvuus on käsitteen 
oppimisessa mielenkiintoinen. Rauhala (1974, 53; 1983, 28, 149) valottaa merkityksen 
käsitettä psykiatrian problematiikasta, mikä on monessa suhteessa analoginen 
oppimistematiikan kanssa: 

Merkityssuhteen, jossa mieli ilmenee eriasteisena, ei vielä tarvitse olla kielellinen 
merkitys, jotta sillä olisi funktio koetussa maailmassa. Merkityksen ongelman analyysi 
koetussa maailmassa edellyttää siten paljon syvempää ja myös alkeellisempaa 
lähtötasoa kuin kielellinen merkitys. (Rauhala 1974, 53.) 

Mitä kokemuksellisuus tarkoittaa Rauhalan ajattelussa? Hänen mielestään kokemus 
kokonaisuudessaan eli tajunnallisuus on säilytettävä merkityksen ongelmana. 
Kokemuksella Rauhala tarkoittaa ihmisen erityyppistä ja -tasoista mielellistä suhdetta 
maailmaan tai omaan itseensä. Mitkä ovat puolestaan kokemuksen ehdot? Rauhalan 
(1993, 123) mukaan kokemus itse oivaltaa ehtonsa (a priorisuus), ja juuri siitä on 
lähdettävä. Kokemuksen ehtojen funktion paljastaminen edellyttää sitä, että käsitellään 
myös sen tiedon tai ymmärtämisen konstituutio, joka niistä puhuu. Kokemus ja 
ei-kokemukselliset ehdot täytyy siten erottaa loogisesti toisistaan. 

Rauhalan mielestä merkit, sanat ja symbolit ovat noeman välittäjiä, täsmentäjiä ja 
stabilisoijia. Käsite on oikeastaan mieli, jolla on intersubjektiivinen yleisyys ja johon 
ihmisen keskeinen kielellinen kommunikaatio perustuu. Rauhalan sanoja ja käsitettä 
koskevat määritelmät osoittavat, miten kapea osa tajunnan ja merkityksen analyysia kieli 
ja kielisyys ovat. Tämä tulisi ottaa huomioon oppimisanalyyseissa, joissa useimmiten 
kieli on kuitenkin tulkinnan metodinen ja sisällöllinen lähtökohta. 

Edelleen kontekstin käsite on kiintoisa. Se tulee merkitysanalyysin 
ymmärtämisyhteyden käsitteistöstä. Konteksti sisältää kaksi eritasoista tulkinnan 
ymmärtämisyhteyttä, joissa noema ilmenee. Termi konteksti viittaa sekä ulkoiseen 
(maailma) että sisäiseen (tajunta) ymmärtämisyhteyksiä tulkitsevaan funktioon (Rauhala 
1993, 129): 

a) primaariseen: maailman olioiden keskinäisten suhteiden vaikutus noeman laatuun ja 
tapaan; b) sekundaariseen: tajunnan horisonttien funktioon. 
Maailman konstituoimisprosessissa tapahtuma mielletään johonkin kontekstiin ja 

jossakin olevaksi (ks. Kroksmark 1987, 230–231). Oppimista kuvattaessa konteksti-käsite 
on moniulotteinen ja kompleksinen. Merkityksen synnyn primaarina kontekstina on 
oppilaan tajunnallisuus, josta voisi käyttää nimitystä merkityshorisontti. Oppimisen 
kannalta on oleellista myös kontekstuaalinen suhde minän ulkoiseen maailmaan eli 
oppimisympäristön eri osatekijöihin. Kysymys on tajunnan horisonttien funktiosta. 
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Tällöin voitaisiin analysoida oppimisessa mukana olevien kohtaamishorisonttia. Tähän 
seikkaan viittasin jo johdannossa pohtiessani oppilaan ja opettajan käsitteiden käytön 
ongelmatiikkaa. 

Oppimisen ymmärtämiseksi mielen, merkityksen, elämyksen sekä intentionaalisuuden 
käsitteet vaikuttavat sopivilta välineiltä. Sovellettaessa merkitysanalyysia oppimiseen 
näen merkityksen synnyn, tuottamisen, välittämisen ja vastaanottamisen sekä 
todellisuutta koskevan luotettavuuden arvioinnin keskeisinä. Niiden kuvaamiseksi 
kiinnitän puolestaan merkitys-problematiikan fenomenologiseen diskurssiin, joka voi 
viedä Suorttin (1994a, 68) sanoin ”eteenpäin sitä positiivista idealismia, jonka pitää olla 
ideaalin kasvatuksen prosessin ja siihen kohdistuvan tutkimuksen perusperiaatteena”. 

Tässä tarkastelussa pidän sekä oppimis-käsitteen sisällöllistä että metodista lähestymistä 
keskeisenä. Sisällöllinen ydin löytyy intentionaalisuuden ja merkityksen käsitteistä, kun 
taas oppimistarkastelun metodologinen ydin löytyy konstituution analyysista sekä 
Husserlin eideettisen reduktion periaatteesta. 

Tarkasteltaessa tajunnan tiloja voidaan kysyä, pyritäänkö oppimisen analyysissa 
transsendentiaalisen egon tarkasteluun. On tehtävä sitoumuksia husserlilaiseen 
sulkeistamisen ideaan ja palattava Husserlin reaalisen kokemuksen tasoon. Miten 
reduktio-käsite voidaan liittää merkityssuhteen muodostamiseen? Reduktioiden kehittelyn 
taustallahan on Husserlin pyrkimys luoda puhdasta tietoa, jolloin tiedosta sulkeistetaan ja 
eliminoidaan subjektiivinen, ainutkertainen, historiallinen ja tieteellisessä tutkimuksessa 
hypoteesien ja metodien muuntava vaikutus (Rauhala 1993, 126–127). Merkitysanalyysin 
kohdalla reduktio merkitsee sitä, että sulkeistetaan puhdasta tietoa häiritsevä vaikutus, 
niin että kyetään eristämään noesiksen (elämyksen) noemaa (mieltä) ilmentävä funktio. 

Oppilaan kokemukset ja suhde maailmaan tuottavat mielellisesti sekavaa aineistoa. 
Mielen joutuessa pohdinnassa useaan kertaan mietityksi ajatellaan kokemusta ja ajattelua 
itsessään. Tämä on tietoisuuden sisältöjen intentointia. Maailmayhteyksissään yksilö 
käyttää sulkeistamista poistamalla epäolennaisia asioita kokemuksestaan. Tämän myötä 
kristallisoituu olemuksia ja ideoita, jotka ovat muuttumattomia (esim. Aristoteles: sitä, 
mitä jokin on, mitä jää jäljelle, mikä on pysyvää; ks. Varto 1993, 88–89). Jokaisen 
ihmisen mielen karasteriikka on Husserlin mukaan konstituoitumisprosessien alainen. 
Tätä taustaa vasten oppimisanalyysia olisi mahdollista suorittaa siten, että 
merkitystematiikan avulla voidaan määrittää oppimisen ontologiset ehdot. 

Fenomenologinen merkityksen analyysi alkaa tajunnan konstruoinnista: tajunta 
suuntautuu maailmaan ja jäsentää sitä noemaattisesti, merkityksenannon kautta. Niinpä 
intentionaalisuuden ja merkityksenannon käsitteet ovat keskeisessä asemassa 
fenomenologiassa. Kun oppimisessa joudutaan selvittämään oppilaan kokemusta, on 
lähtökohtana merkitystilanne, ts. filosofisessa kontekstissaan oppiminen palautuu 
kysymykseksi, miten jonkin objektin mieli ilmenee oppilaalle hänen tajunnassaan ja 
laajemmin oppilaan ja oppimisympäristön kohtaamistilanteessa. Oppimisprosessista 
tematisoidaan tarkastelun kohteeksi asiayhteyksien struktuuri eli ne yleiset rakenteelliset 
ehdot ja edellytykset, joiden puitteissa reaaliset asiasisällöt aina esiintyvät. 

Rauhala (1993, 123) perustaa merkityksen analyysinsa neljään perussitoumukseen, 
joiden mukaan merkityksen ongelmaan kuuluu 

1. inhimillisen kokemuksen kokonaisuus 
2. kokemuksen olemassaolon ei-kokemuksellisten ehtojen huomioon ottaminen 
3. sen analyysi, miten kokemus modifioi näitä ehtojaan 
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4. sen selvittely, miten kokemus vastaa sitä todellisuutta, jota se tällä uudella tasolla 
ennustaa. 

Empiirinen merkitystutkimus kysyy, miten erityyppiset ja -tasoiset merkityssuhteet 
organisoituvat koettuina reaalisisältöinä ihmisen subjektiiviseksi maailmankuvaksi ja 
miten aidosti maailmankuva vastaa kuvastavaa todellisuutta (vrt. Rauhala 1993, 125). 
Rauhala (mts. 189) erottaa analyysissaan merkityksen synnyn erimääräisten jäsenten 
perusteella, mikä on edelleen kiintoisaa oppimista empiirisesti tarkasteltaessa. 

Millaiset ovat Rauhalan merkityksellisen oppimisen ehdot? Hän on kehittänyt 
Husserlin luomaa fenomenologista merkityksen analyysia ja merkityksen ilmenemisen 
ehtoja. Yhteistä Rauhalan (mts. 127) mukaan heterogeenisille, eri näkökulmista 
lähestyville merkitysanalyyseille on semanttinen merkitystilanne, jossa on kolme jäsentä 
(ks. Sajama & Kamppinen 1987, 70). 

1. Ensiksi merkitysanalyysissa on jokin mielellinen sisältö (noema), jonka avulla 
objekti ymmärretään joksikin. 

2. Toiseksi merkitys viittaa johonkin objektiin, josta noema on tai johon se 
käänteisesti referoi. 

3. Kolmanneksi analyysiin on sisällytettävä tajunta, jolle noema on. 
Oppimisen tarkastelussa merkitys ei ole mikään substanssi tai ominaisuus, joka olisi 

ymmärrettävä itsenäisenä oliona tai kvaliteettina, vaan siinä on kyseessä useampien 
merkitystilanteen tekijöiden välinen relaatioyhdistelmä (ks. Rauhala 1993, 128). 

Oppimistilanteessa tapahtuvien merkitysten ja käsitysten synnyn kannalta relaatioajattelu 
on kiintoisa. Relaatioajattelua vasten pelkästään oppilaan käsityksiä luonnehtivien 
tutkimusten vaarana on fragmentaarisuus, sillä niissä saatetaan lähestyä käsityksiä 
helposti ominaisuuksiltaan irrallisina substansseina ja tuloksina, ei yhteydessä 
kontekstiinsa ja kohtaamishorisonttiin. Oppimista tutkittaessa merkitykset tulee nähdä 
didaktiseen kontekstiin kiinteästi sidoksissa olevina relaatioina. 

Viittasin jo edellisessä luvussa Rauhalan kielen ja käsitteiden määritelmiin. 
4-jäsenisessä analyysissa sana tai symboli välittää noeman tajunnalle. 5-jäsenisissä 
analyysissa erotetaan merkkien käyttö loogisesta käsitesisällöstä, jonka ajatteluprosessi 
ilmentää. 4- ja 5-jäseniset analyysit ovatkin tyypillisiä oppilaiden käsitteellistä oppimista 
tutkittaessa. Mikäli kuitenkin käsitteiden synnyn ehtona ja primaarina vaiheena pidetään 
merkityssuhteen muodostumista, täytyy oppimisanalyysissa suhtautua vakavasti 
Rauhalan esittämään kolmipaikkaiseen merkitystilanteeseen (Rauhala 1993, 132). Tämä 
viimeksi mainittu lähtökohta on usein sivuutettu tutkimuksissa, joissa oppiminen on 
ymmärretty pelkästään käsitteellisenä ja kielellisenä toimintana. Tässä yhteydessä on 
hyvä mainita Juntusen (1987, 48) toteamus Husserlista. 

Kuitenkin on totta, että Husserl omistaa paljon huomiota eksplisiittisesti kieltä 
koskeville filosofisille ongelmille. Asian ydin onkin siinä, että Husserlin latenttina 
päämääränä on vapautua siitä lähtökohdasta, jossa merkitystä tarkastellaan olennaisesti 
kielen suhteen. Tämä seikka on käsittääkseni korostamisen arvoinen, koska sen 
sivuuttaminen voi johtaa koko Husserlin fenomenologian luonteen kohtalokkaaseen 
väärinymmärtämiseen. (Juntunen 1987, 48.) 

Kolmipaikkaisissa merkityssuhteissa ei ole erotettavissa ja osoitettavissa eriytynyttä 
ulkopuolisen maailman objektia, johon vallitseva merkityssuhteiden rakentaminen olisi 
intentionaalisessa suhteessa. Niissä vallitsee Rauhalan (1993, 132) sanoin 
noeettis-noemaattinen kokonaistila, jossa noema ei ole eriytynyt kielelliseen 
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artikulaatiotasoon. Mitä uutta käsitys merkitysten kolmipaikkaisuudesta toisi oppimisen 
kuvaamiseen? Oppimista tulisi lähestyä sekä maailmasuhteen avautumisen että 
yksittäisen eksistenssin kokemien merkitysten kautta. Oppimiseen sisältyvät affektiiviset 
kokemukset voisivat olla yksi tärkeä kolmipaikkaisen merkitysanalyysin kohde. 
Eripaikkaisuuden teoria antaisi mahdollisuuden tarkastella emootioita ja kognitioita 
merkityssuhteina, jotka liittyvät saumattomasti yhteen, mutta joita usein tulkitaan 
erillisistä, toisiaan pois sulkevista lähtökohdista (ks. luku 2.2.2). 

Ehkä merkittävin argumentti sitoumuksiini nähden on näkemys kielen ja merkityksen 
suhteesta. Rauhalan mukaan kielellisyyden problematiikkaan sisältyy mielen ja 
merkitysten eriasteinen ilmeneminen siten, että mieli on elementaarisempi kuin pelkkään 
kielen analyysin käsitteellisyyteen referoiva (ks. myös 1983, 28, 149): 

Merkityssuhteen, jossa mieli ilmenee eri asteisena, ei vielä tarvitse olla kielellinen 
merkitys, jotta sillä olisi funktio koetussa maailmassa. Merkityksen ongelman analyysi 
koetussa maailmassa edellyttää siten paljon syvempää ja myös alkeellisempaa 
lähtötasoa kuin kielellinen merkitys. (Rauhala 1974, 52–53.) 

Tarkastelen seuraavaksi kielen funktiota merkityksen muodostumisessa, mistä johdan 
keskeiset sitoumukset viitekehyksen syventelyä ja empiiristä toteutusta varten. 

3.3 Kokoavia ajatuksia merkityksestä 

Ajattelu on jäsentyneesti merkityksiä antavaa. Merkitysten avulla paljastamme 
tietoisuutemme ja käsitämme todellisuutta ajallisesti ja paikallisesti etäisiinkin asioihin ja 
objekteihin. Merkityssuhteista muodostuu fenomenologian keskeisin tutkimuskohde 
(Juntunen 1987, 132–133; Rauhala 1993; Saarinen 1986, 116–118). Millaisesta 
merkitys-diskurssista voidaan tässä tutkimuksessa lopulta puhua? 

 

(a) Käsitteen oppimisprosessin tarkastelu merkityksen ongelmana 

Oppimista kuvattaessa on kysyttävä, onko merkityssuhteessa keskeisintä mieli, 
intentionaalisuus, objekti, johon mieli suuntautuu, vai noema itse. Husserl näkee kohteen 
tarkastelun toissijaisena. Juuri intentionaalisuuden avulla voidaan erotella tietoisuuden 
tekoja eli akteja (Kusch 1986, 75). Keskeistä on sen sijaan se tapa, johon 
intentionaalisuuden aktit suuntautuvat. Tärkeämpää on, miten subjektiivinen objekti 
ilmenee tietoisuudelle, kuin se, mitä se on tietoisuuden ulkopuolella objektiivisuudessaan 
(Follesdal 1970, 38–40; Saarinen 1986, 118). Fenomenologi ei niinkään välitä siitä, mitä 
on tai ei ole reaalisessa maailmassa (Aaltola 1992a, 68). Oppimisessa tämä voisi 
tarkoittaa enemmän kiinnostusta oppilaan merkitys- ja kokemusmaailmaan kuin 
esimerkiksi itse opetettavan aineen objektiivisten sisältöjen analysointiin (ks. luku 3.2). 

Husserlin mukaan yksilöillä on merkitysrakenteita, joilla tietoisuudessa konstituoidaan 
ulkomaailmaa: aktit suuntautuvat todellisuuden konstituoinnissa merkitysulottuvuudeksi, 
johon fenomenologinen tutkimus kohdistuu. Kun akti intentionaalisuudessaan 
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konstituoituu samaan objektiin eri tavoilla, muodostuu kohteista tajunnallisuudessamme 
erilaisia merkityssuhteita. Fenomenologi on konstituution analyysissaan kiinnostunut 
esim. ajattelun objektiivisesta kohteesta subjektiivisena kohteena (Juntunen 1987, 132–
133; Saarinen 1986, 117). Merkitykset muodostavat ”oman maailmansa”, jota voidaan 
tutkia. Ajatteleva minä eli subjektiviteetti ei tarkoita kuitenkaan maailmasta täysin 
eristetyn tajunnan tarkastelua. Husserl ei siis rakenna soliptista maailmankuvaa. 
Tietoisuuden analyysi etenee sisäisestä rakentamisesta ulkoisen maailman 
konstituoimiseen, kuten Varto (1993, 90; 1995) sanoo: ”Minän tarkastelussa maailma on 
mukana merkityksinä.” 

Miten sitten lähestyä oppimista? Myös Rauhala (1993, 136–137) viittaa hieman toisin 
sanoin em. problematiikkaan: hänen mukaansa ei etsitä pelkästään mielisyystason 
objektia, vaan olennaisempaa on muodostaa oppilaan kokemusmaailmaa jäsentävä 
maailmankuvan rakenneosien struktuuri. Tämä tarkoittaa sitä, että opettaja pyrkii 
olemaan tietoinen oppilaan aiemmista kokemuksista ja niiden välisistä suhteista. 
Kokemuksethan eivät ole pelkkiä aiempia tietoja, vaan koko merkityssuhteiden verkostoa. 
Rauhalan näkemys suuntaa merkityksellisen oppimisen tarkastelua kokonaisvaltaisesti 
sekä useisiin merkityssuhteisiin että koko maailmankuvaan. Oppimista analysoitaessa 
tulee keskittyä oppilaan elämysmaailmaan eli maailmaan, jossa oppilas asiat kokee. 

Merkityssuhteiden semanttinen struktuuri ei aina jäsennä oppimista, ja tässä 
tilanteessa merkityksen synty on estynyt tavalla tai toisella. Fenomenologiselle 
lähestymistavalle on tyypillistä eteneminen yksilötasolta kokemuksen erityispiirteisiin. 
Kokemuksen erityispiirteisiin paneutuminen tarkoittaa oppimisedellytyksiltään erilaisten 
ja oppimistuloksiltaan yksilöllisten oppilaiden tarkastelua didaktisen prosessin aikana. 
Tällöin korostuu maailmankuvaa realisoivien, selkeyttävien ja kokonaiskokemusta 
vahvistavien merkitysten kokonaisuus. Oppimisessa nämä merkitykset ovat toimenpiteitä, 
joilla oppilaan maailmankuvaa tulisi selkeyttää. Koska konstituutio on ideaalisen 
perusrakenteen kuva, ovat myös noemat relatiivisia. Näin lähestytään oppimistapahtuman 
analyysissa korrespondessiteoreettista totuutta. Intentionaalisuuden kohde saa 
ajattelutapahtumassa tietyn relatiivisen merkityksen. 

Todellisuuden ja inhimillisen kokemuksen perusongelma on monessa suhteessa 
merkittävä ontologinen lähtökohta. Oppimisen prosessianalyysissa juuri maailmasuhde ja 
kielen merkitys näyttäytyvät tärkeänä. On esimerkiksi kritisoitu, että opetuksen 
refleksiivisyyden ja oppimisen skeemojen kautta välittyvä didaktinen tietämys jää 
vähäiseksi, sillä Suorttin (1994b, 38) sanoin oppimisen dialektinen dynamiikka reaalisten 
prosessien, intentioiden ja käsitteiden kautta on jäänyt havainnoimatta. Tämän 
kirjoitukseni oppimisfilosofiseen näkökulmaan nähden kognitiivinen tutkimustraditio 
vahvistaa oleellisesti käsitteenmuodostuksen dynaamista luonnetta, mutta se jättää 
käsitteiden muodostumisesta merkitysten, kielen, maailman ja tajunnallisuuden 
ontologis-epistemologisen suhteen pohtimatta. 

Edellä olen selvittänyt intentionaalisuuden ja merkityksen käsitteitä tajunnallisuuden 
struktuurissa. Samalla olen pyrkinyt ymmärtämään oppimiseksi nimitettyä ilmiötä. 
Tarkastelen jatkossa käsitteenmuodostusta merkityksen ongelmana (ks. kuvio 2). Tähän 
tarkastelutapaan on seuraavat syyt: 
1. Tarkastelutapa laajentaa merkityksen yläkäsitteeksi, josta voidaan jäsentää 

merkitykseen kuuluvat alakäsitteet ja josta myös käsite- ja käsitys-käsitteen 
määrittäminen on tapahtunut. 
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2. Tarkastelutapa tekee mahdolliseksi sitoa käsitysten ja käsitteenmuodostuksen 
problematiikka didaktiseen ja erityisesti oppimisen analyysiin kuuluvaksi ratkaisuksi. 
Merkitys-käsitteen kautta tapahtuvassa oppimisanalyysissa otetaan huomioon sekä 
sisältö- että menetelmätieto ja selvitetään sitä kokonaisuutta, jonka muodostaa 
merkityksellinen kokemus oppimisesta. 
Ensimmäinen taso viittaa käsitysten ja käsitteiden sisältöihin, joihin yksilö intentoituu 

muodostamansa merkityssuhteen kautta. Toisessa kohdassa yksilö on kokemuksellisessa 
suhteessa ympäröivään maailmaan, minkä tarkastelussa keskeisiä ovat edellä 
tarkentamani fenomenologiset kohtaamisen ja horisontin käsitteet. Oppilaan 
käsitteenoppimisen kokemusten kuvaamiseen tapaustasolla on liitettävä monipuolinen 
kognitioiden, emootioiden ja sosiaalisen oppimisen näkökulma (Niiniluoto 1996; Turunen 
1989; 1991). Viimeksi mainittu ratkaisu tarkoittaa, että jatkossa yksittäisten käsite-, 
käsittämis-, ymmärtämis-, käsitys- jne. tutkimusten tarkastelu pyrkii didaktista prosessia 
koskevaan tutkimukseen, jossa käsitysten ja käsitteiden syntyä lähestytään tiedon 
kognitiivista luonnetta laajemmassa kontekstissa. Oppimisessa tulen korostamaan 
prosessin merkityksellisyyttä nimenomaan oppilaalle itselleen. 

Käsitteenmuodostuksen sitominen didaktiseen prosessiin merkitsee sitä, että puhun 
jatkossa käsitteenmuodostuksen sijasta mieluummin käsitteen oppimisesta sekä toisen 
osavaiheen jälkeen käsitteellistämisestä. Huomioon otettavaa jo tässä vaiheessa on, että 
käsitteen oppiminen ja käsitteellistäminen sisältävät sekä käsitysten että käsitteiden 
aspektit. 

 

(b) Kokemukset ja toiminta merkityksen analyysin osa-alueina 

Käsitteellisyyttä yksilön tajunnallisissa prosesseissa tutkittaessa on tarkennettava 
antropologis-epistemologisia sitoumuksia. On tiedettävä, miten merkitykset ja 
kokemukset yleensäkin muodostuvat yksilön maailmassa ja toiminnassa sekä millainen 
asema kielellä ja käsitteellisyydellä on. 

Käsitteillä tarkoitetaan usein puhutun kielen yleistyksiä. Varsin tyypillinen on Aeblin 
(1991, 196) tarkastelu objektiivisen käsitteellisyyden ja kielellisyyden yhteydestä: siinä 
ajatus saa objektiivisen muodon käsitteessä ja käsite havainnollistuu kielellisinä 
merkkeinä. Myös Vygotski näkee käsitteen olevan sanan merkitys ja täten verbaalisen 
ajattelun perusyksikkö (ks. Hirsjärvi 1990, 102). Jos ja kun käsitteillä tarkoitetaan 
yleistyksiä, Åhlberg (1990, 25) korostaa kielen olevan avainasemassa yleistyksiä 
muodostettaessa sekä yksilön että kulttuurin kehityksessä. Tarkastelun sitoutuessa kieleen 
ja sen intersubjektiiviseen symbolijärjestelmään käsitteen funktio on usein välineellinen. 
Kysymys on funktionaalisesta selitysmallista, jossa käsitettä käytetään viittaamaan 
objektin funktioon eli käsitteen käyttöön liittyvään tehtävään (vrt. Haaparanta & 
Niiniluoto 1986, 74). Olen antanut jo aiemmin esimerkkejä käsitemääritelmistä, jotka 
perustuvat usein havaintokokemusten käsitteellisyyden erittelyyn. Näissä käsitteillä ja 
kielellä on tärkeä merkitys: Ausubel (1968, 523–524) korostaa kielen helpottavan 
käsitteiden omaksumista, sillä verbalisointi puhdistaa käsitteellistämisprosessia, 
mahdollistaa assimiloinnin eli sulauttamisen sekä helpottaa ihmisten välistä 
kommunikointia. 
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Kielen ja käsitteellisyyden ymmärtämisen lähtökohtana on, että merkitykset rakentuvat 
edellisessä luvussa kuvaamallani tavalla havaittavan todellisuuden lisäksi yksilön 
koettavassa todellisuudessa. Syntyvätkö käsitteet ainoastaan kielen maailmassa? 
Esimerkiksi Karlsson ja Riihelä (1991, 22) sekä Åhlberg (1990, 25) toteavat yksilön 
tekevän kokemusten ja havaintojen välillä yleistyksiä myös värien, äänten, tuoksujen ja 
tuntojen maailmassa. Kyseiset yleistykset välittyvät vuorostaan kuvina, eleinä, 
tuntemuksina ja rytmeinä. Eivätkö mielikuvat, eleet, tuntemukset jne. kuulu käsitteiden ja 
kielen analyysiin, ja voidaanko ne rajata kielellisen merkityksen analyysin ulkopuolelle? 

Kehittynyt merkityksen analyysi lähtee Rauhalan mukaan jo kokemuksen tasolta. 
Käsitteiden ja kielen välistä suhdetta on pohdittu myös kehityksen ja kasvun 
näkökulmasta. On kysytty, tarvitaanko käsitteiden muodostamiseen kieltä tai esiintyvätkö 
käsitteet lopulta ainoastaan kielen maailmassa. Ausubelille (1968, 523) kieli ei ole 
välttämätön tai edes riittävä käsitteiden hankintaan mm. siksi, että käsite voidaan 
omaksua nimeämättä sitä. Useat tutkijat ovat osoittaneet lasten, jotka eivät osaa vielä 
puhua, voivan omaksua käsitteitä ja käsitteiden alkeita (esim. Ausubel 1968, 523; Neisser 
1982, 109; Vygotski 1982, 79). Tulokset ovat tärkeitä osoituksia siitä, että merkityksen 
analyysia tulisi laajentaa empiirisesti pelkkää kielen analyysia syvempään lähtötasoon, 
etenkin kun tutkittavana ovat koulua aloittavat monin osin luku- ja kirjoitustaidottomat 
ensiluokkalaiset. Samalla ne viittaavat husserlilaiseen käsitykseen merkityssuhteesta: 
noema ei vaadi välttämättä objektia, jotta sillä olisi merkitys tajutussa maailmassa. 

Käsitteiden, kielen ja toiminnan yhteys vaatii myös tarkentamista, sillä kielen ja 
käsitteiden merkityksen ymmärtäminen riippuu monien näkemysten mukaan lapsen 
toiminnasta. Wadsworthin (1978, 21, 50–71) ajatuksia soveltaen voitaisiin kysyä, voiko 
kouluoppimisessakin olla vaarana abstraktisuus, jonka seurauksena menetetään yhteys 
konkreettiseen. Erityisesti kysymys on aiheellinen silloin, kun käsitteet opitaan 
nimenomaan kielen välityksellä: kuuntelemalla, keskustelemalla tai lukemalla kohteesta 
ei voi saada samanlaista tietoa kuin aktiivisesti muuntelemalla kohdetta. Pelkästään 
abstraktisuuden ja konkreettisuuden vastakkainasettelu on ongelmallinen, ja se voi johtaa 
yksipuolisiin tulkintoihin näiden käsitteiden yksilöllisessä ilmentymisessä. 

Aeblilla (1991) on selvä toiminnan yhdistämisen motiivi kielisyyden ja 
käsitteellisyyden ymmärtämisessä. Hänen mielestään opetuksessa välittyvien käsitteiden 
arvo määräytyy sen mukaan, voidaanko niitä käyttää aidoissa elämäntilanteissa. Kun 
käsitteistä tulee kognitiivinen kartta ja ajattelu liikkuu tässä verkossa erilaisia reittejä 
pitkin, käsite syvenee. Käsitteen hankittu muoto ei enää ole riippuvainen kielellisestä 
muotoilusta ja se ei enää liity pelkkään sanaketjuun, vaan sen merkitys sisältyy 
kognitiiviseen karttaan (Aebli 1991, 293–294). Aebli (1991, 195, 201) korostaa 
toiminnan olevan henkisen elämän alkuperäinen muoto, jolloin käsitteellinen ja 
teoreettinen ajattelu kehittyvät toiminnan kautta (vrt. Engeström 1987, 29). 

Tämän tutkimuksen merkityksenanalyysissa ei tutkita vain kieltä ja kielellisiä 
ilmauksia, vaan oppilaan pyrkimyksiä ja pyrkimysten suhdetta toimintaan, mikä on 
nimenomaan keskeinen ero aiemmin esittelemiini oppilaiden ajattelua koskeviin 
tutkimuksiin nähden (ks. taulukko 2). Kielen ja käsitteellisyyden tarkastelu käsitteiden 
oppimisen kontekstissa tarkoittaa jatkossa seuraavaa: 
− Tarkasteltaessa subjektin näkökulmasta pelkkä kieli ei kerro kaikkea intentoivan 

yksilön merkityksistä. 
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− Tarkasteltaessa merkityssuhteiden näkökulmasta merkitysstruktuuri on sekä 
kielellinen, intersubjektiivinen symbolifunktiojärjestelmä että (intra)subjektiivinen 
järjestelmä (Suortti 1981b, 29). 

− Luova suhde merkityksen ongelmaan heijastaa oppilaan kokemusavaruutta, mikä 
tarkoittaa myös tieteellisestä maailmankuvasta irrotettujen, ei-loogisten käsitysten ja 
kokemusten tarkastelua oppimisessa. 
Kielen merkityksen sidottu käsite ei kerro kaikkea intentoivan lapsen 

oppimiskokemuksista. Mitä tämä tarkoittaa käsitteenoppimisen didaktisen analyysin 
kannalta? Suorttin (1981b, 29–30) mukaan on niin, että kun halutaan vapautua kielellisten 
instruktioiden problematiikasta, on ainakin lähdettävä empiirisesti liikkeelle lasten 
toimintafunktiota laajemmasta tarkastelusta ja pyrittävä ymmärtämään lasten spontaania 
toimintaa ja sen kuvailua. Toiseksi verbaalisen tason analyysin laajentaminen tarkoittaa 
”sellaisten tilojen kuin iloisuuden, tyytyväisyyden, ikävystyneisyyden, ahdistuksen ja 
motivaation yhteydessä ilmenevän mielen tarkastelua”. Näillä tiloilla Suortti (1981b, 30) 
tarkoittaa kokonaisvaltaisia noeettisia tiloja, joissa mieli ei ole objektiinsa nähden 
eriytynyt (noesiksen ja noeman ollessa yhdessä). 

Tulkittaessa fenomenologisesta merkitys-diskurssista käsitteenoppimisen teorioita ja 
niistä johdettuja empiirisiä ratkaisuja on jatkossa lähdettävä liikkeelle komplisoidusta 
tulkinnasta. Kuten Mehtäläinen (1993, 95) toteaa, jopa looginen argumentointi on varsin 
usein subjektiivista. Ajatusten kielelliset ilmaisut ymmärretään eri tavalla, sillä sanojen 
merkitykset eivät ole pelkästään sanoissa, vaan tulkitsijan horisonttibasiksessa. 
Esimerkiksi ilmauksilla on erilainen sisältö, käyttökonteksti ja käyttöala. On selvää, että 
kielen merkitys käsitteitä tutkittaessa korostuu, vaikka kielellisyyttä ei 
intentionaalisuuden näkökulmasta hyväksytäkään ainoaksi yksilön kokonaistarkastelun 
välineeksi. Kielen funktiota käsitteiden oppimiseen nähden voisi luonnehtia myös 
pragmatistien (esim. James, Mead, Dewey) lähtökohdasta, jossa kieli on Aaltolan (1989, 
10–11) mukaan lähinnä empiirinen tulos ihmisen interaktiosta ympäristön kanssa. Kielen 
funktiona on siis mahdollistaa yhteistyö eli oppimistapahtumaa ajatellen interaktio 
ihmisten välillä. Kielen muodot ja ilmentymät on sitten empiirisesti pohdittava erikseen. 

Hyväksyessäni kielen rajoittuneisuuden on tarkennettava merkityksen ja kielen 
suhdetta empiiriseen analyysiin, jota tulen selostamaan erityisesti viimeisessä 
tiedonkeruussa. Oppilaan pyrkimysten ja mahdollisuuksien tutkiminen tulee tuolloin 
parhaiten mahdolliseksi sellaisen tapaustarkastelun myötä, jossa intentoivaa oppilasta 
lähestytään mahdollisimman kokonaisvaltaisessa situaatiossa ja jossa yksilön 
oppimisprosessia tarkastellaan kieltä laajemmassa kontekstissa. 

Syvällisen lähtökohdan merkityksen oppimisen analyysiin tuovat Cleven (1886) 
esittämät opetussuunnitelmateoreettiset päämomentit looginen, eettinen ja psykologinen, 
joiden näkökulmasta on lähestyttävissä myös sekä yksilön merkitys- että maailmasuhteen 
avautuminen oppimisen aikana. ”Koulujen kasvatusopin” oppimista voisi nimittäin tulkita 
niin, että opetussuunnitelman looginen ja psykologinen momentti läpäisevät koulun. 
Looginen osa-alue viittaa kaikilla tasoilla opetuksen struktuuriin, kun taas psykologinen 
momentti mihin tahansa sellaiseen yksilön tiedostamisproblematiikkaa koskevaan, jossa 
tiedon välittämis- ja vastaanottamisprosessit tulee analysoida. Kolmanneksi eettinen 
momentti viittaa yksilöllisen ja yhteiskunnallisen suhteeseen. (Ks. Cleve 1886, 46–48; 
Suortti & Mutanen 1995, 33.) Erityisesti tässä tutkimuksessa kysymys on loogisen ja 
psykologisen osa-alueen yhteensovittamisesta: Miten informaali oppiminen ja 
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merkityksenmuodostus yhdistyvät loogisiin ja formaaleihin sisältöihin? Miten oppimisen 
loogiset sisällöllis-menetelmälliset struktuurit tavoittavat yksilön sisäisen merkitys- ja 
kokemusmaailman? Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan tutkimuksen eri 
tiedonkeruuvaiheissa. 

 

(c) Antropologiset sitoumukset ja käsitykset oppilaasta 

Ihmiskäsityksen ontologia kulkee implisiittisesti läpi työn esimerkiksi silloin, kun yksilöä 
lähestytään individuaalis-sosiaalisen tai subjektiivis-objektiivisen ulottuvuuden kautta. 
Myös näkemykset oppilaan kyky- ja mahdollisuusrakenteista ja niiden suhteesta 
kehityksen logiikkaan ovat oivallinen esimerkki antropologisten sitoumusten 
eksplikoinnin tarpeesta (luku 2.3.2). Etenkin Rauhala (1989a, 8–10) korostaa 
antropologian määrittelyä ihmistä tutkittaessa: ”Empiirisen tutkimuksen lähtökohtana 
olisi oltava selkeä käsitys ihmisen perusolemuksesta. Empiirinen tutkimus ei omalla 
toiminnallaan luo ihmistä, vaan se kuvaa ja selittää ihmistä, joka on jo lähtökohdassaan 
edellytetty jonkinlaisena olemassa olevaksi.” 

Kuten edellä on käynyt ilmi, fenomenologia avaa tajunnan luonteen ja tutkimisen 
käsittämisen mahdollisuuden merkityssuhteiden analyysilla, jossa tajunnan 
tapahtumisperiaatteiden struktuurien analyysi palautuu mielen ja elämyksen 
perusyksikköihin. Tajuntaa itseään ei voida havaita tai todentaa, vaan vain sen sisältöjä, 
joissa tajunta on olemassa (Husserlin sulkeistaminen; ks. Rauhala 1989a, 29–32). 
Fenomenologia ei kuitenkaan ole ensisijaisesti kiinnostunut ihmisyydestä ja inhimillisen 
tietoisuuden rakenteesta. Fenomenologiassa voidaan ymmärtää didaktisen prosessin 
eritasoisia merkitysdimensioita, kun taas eksistentialismi täydentää merkitysdimensioiden 
”lokalisoituja” käsitteitä: kun fenomenologi kysyy tietoisuuden intentionaalisten aktien 
todellisuuden konstituoitumistapaa, eksistentialisti kysyy tällaisen tietoisuuden 
olemistapaa (ks. Saarinen 1986, 118, 120–121, 130). Vaikka eksistentialismille ovat 
vieraita transsendentaalisen subjektin ja fenomenologisen reduktion käsitteet, se voi 
tarjota muutamia käyttökelpoisia peruskäsitteitä fenomenologisen viitekehyksen 
täydentämiseksi. 

Olen aikaisemmin (Tiirola 1992) luonnehtinut sitoumuksiani antropologisiin 
lähtökohtiin, jotka näen Rauhalan (1989a, 8–10) tavoin merkittävinä. Hän (1978; 1989a; 
1990) perustaa ihmiskäsityksensä kokonaisvaltaiseen, holistiseen malliin, jossa ihminen 
ymmärretään ainutlaatuiseksi olemassaolon muodoksi ja jossa on aineksia sekä 
Husserlilta että Heideggeriltä. Ihmisen olemassaolon perusmuodot ovat tajunnallisuus, 
kehollisuus ja situationaalisuus. Eksistenssissä, olemassaolon perusmuodoissa, realisoituu 
olento, jota kutsutaan ihmiseksi. Eksistenssin realisoituminen vaatii kunkin perusmuodon 
olevan yhteydessä eli suhteessa toisiinsa ehto–toteuma-sarjan tavoin. (Esim. Rauhala 
1978, 11; 1989a.) Rauhala (1989a, 29–32) käsittää tajunnan inhimillisen kokemisen 
kokonaisuudeksi. Käsitteiden oppimisessa tajunta paikallistuu tilaksi, jossa muodostuvat 
sekä koettavat että havaittavat merkityssuhteet. 

Heideggerin peruskäsite on puolestaan situaatio eli ihmisen elämäntilanne. Situaatio 
on se ideaalinen ja konkreettinen maailman osa, johon yksilö joutuu suhteeseen ja jossa 
ihminen todellistuu. Esimerkiksi situationaalisuuden käsite voisi kattaa didaktisen 
todellisuuden tekijöitä, joiden kautta yksilön olemuspuolten tulkitseminen 
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oppimistilanteessa olisi mahdollista. Situaatio on tietty osa ihmistä eikä ainoastaan 
psykofyysisen olemassaolon ”sijoittuneisuussfääri” (Rauhala 1978, 4). Se ei merkitse 
samaa kuin sosiaalinen olosuhde, sillä situaatiossa eivät realisoidu kaikki todellisuuden 
ulkoiset komponentit yhtäaikaa, minkä vuoksi kahdella eksistenssillä ei voi olla 
identtisesti samaa situaatiota. 

Tässä yhteydessä on syytä mainita, että taustasitoumus 
fenomenologis-eksistentialistiseen käsitykseen koskee vain tutkimuskokonaisuutta (vrt. 
Heidegger 1990). Sivuutan eksistentialistisen filosofian luoman kuvan ihmisen 
olemassaolosta (vrt. Juntunen 1987, 130–138). Tutkimuksessa ei myöskään oteta kantaa 
siihen, miten eksistenssi on saanut olemassaolonsa. Oleellista on nimenomaan se, missä 
olemassaolon muodoissa eksistenssi realisoituu olemassa olevana ja miten tätä 
olemassaoloa tulisi lähestyä (vrt. Kurki 1991, 11–15; Rauhala 1978, 10). 

Fenomenologis-eksistentialistisen ihmistulkinnan lisäksi toinen antropologiaa 
valaiseva näkökulma on tullut jo aiemmin esille (esim. luku 2.3.2), sillä olen suhtautunut 
varauksellisesti pelkkiin kehityspsykologisiin näkemyksiin. Esimerkiksi Lipman (1988, 
12) viittaa Descartesiin ja Piaget’hen, jotka hänen mielestään näkevät lapsuuden 
virheellisenä epistemologisena ajanjaksona, josta normaalin kehityksen mukaan itse 
kukin kehittyy. En sitoudu tällaiseen käsitykseen, olipa sitten tulkinta Descartesista ja 
Piaget’sta oikea tai väärä. Lapsen kehitys- ja kykyproblematiikkaa kuvastaa mainiosti 
Rousseaun (1905) lapseen kohdistuva idealismi, jota Suortti tulkitsee Spinozaan verraten 
näin: 

Se (Rousseaun pragmaattinen idealismi) ei jätä ihmisen kehitystä ja lapsen kehitystä 
loogisen luontokoneen armoille, vaan siinä vapaa tahto ja vapaus merkitsevät 
jatkuvasti kehittyvälle yksilölle konkreettista olemassaolon tasoa, joka juuri tässä ja 
nyt on oikeinta. Kasvava ja joka hetkellä tosi ihmisyys on Rousseaun ajattelun johtava 
periaate. (Suortti & Mutanen 1997, 98.) 

Kun oppilas nähdään intentoivana, ainutlaatuisena yksilönä, ei teoreettisena oletuksena 
voi olla oppimisstrateginen homogeenistaminen tai kehityspsykologinen kategorisointi. 
Tässä mielessä tutkimus asettuu deskriptiiviseen lähtökohtaan, jossa oppimista 
lähestytään merkityksen muodostumisen ja merkityksellisen kokemuksen analyysina. 
Lainauksessa kristallisoituu juuri sen verran, mikä on antropologisista sitoumuksista 
tarpeellista ja fenomenologisen idean mukaista: kasvavan tosi ihmisyys — juuri tässä ja 
nyt — on oikeinta. 
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

Samanaikaisesti teoreettisten sitoumusten vahvistuessa tutkimuksen empiiriset 
tiedonkeruuvaiheet alkoivat hahmottua sekä niiden luonne tarkentua. Raportoinnin 
loogisuuden vuoksi esittelen tässä pääluvussa empiiriseen ja metodologiseen 
toteuttamiseen liittyviä yleisiä seikkoja, kuten aineiston keruun vaiheet ja niiden teknisen 
toteuttamisen, tutkimusasetelman sekä tutkimusotteen ja menetelmävalinnat. 

4.1 Tutkimuksen eri vaiheet ja ympäristöt 

Tutkimus käynnistyi keväällä 1993, jolloin työstin edellisiä lukuja. Aineiston keruu ja 
taltiointi tapahtuivat kolmessa vaiheessa: esitutkimusvaihe toteutettiin vuosina 1993–
1994, ensimmäinen tiedonkeruu syksyllä 1994 ja toinen keväällä 1995. Lisäksi ennen 
varsinaisia tiedonkeruita harjoiteltiin tutkimustilassa työskentelyä. Tiedonkeruuvaiheiden 
alussa ja niiden lomassa oli teoreettisia suunnittelu- ja analysointivaiheen 
työskentelyjaksoja. Tulkitsin ja raportoin aineistoa pääasiassa vuosina 1996–1999. (Ks. 
taulukko 3.) 

Esitutkimuksessa saatiin kokemuksia oppimisympäristön suunnittelusta ja oppimisen 
videoinnista sekä aloitettiin yhteistyö luokanlehtorin kanssa. Orientoivan jakson ja 
ensimmäisen tiedonkeruun aikana hankittiin monipuolisia kokemuksia didaktisen 
prosessilaboratorion tutkimus- ja oppimisympäristöstä sekä kartoitettiin oppilaiden 
käsityksiä ja käsitteitä. (Ks. Mutanen 1999, 121–125.) Keväällä 1995 toteutetun 
opetusjakson suunnittelussa aiemmista vaiheista saaduilla kokemuksilla ja tuloksilla oli 
keskeinen sija. 
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Taulukko 3. Tutkimusprojektin tavoitteet ja toiminta eri vaiheissa. 

Vaiheet Ympäristö Tavoitteet 

Esitutkimus 
 s/1993–k/1994 

Oppilaiden 
kotiluokka 

− kokemusten hankkiminen tutkimusaiheen sisällöistä ja käytännön 
toteutuksesta sekä tiedonkeruumenetelmistä 

− yhteistyön aloittaminen luokanlehtorin kanssa 
− kuvausmahdollisuuksiin tutustuminen ja kokemusten saaminen  

Orientoiva vaihe  
 s/1994 

DPL, 
vapaa 

− laboratorioympäristön kuvausjärjestelmään tutustuminen ja 
järjestelmän korjaaminen; oppilaisiin tutustuminen (tutkija) 

− oppimis- ja tutkimusympäristöön tutustuminen (opettaja ja oppilaat) 
− tutkimusympäristön suunnittelu  

I tiedonkeruu 
 s/1994 

DPL, 
puolistrukturoitu 

− oppilaiden ajan käsitteiden ja niihin liittyvien käsitysten tutkiminen 
− tiedonkeruuvälineiden ja tutkimusympäristön soveltuvuuden 

arvioiminen seuraavaa vaihetta varten  
II tiedonkeruu 

 k/1995 
DPL, 
avoin 

− oppimisympäristön sekä -tehtävien ja ohjaamisprosessin tutkiminen 
käsitteen oppimisen näkökulmasta, merkityksellisten 
oppimiskokemusten tulkinta 

− tiedonkeruumenetelmien sekä kuvaus- ja analyysijärjestelmän 
tarkasteleminen DPL-ympäristössä  

Huomiot: s = syksy; k = kevät; DPL = didaktinen prosessilaboratorio 

 
Ensimmäinen ja toinen tiedonkeruuvaihe suoritettiin didaktisessa 

prosessilaboratoriossa. DPL on teknisesti monipuolisesti varustettu tutkimusyksikkö, 
joka koostuu opetustilasta sekä siihen välittömästi liittyvästä studiosta. Lisäksi 
kokonaisuuteen kuuluu tekninen tarkkaamo, videokeskus, hypermediayksikkö ja 
ATK-luokka. Tutkimuksen aikana oppilaat työskentelevät DPL-tiloihin suunnitellussa 
luokassa ja oppimisen taltiointi tapahtuu oppimista häiritsemättä tarkkaamosta. Studion ja 
luokan tapahtumia voidaan taltioida 3–4 liikuteltavan videokameran, 
valaistusjärjestelmän, erityyppisten mikrofonien sekä mikrotietokoneiden avulla. 
Monipuoliset tiedon koonta-, tallennus- ja jälkikäsittely-yhteydet turvaavat informaation 
tehokkaan hyödyntämisen. Aikakoodi on olennaisin tekninen elementti, jolla AV- ja 
ATK-pohjainen materiaali voidaan yhdistää opetustapahtumaa eri näkökulmista 
valottavaksi jatkumoksi. (Ks. Suortti & Mauno 1993; Atjonen 1995a, 9–12.) 

Kuten johdannossa mainitsin, tutkimukseni tiettyjä valintoja aiheenvalinnasta saakka 
ohjasi didaktinen prosessilaboratorio, joka toimi myös menetelmällisten valintojen 
infrastruktuurina. Siksi fyysinen laiteympäristö asetti yhtäältä rajoitteita ja antoi toisaalta 
uusia mahdollisuuksia käsitteiden oppimisen analysoimiseksi. Mahdollisuutena pidin 
alusta saakka tilannetta, jossa käsite–merkitys-ilmiökenttään päästiin pureutumaan 
verbaalisen merkityksen lisäksi (vrt. Bales; Flanders) toiminnan kautta. Tavoitteena oli 
alistaa moderni teknologia sekä analyyttiseen että kokonaisvaltaiseen merkityksen 
ongelman empiiriseen tutkimukseen. Mahdollisuutena pidin edelleen tilannetta, jossa 
saatoin seurata ajallisesti eri vaiheissa tapahtuvaa oppimista jopa niin, että tekniikan 
ansiosta saatoin palata tarkastelemaan aitoja oppimistilanteita reaaliajassa. Nimittäin 
DPL-tilan mahdollistaman menetelmätriangulaation keinoin sain sekä määrällisesti 
runsasta että laadullisesti tasokasta dataa. 
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Koska tiedonkeruun varsinaiset vaiheet toteutettiin DPL:ssa, katson metodologisten 
ratkaisujen edenneen tutkimuksen kuluessa luonnollista oppimisympäristöä kohti (ks. 
taulukko 3). Esitutkimusvaihe suoritettiin koulun erityisopetustilassa ja oppilaiden 
kotiluokassa, jossa oppituntia oli kuvaamassa opettajankoulutuslaitoksen AV-henkilö. 
Edelleen koulun käytäntöjen mukaisesti useat henkilöt seurasivat oppitunteja. (Mutanen 
1999, 111–121.) Ensimmäisen ja toisen tiedonkeruun aikana yhdistetyssä oppimis- ja 
tutkimusympäristössä ei sen sijaan työskennellyt opettajan lisäksi muuta henkilökuntaa, 
sillä videointi erilaisine huoltotoimineen hoidettiin tarkkaamosta. 

Kuvausjärjestelyjen muuttumisen lisäksi tiedonkeruuvälineiden luonne muuttui siten, 
että strukturoiduista tehtävistä siirryttiin yhä enemmän luonnolliseen ja avoimeen 
oppimisympäristöön sijoitettuihin oppimistehtäviin. Ensimmäisen tiedonkeruun aikana 
oppimistehtävät suunniteltiin tarkasti etukäteen ja tehtävät olivat kaikille oppilaille 
yhteisiä, jolloin myös kuvausjärjestelyt olivat yksinkertaistettuja (mts. 152–154). Toisessa 
vaiheessa oppimisympäristön valinnaisuutta ja joustavuutta lisättiin, jolloin 
oppimisympäristön hyödyntäminen yhtäältä monipuolistui ja toisaalta kuvausteknisesti 
monimutkaistui. DPL:n toisena pilottitutkijana oli tavoitteenani laajentaa laboratorion 
funktiota siten, että saatoin testata kuvaus- ja analyysijärjestelmän toimivuutta koko 
tilassa ja mahdollistaa monia joustavan oppimisympäristön konkreettisia ratkaisuja. Niin 
monipuolinen oppimisympäristöidea, että siinä oli mahdollisuus erilaisiin 
työskentelymuotoihin ja tiedonhankintatapoihin, tuli mahdolliseksi toteuttaa viimeisessä 
tiedonkeruussa (kuviot 7 ja 9). 

4.2 Tutkimukseen osallistujat 

Tutkijan ja opettajan roolit muuttuivat eri tiedonkeruuvaiheiden aikana. Ensimmäisessä 
tiedonkeruussa toimin pääsääntöisesti ulkopuolisen havainnoijan roolissa: tein 
tarkkaamossa joko vapaita kenttämuistiinpanoja tai kuvasin opetustapahtumia kuvaajan ja 
äänitarkkailijan avustuksella. Sen sijaan keväällä 1995 toteutetussa jaksossa 
tehtäväkuvani laajeni toimintatutkijan tehtäväkuvan suuntaan. Sekä luokanlehtori että 
minä suunnittelimme, toteutimme ja arvioimme yhdessä oppimisympäristöä ja -tehtäviä, 
kun taas luokanlehtori toteutti molempien DPL:n tiedonkeruiden oppimistuokiot. Hänen 
roolinsa oli toimintatutkija ja oman työnsä tutkija (Cohen & Manion 1989, 217; Borg & 
Gall 1983, 772–773), sillä samasta aineistosta jatkotutkimusta tekevänä luokanlehtori 
osallistui myös osaksi aineistojen jälkikäsittelyyn. Oppimisympäristön suunnittelu ja 
organisointi tähtäsi itse asiassa tutkimusasetelmien ja tiedonkeruuvälineiden 
muodostamiseen. Niinpä päätutkimustehtäväni mukaisesti arvioisin roolini alussa olleen 
perustutkimuksellinen, mutta hankkeen edetessä mielsin itseni myös toimintatutkijaksi 
(ks. Kemmis 1994; 1995; luku 4.3). 

Kasvatusta tutkittaessa spesifi metodologinen kysymys koskee erilaisten tutkittavien 
ryhmien koostumusta. Yksi kuvailevan tutkimuksen muoto on tapaustutkimus (ks. Yin 
1993, 21–27; Tesch 1990, 37, 39; Bogdan & Biklen 1982, 58–65; Merriam 1989). 
Oppimisstrategioita tutkineen Leinon (1982, 2) mielestä ryhmätutkimus ei tuota varioivaa 
ja yksilöllistä tietoa, ja oppimisen tapojen tutkiminen kuuluu hänen mukaansa 
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tutkimuksiin, joita on ryhmänäkökulmasta lähestymisen sijasta mielekkäämpi lähestyä 
yksilöllisestä näkökulmasta (ks. Johnson 1977, 316). Leinon (emt.) tavoitteena on 
ymmärtää lasta kokonaisuutena; tarkastella yksilöä sekä yksilöön itseensä että hänen 
ympäristöönsä nähden. Tutkija pitää tapaustutkimusta mahdollisuutena koota paljon 
relevanttia tietoa yksilön oppimisesta. 

Tapaustutkimuksessa voi olla tutkittavana yksi tapaus (single case) tai useita tapauksia 
eli sosiaalisia yksiköitä (multiple case) (ks. Yin 1993, 32–33). Tapauksen ja yksikön 
suhde on kiintoisa ja joskus epäselväkin kysymys. Kun tapaustutkimus sisältää useita 
tapauksia, käsitellään jokaista erillisenä yksikkönä; ryhmää tutkittaessa voi samoin koota 
tietoa jokaisesta ryhmän jäsenestä (Leino 1982, 2–3). Alton-Leen ja Nuthallin (1992a, 1–
7) tutkimus kohdistuu vain yhden lapsen oppimisen tutkimiseen, ja siinä 
tapaustutkimuksen laajempana viitekehyksenä on luonnollinen oppimisympäristö. 
Tällaisia oppimisympäristön kaltaisia laajempia viitekehyksiä ovat perheet, jengit, 
yhteisöt tai instituutiot (Ary & Jacobs & Razavieh 1972, 322–324; Gay 1987, 207). 

Esitutkimusvaiheeseen osallistui 22 (tytöt 11, pojat 11) toisen luokan oppilasta, ja 
varsinaisiin tiedonkeruuvaiheisiin osallistui kymmenen (tytöt 5, pojat 5) ensimmäisen 
luokan oppilasta. Kaikissa tiedonkeruuvaiheissa oli sama luokanlehtori. Luokan valintaa 
voidaan pitää näytteenomaisena. Sen sijaan oppilasaines valikoitui satunnaisesti, mikä 
vastasi koulun normaaleja käytäntöjä. (Vrt. Gay 1987, 114–115; Kari & Huttunen 1981, 
124.) Alku- ja varhaiskasvatuksen tutkiminen ei toki ole uusi ja ainutlaatuinen kohde. Sen 
sijaan Osbornen, Blackin, Meadowsin ja Smithin (1993, 83–93) mielestä 
alkuopetusikäisten luonnontieteen käsityksiä ja niiden kehittymistä koskevia 
oppimispsykologian tutkimuksia on tehty liian vähän. Lähdeaineistona käyttämissäni 
tutkimuksissa on paljolti tutkittu yläasteen ja lukion oppilaiden sekä 
yliopisto-opiskelijoiden mentaalisia prosesseja (Mutanen 1999, 19–22). 

Pienen aineiston valintaa puolsi ympäristö, jossa oli mahdollista monenlaisin metodein 
pureutua yksittäisten oppilaiden oppimisproblematiikkaan. Jo tässä yhteydessä viittaisin 
tapaustutkimukselle tyypilliseen yleistettävyyden ongelmaan. Esimerkiksi Riihelän 
(1989) tutkimuksen ”millaisia ratkaisuja 7–8-vuotiaat luovat aikakäsityksestä yksilö- ja 
ryhmäopiskelutilanteissa” ryhmän koko on suhteellisen suuri hankkeeseeni verrattuna (n 
= 75, n = 43). Pientä kohdejoukkoa perustelen sekä teoriaosasta nousevilla sitoumuksilla 
ja tutkimustehtävien luonteella että joillakin case-tyyppisillä (esim. Lehtinen 1988a) 
aiemmilla ratkaisuilla, joissa käsityksiä on tutkittu erityisesti tulkinnallisin menetelmin 
(Klein 1982; Laine 1984; Baxter 1989; Summers & Mant 1995). 

4.3 Tutkimushankkeen kokonaistarkastelua 

Tutkimusotteen valinnassa Rauhala (1978; 1989a, 13) painottaa ensisijaisesti ontologisen 
analyysin merkitystä ja sitä, että tutkimuskohde eksplikoidaan selkeästi joksikin. 
Tutkimuksen lähtökohtia ei useinkaan eksplisiittisesti pohdita, jolloin myös 
ohjausjärjestelmä jää analysoimatta (Lehtovaara 1992). Koostaessani teoreettisia 
ratkaisuja ja viitekehyskokonaisuutta pidin mielekkäinä Rauhalan fenomenologisia 
lähtökohtia, joissa merkityksen problematiikan ydin sitoutuu mieleen, tajuntaan ja 
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intentioihin. Suunnitellessani empiirisiä vaiheita, erilaisia metodeja ja sisällönanalyysia 
vastaavia luokkia fenomenologinen viitekehys tuntui tarvitsevan rinnalle välittäviä 
empiirisiä aineksia (ks. Hakala 1992; Lehtovaara 1992). Tältä osin pitäydyn 
tarkastelussani oppimispsykologiassa ja didaktiikassa siten, että fenomenologinen ja 
aiempien tutkimusten empiirinen diskurssi kulkevat rinnakkain. 

Erityisesti luotettavuuskysymyksiä tarkasteltaessa on pohdittava totuusteoreettisia 
kysymyksiä ja suhdetta tieteelliseen tietoon. Näihin olen jo aiemmin viitannut: miten ja 
millaista tietoa on mahdollista saada? Korrespondenttisesti ajatellen totuuden ja tiedon 
suhde on tosiasiallinen, ja se määräytyy tiedonhankintamenetelmien mukaisesti. Tässä 
mielessä totuus on episteeminen käsite. Tieteellisellä menetelmällä voidaan tuottaa tai 
ainakin lähestyä todellisuutta koskevaa totuudenmukaista tietoa. 
Korrespondenssiteoriassa tehdään ero totuuden määritelmän ja totuuden kriteerien välillä 
niin, että totuuden määritelmä selventää totuuden käsitettä, kun taas totuuden kriteerit 
ovat yksittäisten totuuksien tietämiseksi. (Niiniluoto 1983, 40–43.) 

Laajentaisin luotettavuuskeskustelun yleiseen tietoteoreettiseen keskusteluun tiedon ja 
totuuden luonteesta. Tulkintakontekstin totuusteoreettinen lähtökohta on se, että ei 
sitouduta ainoastaan yhden totuuden etsintään, vaan mahdollisina oppimistoiminnan 
maailmoina nähdään monia toisiaan poissulkevia maailmoja (kysymyksessä yksi 
todellisuus; ks. osa III, luku 2). Tämä on tärkeää ottaa huomioon tapaustulkinnoissa. Kun 
otetaan huomioon Husserlin mielen karasteriikka ja sen suhde maailmaan, empiirinen 
lähestyminen on mahdollinen: itse asiassa subjektiivisuuden hyväksyminen on 
objektiivisuutta. Luotettavuuden problematiikka ulottuu husserlilaisessa keskustelussa 
”totuuden suhteelliseen käsittämiseen” (ks. Juntunen 1986). 

Myös kysymys teorianmuodostuksesta on otettava tarkasteluun uudelleen. Lapsuuden 
ja lapsen tutkijoille sanansa kohdistanut Syrjälä kiteyttää kysymysteni ytimen laajoihin, 
mutta varteenotettaviin teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen sfääreihin, jotka erityisesti 
tapaustutkimuksen tyyppisessä asetelmassa tulee ottaa huomioon: 

Mutta tilanne on ongelmallisempi, kun työkaluinamme ovat käsitteet ja 
tutkimusmenetelmät. Silloin emme enää huomaakaan, etteivät ne toimi, kun 
kohteenamme ovat lapsuus ja lapsen näkökulman tavoittaminen. Käytämme vääriä 
käsitteitä ja esineellistämme lapsen. Tutkijoina emme välttämättä edes kohtaa lasta, 
saatamme sirpaloida lapsuuden ja jatkamme nykyistä linjaa, jossa lapsuus on 
yhteiskunnassamme toissijaistettu. (Syrjälä 1994a, 8.) 

Millainen on teorian ja teoreettisen viitekehyksen osuus aineiston empiirisessä 
hankinnassa ja tulkinnassa? Syntyvätkö oppimistilannetta kuvaavat tekijät teoreettisista 
lähtökohdista vai äärimmäisesti empiirisen kokeilun perusteella? Kuvaileva tutkimus voi 
olla teoriaa testaavaa tai teoriaa luovaa. Kuvailevaa työskentelyotetta voisi luonnehtia 
kriittiseksi ja ymmärtävään pyrkiväksi: se liikkuu eri vaiheissa sekä empiiris-analyyttisen 
että grounded theory -tyyppisten suuntausten välimaastossa. Lähtökohtani on, että 
metodologisten ratkaisujen filosofia ja rakenteet olisivat tulkinnan tasolla ja aineistoa 
käsiteltäessä laadullisesti avoimia uusille ja ainutkertaisille oppimisen intentioille. Näistä 
yleisistä seikoista etenen tutkimuksen luonteen tarkasteluun, jonka jälkeen esittelen 
yleisesti käyttämäni menetelmät ja kootun aineiston. 
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4.3.1 Tutkimuksen kuvaileva luonne 

Yhdyn Alton-Leen ja Nuthallin (1992a, b) tavoin näkemykseen, jonka mukaan 
luokkahuoneen prosesseja tutkittaessa tarvitaan lisää tietoa oppimista kuvaavista 
tekijöistä. Tarkastellessaan sitoumuksiaan Alton-Lee ja Nuthall (emt.) toteavat, että 
oppimisen tutkimisen teoriaan on vaikuttanut kansainvälisesti hyväksytty ”opportunity to 
learn” -sitoumus. Näyttää siltä, että metodologista valintaa tehtäessä on oleellista pohtia 
metodisten ratkaisujen taustalla olevia implisiittisiä oletuksia. Aryn ym. (1972, 27) ja 
Gayn (1987, 10–11) mukainen kuvailevan tutkimuksen pyrkimys ”saada tietoa 
ajankohtaisista ilmiöistä ja ympäristön luonteesta sellaisena, kuin ympäristö ilmenee ja 
on olemassa” voisi tutkittavien kokemusten kohdalla metodisesti toteutua. 

Toiseksi lapsen ajattelua on tutkittu olosuhteissa, joissa muuttujarakenteet on oletettu 
kausaalisilta suhteiltaan olemassa oleviksi (ks. Lehtovaara 1992). Nyt tutkijat (Alton-Lee 
ja Nuthall 1992a, 1–7) sitoutuvat didaktisen teorian kehittämiseen moniulotteisessa 
oppimisympäristössä, jossa kohteena ovat oppilaan kokemukset. Tällaisen asetelman 
etuna on, että opettajat voivat päästä selville joko tietoisesti tai tiedostamattomasti 
luokassa vallitsevista kompleksisista tapahtumista. Tutkijoiden mielestä olisi myös 
metodologiaa kehitettävä oppimista kuvaavia tekijöitä vastaavaksi. (Mts.) 

Tutkimuksen strategia on deskriptiivinen, ja niinpä tiedonhankintatavat perustuvat 
kuvailevaan otteeseen. Kuvailevan ja kvalitatiivisen strategian käytöstä on varsinkin 
1980-luvulta lukuisia esimerkkejä lähtien tutkimuksista, jotka kohdistuvat yksilöiden 
ajatteluun, tiedonkäsittelyyn, käsitteenmuodostukseen, merkityksiin tai tajuntaan (Jacob 
1987, 1–50; Leino 1982, 2–4). Deskriptiivinen tutkimus määritellään tavallisimmin 
olosuhteiden, olemassa olevien suhteiden, vallitsevien käytäntöjen, uskomusten, 
näkökantojen, meneillään olevien prosessien ja kehitystrendien tarkasteluun sopivaksi 
(Ary ym. 1972, 26–27; Cohen & Manion 1989, 68–69; Gay 1987, 10–11, 189; Kari & 
Huttunen 1981, 88–89). 

Kari ja Huttunen (1981, 88) muistuttavat, että kuvailevassa tutkimuksessa ei yleensä 
pyritä kohteen laajamittaiseen tai täydelliseen kuvaamiseen, vaan tutkittavasta kohteesta 
eristetään määrätty ilmiö, johon mielenkiinto suuntautuu. Määrätyn ilmiön eristäminen 
on aikaisempien tutkimusten valossa kuvailevan tutkimuksen haaste. Menetelmällisesti 
oleellista analyysissa onkin valita oppimisen analysoinnin kohteeksi oikeat piirteet ja 
niitä lähestyttäessä käytössä olevat menetelmät. Samaiseen haasteeseen viittaa Gay 
(1987, 11), joka muistuttaa, että menetelmä ei lähtökohdiltaankaan ole pelkästään 
vastausten kysymistä ja niiden raportoimista. Keskeistä teorianmuodostuksessa on 
pyrkimys kuvata yksilöjen käyttäytymisen kokonaisuutta ja toiminnan välistä yhteyttä 
tiettyyn ympäristöön (Ary ym. 1972, 322–324; Gay 1987, 207; Yin 1993, 5). 

Kuvailevan ja laadullisen tapaustutkimuksen tarkkuutta kuvata yksilöä kontekstissaan 
kritisoidaan (Bogdan & Biklen 1982). Varsin uhkaavalta asetelmaani nähden tuntuu Gayn 
(1987, 207) toteamus, jonka mukaan suurimmaksi tapaustutkimuksen ongelmaksi 
voidaan nähdä tarkkailijoiden ennakkoluulot ja yleistettävyyden puute: johtopäätökset, 
jotka saattavat sopia tutkittavaan kohteeseen, eivät välttämättä pidä paikkaansa muiden 
tapausten kohdalla. Leino (1982, 2–4) näkee oikeutetusti, että vaatimus kvantitatiivisista 
muuttujista ja kovasta datasta ehkäisee ja haittaa ilmiöitä lähestyvää tieteellistä 
tutkimusta. Tällä hän tarkoittaa nimenomaan yleistettävyyden kriteereitä. Myös Lehtinen 
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(1988a) ihmettelee, voidaanko yksilöllisen tapausanalyysin pohjalta syntynyttä tietoa 
tiedollisen rakentumisen prosesseista ja niihin liittyvästä motivationaalisesta 
dynamiikasta soveltaa opetuksen kehittämiseen. Hän tarkastelee tapaustutkimuksesta 
hankitun tiedon ekologista relevanssia, joka tutkimukseeni nähden vaikuttaa analogiselta 
yleistettävyyden ongelman kanssa. 

Yleistettävyyden ongelmat kulminoituvat työssäni tärkeiksi kysymyksiksi. 
Ymmärtämisen ja selittämisen suhdetta perustelen totuuden ehdoilla (vrt. relatiivinen 
totuuden idea vrt. objektivismi) ja yksilön oppimistilanteen ontologisten ehtojen 
analyysilla (ks. Rauhala 1989a, 13). Tutkimuksen näyte koko 7–8-vuotiaiden 
perusjoukosta on pieni (ks. luku 4.2). Taustalla on näkemys siirrettävissä olevasta 
fenomenologisesta oppimisprosessista ja sen mittasuhteiden alistamisesta Husserlin 
tietoteoreettisiin ja metafyysisiin oletuksiin; ”itse totuuden suhteellisesta käsittämisestä” 
(Husserl 1973; Juntunen 1986, 73–80; Lehtovaara 1993; Spiegelberg 1976, 657). 

Ymmärtämisen ja oppimisen tutkimukset lukeutuvat usein deskriptiivisen strategian 
tapaustutkimuksiin, mutta niissä on myös kartoituksen sekä kehitys- ja 
seurantatutkimuksen piirteitä. Tyypillisiä ovat tutkimukset, joissa esiintyy toisistaan 
poikkeavia deskriptiivisen tutkimuksen alalajeja. Ary ym. (1972, 330–331) luettelevat 
kuvailevan tutkimuksen alalajeja seuraavasti: tapaus-, korrelaatio-, kehitys-, seuranta- ja 
dokumenttitutkimukset sekä kehityssuunnan analyysi ja kuvailevat tilastot. Cohen ja 
Manion (1989, 70) jakavat puolestaan kuvailevat tutkimukset pitkittäis-, poikittais- ja 
ennustetutkimuksiin. 

Pattonin (1990, 186) mukaan tutkimus voi sisältää useamman kuin yhden 
tiedonhankintastrategian. Tutkimukseni luonnetta voisi pitää sekä kuvailevana pitkittäis- 
että poikittaistutkimuksena. Usein tapaustutkimus on luonteeltaan perusteellinen, minkä 
takia se on myös ajallisesti pitkäaikainen. Tutkimuksessani aineistoa on koottu yksilön 
nykyisestä tilasta, aikaisemmista kokemuksista, ympäristöstä ja siitä, kuinka nämä tekijät 
ovat suhteessa toisiinsa (Ary 1972, 322–324). Pitkittäistutkimuksen luonteeseen kuuluu 
tutkimuksessani näkemys oppilaasta intentionaalisena oppijana, ja niinpä 
pitkittäismittausten eri vaiheissa voidaan seurata oppilaiden käsitteiden ja käsitysten 
muodostumista (sisällöllisen merkityssuhteen muodostuminen). Ensimmäisessä 
tiedonkeruussa kerättiin tietoja oppilaiden merkityshorisonteista, minkä jälkeen niiden 
kehittymistä seurattiin toisen tiedonkeruun eli opetusjakson aikana. Kohorttitutkimukselle 
tyypillisellä tavalla molemmissa tiedonkeruuvaiheissa ovat olleet mukana samat oppilaat. 
Poikittaisnäkökulma korostuu erityisesti viimeisessä vaiheessa, jossa käsitteiden 
oppimista tarkastellaan didaktisen prosessianalyysin osana. Tutkimuksen tärkein 
poikkileikkaus on oppilaan ja oppimisympäristön kohtaamisen analyysissa 
(maailmasuhteen kokemuksellisuus). 

Hanke on edennyt syklisesti, mikä on tarkoittanut teoreettisten ja empiiristen 
työskentelyvaiheiden vuorottelua. Pitkittäistutkimukselle tyypillisellä tavalla edelliset 
vaiheet ovat olleet tärkeitä seuraaville vaiheille. Ajallisesti pitkäkestoisessa hankkeessa on 
prosessin seurantaan ja evaluointiin täytynyt kiinnittää huomiota. Raportoinnin 
luotettavuutta on lisätty kenttämuistiinpanoilla, jotka ovat syntyneet tutkimusparin 
säännöllisen tiimityöskentelyn ja kokoontumisten tuloksena. 

Edelleen olen pitänyt haasteellisena prosessin etenemisen evaluointia, joka 
käytännössä näkyi mm. osuvien tiedonkeruuvälineiden laadintana. Esimerkiksi 
siirryttäessä orientoivasta jaksosta varsinaiseen tiedonkeruuseen jouduttiin pohtimaan, 
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miten arvioida oppilaiden tottumista työskentely-ympäristöön niin, että voidaan todeta 
oppilaan työskennelleen tutkimusympäristössä häiriintymättä. Toisaalta suunniteltaessa 
toista tiedonkeruuta kysyttiin, miten ensimmäisen tiedonkeruun aineistoa olisi 
sisällöllisesti analysoitava, jotta opetusjakso muodostuisi viitekehyksen vaatimusten 
mukaiseksi. Tällöin tulivat keskeisiksi toiminnalle asetetut tavoitteet (vrt. Carr & Kemmis 
1993). Edelleen oli ymmärrettävä, mikä funktio prosessin evaluoinnilla on 
päätutkimustehtäviin, sillä prosessin seurannan aikana syntyi esiymmärrys, jonka 
perusteella oppilaiden oppimisen käsitteellistäminen oli myöhemmin tulkittavissa. 

Mitä edellä kuvaamani pitkittäistutkimuksen, syklisyyden, tavoitteen asettelun tai 
evaluoinnin piirteet voisivat lopulta merkitä? Toimintatutkimusta perustelen sillä, että 
tutkijoiden rooli muuttui tiedonkeruuvaiheiden edetessä yhä enemmän osallistuvaksi ja 
yhteistyötä edellyttäväksi. Asetelma pienensi tutkijan ja opettajan välimatkaa. Sen sijaan 
käytännön muuttamisen päämäärä ei ollut toimintatutkimuksen näkökulmasta kovin 
selvä, vaan perusorientaatio ja nimenomaan teoreettiset tehtävät liikkuivat perus- ja 
soveltavan tutkimuksen rajamaastossa. Tutkijakokoontumisilla pyrittiin edelleen 
lisäämään ymmärrystä omaan toimintaan ja oppilaiden toimintaolosuhteisiin, vaikka 
yhteinen toiminta ei ollut puhtaasti vaiheittaista tai spiraalimaisen prosessin kaltaista (vrt. 
Suortti 1981b, 147). Toimintatutkimustyyppiseen työskentelyyn liittyviä tutkijan ja hänen 
yhteisönsä käytäntöjen kohtaamisen, analysoimisen ja uudelleen ymmärtämisen piirteitä 
ei tutkimukseni perusorientaatio ainakaan puhtaan toimintatutkimuksen nimissä sisältänyt 
(vrt. Syrjälä 1994b, 30). Edelleen aineistonkeruu perustui monin empiiris-analyyttisin 
osin aiempaan tutkimukseen. (Ks. Carr & Kemmis 1993; Kemmis 1994; 1995.) Näin 
ollen nimitän viimeistä vaihetta toimintatutkimuksen tyyppiseksi kuvailevaksi 
tutkimukseksi, kun taas alkuvaiheen tiedonkeruu muistutti pikemmin perustutkimusta. 

4.3.2 Tiedonkeruumenetelmät ja aineisto pääpiirteittäin 

Metodologisena tehtävänä on kehittää viitekehyksen kannalta adekvaatteja 
tutkimusmenetelmiä. Konkreettisena tutkimustehtävänä on luonnollisesti analysoida 
käytettyä lähdeaineistoa: millaisia asetelmia on aiemmin tehty, miten relevantti 
deskriptiivinen tutkimusote on tai millaisia mahdollisuuksia DPL tarjoaa 
case-tutkimuksille? Etnografista tutkimusta edustavat Delamont ja Hamilton (1993, 38–
39) varoittavat luokkahuonetutkimusta tekeviä siitä, että uudet tutkijat soveltavat aiemmin 
ja eri lähtökohdista kehitettyjä metodisia ja metodologisia ratkaisuja. Koostaessani 
viitekehystä olen pyrkinyt eksplisiittisesti avaamaan ja jäsentämään metodologisten 
ratkaisujen taustalla olevia teoreettis-filosofisia sitoumuksia, joiden mukaan olen sitten 
tehnyt metodisia valintoja. 

Menetelmiä valittaessa kysymys on usein kielelle annetusta merkityksestä: nähdäänkö 
yksilön oma verbaalinen kuvaus toiminnastaan, ajattelustaan ja käyttäytymisestään 
tärkeänä kognitiivisten prosessien tiedonlähteenä (ks. Jacob 1987)? Esimerkiksi Riihelän 
(1989, 20) tutkimuksessa kielen ongelma esiintyy ryhmäprosesseja mitattaessa, sillä 
kognitiivisia prosesseja mittaavat psykologiset välineet havaittiin puutteellisiksi. Tässä 
tiedonhankintamenetelmien valinnan lähtökohtana olivat sellaiset tietoteoreettiset 
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sitoumukset, joissa yksilön tiedonmuodostusta pyrittiin tulkitsemaan sekä kokemukseen 
perustuvana aistihavaintona että sisäisen rationaalisen toiminnan ja kielen analyysina 
(Mutanen 1999, 160–165). 

Valituille menetelmille ja yleisemmin käsitteiden tutkimukselle on ollut tyypillistä 
joko puolistruktuurisuus tai avoimuus. Esimerkiksi Millar ja Beh (1993, 351–361) ovat 
tutkineet opiskelijoiden ymmärtämisprosesseja elektronisessa ympäristössä. Tutkijat 
kritisoivat erityisesti strukturoituja kyselylomakkeita, joissa ei oteta huomioon oppilaiden 
omia, kysymysten ulkopuolisia käsityksiä. Heidän mielestään strukturoituihin 
kysymyksiin annetut vastaukset eivät anna riittävän reliaabelia kuvaa todellisista 
käsityksistä (ks. Vosniadou 1994a, b). Merkityksellisten oppimiskokemusten kuvaaminen 
käsitteenoppimisen viitekehyksessä vaatii nimenomaan avointa lähestymistapaa. Kielen 
dimension lisäksi on tarkasteltava inhimillisen toiminnan luonnetta (Tesch 1990, 56–57), 
mikä tässä merkitsee pyrkimystä pureutua oppilaan intentioihin. 

Avoimessa tiedonhankintatilanteessa olisi tavoitteena tietää, mitä oppilaan mielessä 
liikkuu ajatteluprosessin aikana. Alkuoppilaiden ollessa kyseessä haastattelu ja 
observointi tuntuvat luonnollisilta tavoilta voittaa oppilaiden kirjoitus- ja lukutaidon 
puutteet, mikä tässä tutkimuksessa tuli pohdittavaksi erityisesti ensimmäisessä 
tiedonkeruussa. Joissakin tutkimuksissa on nimittäin osoitettu puutteellisen lukutaidon 
olevan esteenä ymmärtämiselle. Kuitenkin tutkimus De Corten ja Verschaffelin (1984, 
409) mukaan osoittaa, että suurin ymmärtämisen vaikeus ei olekaan lukutaitoon liittyvä, 
vaan vaikeinta on sopivien ajatteluoperaatioiden valitseminen ja tuntemattomien 
osatekijöiden löytäminen. 

Laajemmassa mittakaavassa menetelmien valintaa voidaan lähestyä 
teorianmuodostuksesta käsin. Millarin ym. (mts.) mielestä tutkimuksessa tulisi 
instrumentalisoida teoreettiset ja ainespesifiset lähtökohdat, jotka puolestaan olisivat 
operationalisoitavissa tarkoiksi ongelmiksi. Samoin on käytävä keskustelua menetelmien 
prosessi- ja produktiominaisuuksista. Valitessani tutkimusmenetelmiä näen niiden käytön 
olevan vastavuoroista ja hierarkkista. Menetelmävalinnat nähdään toisiaan täydentävinä ja 
syklisinä: esimerkiksi oppilaiden projektiiviset tuotokset täydentävät haastatteluaineistoa, 
kun taas kenttämuistiinpanojen lisäksi muut menetelmät täydentävät prosessin koko 
kuvausta. 

Pitkittäistutkimuksen evaluoinnin ja useiden tapaustutkimukselle tyypillisten 
tiedonkeruuvälineiden vuoksi menetelmät ovat eri vaiheissa monipuolisia, mistä seuraa 
myös se, että aineisto on laaja (ks. Cohen & Manion 1989, 254–270). Triangulaatio on 
keino, jolla voidaan vahvistaa tutkimusta samaa ilmiötä tai samoja tapauksia tutkittaessa. 
Denz (Patton 1990; ks. Niinistö 1984) jakaa triangulaation neljään osa-alueeseen: tutkija-, 
teoria-, materiaalinen ja metodologinen triangulaatio, joista kahta viimeksi mainittua 
käytän erikoisesti tutkimuksessani. Myös tutkijatriangulaatiosta voisi osaksi puhua. (Ks. 
Berg 1989, 4–6; Banister & Burman & Parker & Taylor & Tindall 1994, 145–148.) 

Tutkimustehtävien ratkaisemiseksi aineistoa hankittiin kahdessa tarkoituksessa. 
Ensiksi keräsin molemmissa tiedonkeruissa tietoa oppilaiden käsityksistä ja käsitteistä. 
Lisäksi viimeisessä vaiheessa korostui tuotosten (= merkitysten muodostuminen) rinnalla 
prosessin (= oppimiskokemusten merkityksellisyyden) tarkasteleminen. Toiseksi halusin 
tietoa, jonka avulla voitiin sekä ymmärtää kuvatun aineiston tuloksia yksittäisten 
oppilaiden oppimisesta että seurata kontrolloidusti prosessin etenemistä. Viimeksi 
mainitsemiani tekijöitä nimitin didaktisin termein kontekstitekijöiksi, ja niitä 
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konkreettisimmin olivat opettaja-, oppimistehtävä- ja oppimisympäristötekijät. Tietoa 
koottiin sekä oppimisen aikana että sen jälkeen. (Ks. taulukko 4.) 

 

Taulukko 4. Aineiston määrä ja lajit tutkimuksen eri vaiheissa. 

Tutkimusvaihe Menetelmät Aineisto 

Esitutkimus 
s/1993– 
k/1994 

− videonauhoitteiden vapaa 
observointi 

− kenttämuistiinpanojen, 
haastattelujen ja oppilaiden 
tuotosten sisällönanalyysi  

− 10 t videonauhoitteita opetustuokioista, jakso- ja 
tuntisuunnitelmia, vapaita kenttämuistiinpanoja 

− 16,5 t videonauhoitteita haastattelusta 
− 22 s. käsinkirjoitettuja haastattelumuistiinpanoja 
− 22 s. ainekirjoitusta, 22 s. opintomonisteita  

Orientoiva vaihe 
s/1994 
 

− videonauhoitteiden vapaa 
observointi 

− kenttämuistiinpanojen sekä 
oppilaiden toiminnan 
seurantamateriaalin 
analyysi 

− 16 t videonauhoitteita 
− 20 s. kenttämuistiinpanoja tutkijapalavereista 
− 14 s. lomakkeita (avoin ja puolistrukturoitu, A4, 

opettajan ja opetusharjoittelijoiden arvio) 
− toimintakuvaus luokasta 
− 10 s. tiedotusmateriaalia  

I tiedon-
keruuvaihe 
s/1994 

− videonauhoitteiden sekä 
haastattelu- ja 
demonstraatiotilanteiden 
litterointi ja 
sisällönanalyysi 

− tiedotteiden, 
oppilasarviointien ja 
oppilaiden tuotosten 
sisällönanalyysi  

− noin 65 t videonauhoitteita 
− 346 s. litterointitekstiä videonauhoitteista 
− 10 s. kuvaustiedotteita ja -suunnitelmia, jakso- ja 

päiväsuunnitelmia luokan toiminnasta 
− oppilaiden tehtävä-, päivä- ja jaksoarviot 
− yksilöllisesti varioivia määriä oppilaiden tuotoksia: 

ainekirjoitukset, tietokonetehtävät jne. 

II tiedon-
keruuvaihe 
k/1995 
 

− videonauhoitteiden 
litterointi, sisällönanalyysi 
ja observointi 

− kenttämuistiinpanojen ja 
suunnitelmien, opettaja- ja 
oppilasarviointien sekä 
oppilaiden tuotosten 
sisällönanalyysi 

− 88 t videonauhoitteita 
− 407 s. litterointitekstiä videonauhoitteista 
− 133 kpl observointitiedostoja, joissa on seurattu 86 t 

oppilaiden työskentelyä 
− 98 s. osittain vapaita muistiinpanoja 

videonauhoitteiden, observointien ja litteroitujen 
tekstien perusteella 

− 18 s. kuvaustiedotteita ja -suunnitelmia; 27 s. jakso- ja 
päiväsuunnitelmia sekä kenttämuistiinpanoja 

− 5 s. opettaja-arvioita oppilaiden työskentelystä 
− oppilaiden tehtävä- päivä- ja jaksoarviot 
− oppilaiden tuotoksia: piirustukset, ainekirjoitukset, 

tutkimusvihkon ja -paperin aineistot  

Huomiot: Lähes kaikki sivuarviot ovat noin-arvioita. S.-merkintä tarkoittaa Arial-tekstityypillä, 9-, 10- tai 11-pistekoolla ja 

rivinvälillä 1 kirjoitettua A4-arkille printattua tekstiä. Ainoastaan toisen tiedonkeruun videonauhoitteiden määrän arvio on 

tarkka (laskettu reaaliaikakoodista); ensimmäisessä tiedonkeruussa aikakoodi ei ajoittain toiminut (tyydyttiin karkeaan 

arvioon). 

 
Kuvaileva tapaustutkimuksen aineisto on perinteisesti kerätty useimmiten 

kyselylomakkeilla, haastatteluilla ja observoinnilla (Eisenhard 1989, 532–550; Gay 1987, 
10–11). Myös käsityksiä, käsitteitä ja uskomuksia on tutkittu samansuuntaisilla 
menetelmillä. Tämän tutkimuksen aineiston hankinnassa kuvaileva ote tarkoitti erilaisten 
oppimistehtävien sekä oppimisprosessin videotallenteiden hyödyntämistä. 
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− Videonauhoitteet. Esitutkimuksesta lähtien aineisto tallennettiin videonauhoitteiksi 
(196 t). Oletuksena oli, että videokuvan avulla voidaan jälkikäteen simultaanisesti 
paikantaa tutkimuksen tilannesidonnaisia tapahtumia (ks. Jordan & Henderson 1995, 
39–103). Esitutkimuksen ja orientoivan vaiheen aikana videonauhoitteita tulkittiin 
monin osin teoreettisilta perusteiltaan karkeasti, sillä alkuvaiheiden metodinen funktio 
oli lähinnä opastaa seuraaviin vaiheisiin. Sen sijaan DPL:ssa suoritettujen 
tiedonkeruuvaiheiden käsityksiä ja käsitteitä koskevat videoaineistot (153 t), jotka 
sisälsivät nauhoitettuja haastattelu- ja demonstraatiotilanteita sekä oppilaiden 
toiminnan kuvausta, litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyyttisesti. Lisäksi viimeisen 
tiedonkeruun oppimistapahtuman analysoinnissa käytettiin ATK-pohjaista 
observointiohjelmaa. 

− Videonauhoitteiden muistiinpanot. Kirjoitin videonauhoitteiden tiedonkeruu- ja 
analysointivaiheessa joko strukturoituja tai vapaita muistiinpanoja (120 s.), joita 
hyödynsin tulosten raportoinnissa. Muistiinpanot tukeutuivat sekä aineiston 
litterointiin (750 s.) että observointiin (86 t), ja ne olivat tulkinnallisia. Litterointi-, 
observointi- ja muistiinpanotiedostoja käytettiin lopullisessa tarkastelussa rinnakkain 
kunkin tiedonkeruun analysointiin sopivalla tavalla (ks. liite 2). 

− Kenttämuistiinpanot. Hankkeen pitkittäisen, kehittyvän ja toiminnallisen luonteen 
mukaisesti tein jokaisessa tutkimusvaiheessa kenttämuistiinpanoja (100 s.) 
tutkijapalavereista sekä eri vaiheiden ja oppimisympäristöjen empiirisestä 
toteuttamisesta. Raportointia olen hyödyntänyt eri vaiheiden selostamisessa ja 
arvioimisessa (esim. luotettavuusarviointi). 

− Arviot. Varsinaisten tiedonkeruuvaiheiden aikana sekä opettaja että oppilaat arvioivat 
tutkimus- ja oppimisympäristöä: Oppilasarviointeja kerättiin pienimuotoisilla 
kyselylomakkeilla ja haastatteluilla. Myös opettaja evaluoi oppilaita 
puolistrukturoidun ja osaksi avoimen arviointisysteemin avulla. Oppilaiden 
kokemusten kartoittamisen lisäksi arvioinneilla rikastutettiin merkityksellisten 
kokemusten tulkintakontekstia. (Ks. liite 1; Mutanen 1999, 295–296.) 

− Oppilaiden tuotokset. Oppilaiden kirjoitelmia, tutkimuspapereita, piirustuksia tms. 
nimitettiin tuotoksiksi, ja niistä saatiin ensimmäiset kokemukset jo esitutkimuksesta. 
Erityisesti käsitteitä ja käsityksiä tutkittaessa tuotosten tarkastelu osoittautui 
tärkeimmäksi metodiksi. Niistä tulkittiin tapahtunutta muutosta sekä eri 
tiedonkeruuvaiheiden että viimeisellä jaksolla eri oppimis- ja evaluointitilanteiden 
aikana. Sisällönanalyysi perustui käsitteiden ja käsitysten tutkimisen yhteydessä 
muodostettuihin sisältöluokkiin (Mutanen 1999). Tuotosten arviointiin liitettiin lisäksi 
niihin johtaneen prosessin arviointi. (Ks. esim. liitteet 13, 14.) 
Edellä olen tarkastellut yleisesti tutkimuksen asetelmaa, osallistujia, ympäristöä ja 

luonnetta eri empiiristen vaiheiden aikana. Luvun 4 tavoitteena on ollut selventää 
kokonaishankkeen empiiristä ja metodologista logiikkaa sekä empiirisen toteuttamisen ja 
teoreettisten sitoumusten suhdetta. Osissa 2 ja 3 tulen selostamaan kunkin tiedonkeruun 
toteutusta yksityiskohtaisesti. 



II Yhteenveto käsityksiä ja käsitteitä koskeneesta 
esitutkimuksesta ja ensimmäisestä tiedonkeruusta 
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1 Käsitysten ja käsitteiden substanssin tutkiminen 

Toinen osa on tiivistelmä erillisjulkaisusta (ks. Mutanen 1999), jossa teoreettisena 
tehtävänä oli jäsentää viitekehys alkuoppilaiden ajan käsitteiden ja käsitysten 
tutkimiseksi. On tärkeää huomata, että tarkastelu perustuu ensimmäisessä osassa 
johtamiini oletuksiin käsitysten, käsitteiden ja merkitysten suhteesta. Tässä osassa 
raportointini kohdistuu käsityksiin ja käsitteisiin erityisesti oppimisen sisältötietona.  

1.1 Käsitykset ja käsitteet tutkimuskohteina 

Oppilaan todellisuudessa olevien käsitteiden tutkiminen on tärkeää, sillä käsitteet 
kuuluvat oleellisena osana yksilön oppimiskokemuksiin ja -ympäristön hallintaan 
(Garnett ym. 1990, 147; Osborne & Freyberg 1985, 13). Aika on yksi oppilaan 
kokemusmaailman ja todellisuuden peruskäsitteistä. Jo Kantille sen olemassaolo esiintyi 
1700-luvulla ajatuksellisena, kokemussidonnaisena ja ei-havaittavana ilmiönä (Heinonen 
1990, 77). Filosofisessa erittelyssä aika ja kokemus yhdistyvät siten, että koemme ajan ja 
se kuuluu koettavaan todellisuuteemme. Kokemuksellinen aika kuuluu ei-kielellisiin 
merkityssuhteisiin, joiden ulkopuolisen maailman objektia ei voida erottaa. Yksilöllisen 
merkityksen muodostumisen näkökulmasta kokemus ajasta on mielenkiintoinen, sillä 
välittömästi koettu mieli on intiimisti ja aidosti sidoksissa elämään ja olemassaoloon 
itseensä, kun taas signifikaattorien välittämä noema on yksilöllisessä merkityksessään 
neutralisoitunut (ks. Rauhala 1993, 103, 137).  

Kokemuksilla on tärkeä funktio ilmiöiden ja asioiden käsitteellistäjinä, sillä 
fenomenologian mukaan kokemus synnyttää tietoa. Pelkkä kokeminen ei kuitenkaan 
empiirisesti sano mitään, vaan se auttaa jäsentämään ja käsitteellistämään niin, että 
kokemuksia voidaan tuoda tiedon ja teorian tasolle. Lähtökohta tulee ymmärtää 
oppimisen analysoinnissa. Käsitteellistämisen sekä tiedon ja teorian tasolle tuomisen 
perustaksi on puolestaan ymmärrettävä, mitä välittömästi koettu mieli tarkoittaa 
merkityssuhteen synnyn yhteydessä (ks. osa I, luku 3). 
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Monien muiden tieteen tulosten tavoin luonnontieteellinen aikajärjestelmämme on 
ihmisen elämässä aivan kuin huomaamattomasti mukana ns. tiedostamattomana 
esiymmärryksenä tai eksistentiaalisena välttämättömyytenä. Rauhalan (1995, 127) sanoin 
aikaa voisi luonnehtia seuraavasti: ”– – yksilö ei saa luonnonlakeja käyttöönsä tieteellisen 
tiedon välittämänä vaan siten, että hän maailmasuhteessa todellistuneena on jo olemassa 
juuri niissä ja niiden mahdollistamalla tavalla.” Tällöin esiymmärrys on primaarisempaa 
kuin tiedostettu tieto. (Mts.) Markkanen (1993, 56–69; ks. Hawking 1988, IX–XI) toteaa, 
että ”– – selviydymme toki jokapäiväisessä elämässämme pelkästään kelloa ja kalenteria 
seuraamalla, mutta yrittäessämme edes jonkin verran syvällisemmin ymmärtää 
vuorokauden-, vuoden- ja kuukauden aikoja, meidän tulee ymmärtää Auringon, Maan ja 
Kuun muodostaman järjestelmän suhteita, liikkeitä ja rytmisyyttä”. Oletan, että 
ensisijaisesti tieteellisen tiedon funktiona on auttaa oppilasta Rauhalan (1995, 127) 
sanoin suhtautumaan paremmin situaationsa rakennetekijöihin omalle elämälleen 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Ihmisen psyykkistä kehitystä tarkastellut Whitrow (1988, 7) toteaa, että ajantaju on 
yksi tärkeimpiä ihmisen kaikista muista elävistä olennoista erottavia tekijöitä. 
Nykykoulussa aika-problematiikka kulminoituu ”ajattomassa” oppilaassa, joka ns. kelluu 
ajassa ja joka ei oivalla elämän rytmisyyttä. Sinkkonen (1995) kuvaa rytmisyyttä vailla 
olevaa, usein normaaliälyistä lasta, jolle ”kysymys ’tuleeko joulu ennen juhannusta’ on 
varsin tavallinen”. Riihelän (1989, 53) mukaan ajallisella jäsentymisellä on yhteys 
psyykkisiin oireisiin ja saavutuksiin, ja tutkija sitoutuu ajatukseen, että kouluopetuksella 
voidaan tukea orientaation kehittymistä (ks. Blinnikka 1977, 211–249, Tähkä 1989, 62–
66). Ajan liikettä on tulkittu ihmisessä tapahtuvana muutoksena, jonka käyntiin sysääjänä 
on ihmisen taipumus hakea sisäisiin muutoksiin syytä itsensä ulkopuolelta (Heiskanen 
1989, 5). 

Todellisuuden perusrelaatioiden tarkastelussa merkityssuhteiden liittäminen itse 
aika-käsitteeseen on empiirisesti kiintoisa silloin, kun käsitteet ja kieli nähdään 
merkittävinä, mutta ei ainoina osina oppilaan todellisuutta. Lisäksi Heiskanen, Alasuutari 
ja Eskola (1989, 7) muistuttavat aiheellisesti, että aika ei ole aina parhaiten tutkittavissa 
itsenäisenä suureena tai välittömänä objektina. Tässä tutkimuksessa on oletuksena, että 
käsitteiden ymmärtäminen oppimistodellisuuden osana on ehto yksittäisten käsitteiden 
hahmottamiselle (esim. Fraisse 1963). 

 

(a) Miten käsityksiä ja käsitteitä on aikaisemmin tutkittu? 

Anglin (1983, 247–266) ja Palermo (1983, 297–319) sekä Seiler ja Wannenmacher (1983, 
320–339) muistuttavat, että tarvitaan kipeästi oppilaan käsitteellistä ajattelua ja 
ymmärtämistä koskevaa metodologista ja teoreettista kehittelyä. Von Wright (1996, 13–
15) korostaa edelleen, että oppimistutkimuksen näkökulmana on oppilaiden käsitysten 
tutkiminen. Lisäksi useiden tiedetutkijoiden mielestä kasvatustutkimus korostaa 
oppilaiden käsityksiä tieteellisistä prosesseista tai ilmiöistä ja sen tulee keskittyä niihin 
(ks. Driver & Erickson 1983; Garnett ym. 1990, 123–132; Nachmias ym. 1990, 123–
132). Niinpä sekä Suomessa että muualla on suuntauduttu viime vuosina yhä enenevissä 
määrin tutkimaan luonnontieteellisiä käsitteitä ja niiden oppimista (esim. Ahtee 1994b, c; 
Virtanen 1994). Pfundtin ja Duitin (1991) yhteenvedon mukaan on kiinnostuttu 
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teoreettisista, empiirisistä ja metodologisista kysymyksistä. On tutkittu niin oppilaan kuin 
opettajan käsityksiä siten, että poikkitieteellisyyttä ovat edustaneet mm. kieli- ja 
historiatieteet. Suuri haaste on nähty siinä, että käsitystutkimukset tuloksineen eivät ole 
välttämättä saaneet sijaa kouluopetuksessa (emt., Driver 1989; Solomon 1993). 

Tutkimukset ovat kohdistuneet käsitteiden oppimiseen ja yksilöiden erojen 
tutkimiseen. Lisäksi tutkimisen lähtökohtana on pidetty joko kehitysajattelua tai 
ongelmanratkaisua (Eylon & Linn 1988, 251–301). Näistä tämän raportin painopiste on 
ensiksi mainitussa. Empiirinen analyysi koskee nimenomaan alkuoppilaiden käsitysten 
tutkimista, mutta teoreettis-epistemologinen lähestyminen on suureksi osaksi yleistä. 
Huolta siitä, että käsitetutkimuksia ei ole didaktisesti sovellettu, pyrin helpottamaan siten, 
että käsitteitä ja käsityksiä luokiteltuani tulkitsen tuloksia toteuttamani opetusjakson ja 
tiedonkeruun näkökulmasta.  

Aika–avaruus-aihepiiri kuuluu peruskoulun opetussuunnitelmaan jo ensimmäisellä ja 
toisella luokalla (Opetushallitus 1994, 78–80). Tutkijat uskovat, että yhtäältä aiheen 
vaikeudesta ja toisaalta opettajien alkeellisista tiedoista huolimatta olisi hyvä opettaa 
esimerkiksi ajan avaruudellisia suhteita mahdollisimman varhain. Edelleen opettajia on 
haluttu rohkaista tiedollisesti vaikeiden aiheiden opettamiseen. (Markkanen 1993, 60–63; 
Osborne 1985, 41–42; Osborne & Wittrock 1983; Ojala 1993; Summers & Mant 1995, 
18.) Myös ajan filosofisia pohdintoja olisi hyvä tehdä varhain (Lipman 1988; Freese 
1992). 

Olen tarkastellut aiempien aika-tutkimusten teoreettisia, empiirisiä ja metodologisia 
ratkaisuja hankkeeni tehtävien kannalta. Tiivistäen voisi todeta, että 
− tutkimuksia on tehty monessa eri maassa ja niitä ovat tehneet Acker ja Pecker (1988); 

Arnold ym. (1995); Baxter (1989); Cohen (1982); Durant ym. (1989); Haupt (1948, 
1950); Jones (1991); Karttunen & Poutanen (1982); Laine (1984); Lightman ym. 
(1987); Mali & Hove (1979); Nussbaum (1979, 1985a, b); Ojala (1992, 1993); Piaget 
(1969); Riihelä (1989); Summers & Mant (1995); Takala (1981; 1982a, b); Targan 
(1987); Virrankoski (1982; 1986); Vosniadou & Brewer (1990); Vosniadou (1991a, b; 
1994a, b); Yuckenberg (1962) (ks. Mutanen 1999, 17). 

− tutkimukset ovat sisällöltään ja käsitteistöltään kirjavia ja ne ovat liittyneet eri-ikäisiin 
ihmisiin ja heidän käsitystensä kuvailuun. 
Hankkeessani olen kiinnostunut oppilaiden käsitteistä ja käsityksistä. Planetaarisen 

ajan lisäksi tarkastelen aikaa oppilaiden spontaanien käsitysten sekä ekstension ja 
intension näkökulmasta (vrt. Vosniadou 1994b, 413). Pidän tutkimukseni kokonaisuuden 
kannalta substanssia välineenä käsitysten ja käsitteiden oppimisen teoretisoinnin 
edistämisessä. 

 

(b) Aika-käsitteen ontologisia ja epistemologisia piirteitä 

Jo antiikin kreikkalaiset (esim. Seneca) sekä myöhemmin vaikuttaneet kreikkalaiset ja 
roomalaiset filosofit (esim. Augustinus) pitivät ajan käsitteen määrittämistä vaikeana, 
vaikka antiikin filosofiassa tätä ongelmaa ei abstrahoitukaan puhtaasti teoreettiseksi 
kysymykseksi. Sen sijaan se problematisoitiin jo tuolloin suhteessa yksilön toimintaan ja 
kuolemaan. Varsinaista määritelmää ei syntynyt, mutta ajan ominaisuuksia ja siihen 
liittyviä kysymyksiä pohdittiin mm. paradoksien avulla. (Heinonen 1990, 77–78.) 
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Lovejoy (1961, 75) toteaa, että yleensäkin eri aikakausien ajattelijoille aika on ollut 
hämmentävä, ei-käsitettävissä oleva, uskomaton, ei-todellinen olemisen muoto.  

Eri tieteenalat korostavat ajan eri puolia. Tutkimuksissa on eroteltu mm. biologinen, 
psykologinen, historiallinen, fysikaalinen ja filosofinen tarkastelutapa (esim. Adler & 
Adler 1959; Heiskanen 1989, 56–7; Riihelä 1989, 22). Filosofeista ainakin Aristoteles, 
Kant, Leibniz, Heidegger ja Peirce ovat yrittäneet ratkaista ajan monimerkityksellisyyttä. 
Fysiikan ja astronomian puolelta ajan salaisuuksiin ovat perehtyneet Newton, Einstein ja 
Hawking. Luonnollista on, että historiatutkimuksessa aika on ollut keskeisesti esillä 
ainakin välillisesti. Kiintoisan katsauksen sosiologisesta lähestymisestä saa Pohjasen 
(1992) tutkimuksesta, jossa ajan käsite perustuu Durkheimin, Mongardinin, Eliasin ja 
Giddensin näkemyksille ja jonka mukaisesti aika on ihmiselle ominainen tapa hahmottaa 
maailma, suunnistautumisväline ja sosiaalinen instituutio (ks. Eskola 1989, 185–194; 
Julkunen, R. 1989, 10–21). Myös marxilainen yhteiskuntatiede, filosofia ja sosiologia 
ovat olleet kiinnostuneita ajasta (ks. Askin 1977, 127–139; Hörz 1989). Kasvatustieteessä 
ajan käsitteen tarkastelussa pääpaino on kohdentunut ensisijaisesti psykologiaan: ihmisen 
kasvuun ja kehitykseen liittyvänä psykologisena ilmiönä aikaa ovat lähestyneet mm. 
Fraisse (1963), Piaget (1929; 1969) ja hieman myöhemmin Blinnikka (1977). Varsin 
yleistä kasvatustieteessä on poikkitieteellinen tutkimus, jonka piirissä esimerkiksi 
fenomenografisesti tutkittaessa yhdistetään monien eri tieteenalojen käsityksiä. 

Näiden käsitysten kuvaamiseksi olen eritellyt erilaisia aikamääritelmiä. 
Poikkitieteellisesti aikaa on määritelty historiallisena, fysikaalisena, biologisena, 
psykologisena ja sosiaalisena aikana. Näihin on kytketty objektiivisuuden ja 
subjektiivisuuden, lineaarisuuden ja pistemäisyyden sekä einsteinilaisuuden tai 
newtonilaisuuden kvaliteetteja (Pohjanen 1992, 61–62; Moore 1963, 7; McGrath & Kelly 
1986, 165; Lundmark 1993). Teoretisointini pohjalta päädyin tarkastelemaan aikaa sekä 
inhimillisen yksilön subjektiivisena kokemuksena että luonnon objektiivisena kohteena 
(vrt. esim. Heinonen 1990; Heiskanen ym. 1989; Hörz 1989; Piaget 1969; Pohjanen 
1992; Riihelä 1989). Tavoitteena on tutkia käsityksiä ja käsitteitä siten, että hyödynnetään 
lähinnä filosofian, psykologian ja astronomian käsityksiä ajasta. 

Selvitin myös ajan epistemologiaa ja aikaan liittyviä totuuskäsityksiä. Esimerkiksi 
newtonilaisessa käsityksessä aika ymmärretään lineaarisena suureena tapahtumien keston 
välillä, mikä sopii monin osin luonnontieteellis-matemaattisten operaatioiden ja erityisesti 
ajan muutoksen, liikkeen ja keston laskemiseen (Pohjanen 1992, 24–25). Käsitys ei 
kuitenkaan ilmennä tutkimukseni käsitetotaliteettia, jossa aika on yhtäältä kaiken 
kokemisen ehto ja muoto, sellaisenaan subjektiivinen ja tajuntaan liittyvä sekä toisaalta 
samalla universaali, kaikille ja kaikkialla sama. Ajan historiaa selvitettäessä tiede on kyllä 
useaan otteeseen joutunut toteamaan ajan kuvaamisen kompleksisuuden (esim. Valtaoja 
1995). Yhdistettäessä jotakin sisällöllistä tietoa tai käsitettä joko subjektiiviseen 
kokemushorisonttiin tai oppimisen tarkasteluun joudutaan monin osin luopumaan tieteen 
objektiivisuuden kriteereistä (Rauhala 1993). Näin ollen mikäli fenomenologisessa 
mielessä yritetään ymmärtää aikaa oppimissubstanssin tai -prosessin ongelmana, 
käsitteen tieteelliset ymmärtämisen ehdot tulee jättää joustaviksi. 

Psykologis-kokemuksellisten, filosofisten ja luonnontieteellisten näkökulmien valinta 
vahvistui aika-käsitteen ratio–empiria-kysymyksenasettelussa: yhtäältä substanssi on 
ymmärrettävä havainnoista ja kvantifioinnista riippumattomana todellisuuden muotona 
(Kant) ja toisaalta loogisena, luokiteltavana ja formaalina kohteena (Piaget). Kantille aika 
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on itse asiassa olemassa ns. ymmärryksen kategorioiden ulkopuolella, ja sen substanssi 
pysyy yksilöstä riippumatta (Kant 1988; Russell 1967, 278–284), kun taas Piaget’n 
geneettinen analyysi johtaa ajan konstruointiin ja operationalisointiin (Piaget 1969). 
Kantin korostus käsitteen a priorisuudesta on oleellinen osa koko tutkimustodellisuuden 
haltuunottoa. Empiiristä todellisuutta ja intentoivan lapsen merkityssuhteiden 
muodostumista ymmärrettäessä myös Piaget’n operationaalinen lähtökohta sisältää 
arvokkaita elementtejä. 

Piaget’n (1969; ks. Riihelä 1989) käsityksiä lähtökohtanani pitäen jäsensin aikaa 
muutoksen, liikkeen ja suunnan tekijöinä, joiden avulla on ainakin osittain 
ymmärrettävissä ajan käsitteen oppimisen problematiikka. Mainitsemani ontologiset 
tekijät voivat liittyä sekä psykologiseen, sosiaaliseen että fysikaaliseen aikaan (ks. esim. 
Blinnikka 1977, 12; Fraisse 1963, 10–11; Riihelä 1989, 66; Toulmin & Goodfield 1965, 
259; Hörz 1989, 87–95; Markkanen 1993, 58). Sen sijaan esittämääni ontologiaa 
empiiristen ongelmien taustatekijänä ei ole aiemmin selvästi argumentoitu. 
Aika-käsityksiä on hyödyllistä lähestyä myös lasten esittämin kysymyksin, sillä ne 
osoittavat heidän olevan kiinnostuneita todellisuuden luonnetta koskevista filosofisista 
kysymyksistä (vrt. Lehmuskallio 1991, 127–129; Riihelä 1989, 58) ja etenkin 
eksistenssiongelmista. 

 

(c) Käsite sekä sen ekstension ja intension luokittelu 

Erilaisista käsityssisällöistä siirryin käsitteeseen: Kantia lainaten ”pelkkä havainto ei enää 
riitä, vaan tarvitsemme käsitteitä tullaksemme näkeviksi”. Käsitteitä tarkastelin sekä 
olioon että tapahtumaan liittyvinä, ja niihin sisältyi abstraktionaalisia piirteitä ja 
merkitysten muodostumista (mm. Ausubel 1968; Ausubel ym. 1978; Anglin 1977; Gagne 
1985; Klausmeier ym. 1978; Novak & Gowin 1984). Käsitteen oppimisessa korostin 
havaitsemisen lisäksi luokittelua, jota puolestaan lähestyin ekstensiona ja intensiona sekä 
deduktiivisena ja induktiivisena prosessina (Aebli 1991; Anglin 1983; Ausubel 1968; 
Bruner & Goodnow & Austin 1986; Klausmeier & Allen 1978; Laine 1984). Osoitin, että 
käsitteellistämiseen kuuluu keskeisesti analyysin ja synteesin kohtaaminen ja 
vuorotteleminen niin, että käsitteen synnyssä on lopulta kysymys merkityksen 
muodostumisesta (ks. Aebli 1991, 219).  

Ekstensio–intensio-lähestymistavasta ovat filosofit, psykologit ja kielitieteilijät samaa 
mieltä. Se on siis yhteinen ja tarkoituksenmukainen lähtökohta tarkastelulleni. Lisäksi 
merkityksen ongelmaan kuuluu yleensä kysymys ekstensiosta ja intensiosta (Niiniluoto 
1980, 119–121; Anglin 1983, 248). Ekstensiolla tarkoitetaan käsitteen alaa eli esineitä, 
asioita tai tapahtumia, jotka voidaan luokitella käsitteen piiriin. Intensio puolestaan 
määritellään ominaisuuksiksi, jotka määräävät käsitteen luokitteluperusteita. (Ks. Anglin 
1977, 3–4; 1983, 247; Laine 1984, 15.) 

Määriteltäessä käsitteen alaa Laine (1990, 6–7) erottelee alan hallintaa siten, että 
opittava käsite voi olla liian suppea, laaja, kokonaan väärä, tuntematon tai sen nimi voi 
olla vieras. Laineelle käsitteen ala tarkoittaa siis kaikkia niitä tapauksia, jotka voidaan 
lukea käsitteen piiriin. Tapausten määrä on yksilöllinen, sillä se voi vaihdella yhdestä 
lukemattomaan määrään. Yleensä käsitteen alan hallintaa pidetään oppimisen 
edellytyksenä (ks. alan puutteellinen hallinta: Laine 1984, 6; Anglin 1979, 175). 
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Ausubelin ja Robinsonin (1969, 61–64) mielestä käsite viittaa tiettyihin ilmiöihin, 
jotka on yhdistetty yhteisten ominaisuuksien perusteella. Kun tunnetaan käsitteiden 
tavanomaiset ominaisuudet voidaan tunnistaa tai nimetä, onko kyseinen tapaus esimerkki 
vai ei-esimerkki. Käsitteiden ominaisuuksia tarkasteltaessa saadaan sisällys käsitteelle 
tyypillisestä käytöstä, jolloin ominaisuudet voivat olla suoraan havaittavia ominaisuuksia, 
tulkittavia sisäisiä ominaisuuksia, esineen, tapahtuman tai prosessin käyttämistä sekä 
funktioita ja niiden välisiä suhteita (Klausmeier & Allen 1978, 11–12; Anglin 1983, 247). 
Laine (1990, 4–6, 9) tulkitsee ominaisuudet usein komplisoituneiksi ja kokoaa ne 
määritteleviksi, ratkaiseviksi ja kriittisiksi ominaisuuksiksi. (Ks. Bruner ym. 1986, 30–
32; Ausubel ym. 1978; Ausubel 1968, 61.)  

Olen koonnut seuraavaan luetteloon käsitteiden ja käsitysten erilaisia luokitteluja eri 
tutkijoiden tai eri tutkimuksissa käytettyjen empiiristen luokittelujen mukaan. 

Yksilön ja yhteisön käsite (Laine 1984, 15–18; Aebli 1991, 286–287; Ausubel 1968, 
514); alkeellinen ja tieteellinen käsite (Vosniadou & Brewer 1990, 608); tieteellinen ja 
arkikäsitys (Ahonen 1994, 118–119); noviisin ja ekspertin käsitys (Ahonen 1994, 118–
119: Vygotski 1982); spontaani ja ei-spontaani sekä tieteellinen käsite (Virrankoski 
1986); spontaani ja koulittu käsitys (Ahonen 1994, 118–119); esikäsitys ja koulittu 
käsitys (Ahonen 1994, 118–119); perus- ja yleiskäsite (Anglin 1977, 225); erityisen ja 
yleisen käsite (Anglin 1977; Nelson 1977, 218–219); ainutlaatuisen ja yleisen käsite 
(Engelkamp 1983, 24–25); ala- ja yläkäsite (rinnakkaiskäsite) (Klausmeier ym. 1974; 
163–164; Klausmeier & Allen 1978, 14–15; Novak 1977, 92–93); vertikaalinen ja 
horisontaalinen käsite (Anglin 1977, 30; 1979, 168); psyykkinen ja looginen käsite 
(Kohonen 1988; Åhlberg 1990, 23); kokemusperäinen ja teoreettinen käsite (Karlsson 
& Riihelä 1991, 23); yhdistävä ja erottava käsite (Ausubel 1968, 520); konkreettinen 
ja abstraktinen käsite (Julkunen 1989, 20–21; ks. Ausubel & Robinson 1969, 64; 
Gagne 1985, 57–60; Ausubel ym. 1978, 96–97; Klausmeier & Allen 1978, 5; Nelson 
1977, 216–217); kontekstisidonnainen ja kontekstista riippumaton käsite (Julkunen 
1989, 249); esine-, symboli- ja tapahtumakäsitteet (Merril & Tennyson 1977, 3–4); 
luonnolliset ja keinotekoiset käsitteet (Anglin 1977, 22–23). 
Osaa olen analysoinut jo ensimmäisen osan alussa (esim. noviisin ja ekspertin käsitys, 

tieteellinen ja arkikäsitys, yksilön ja yhteisön käsite). Olen osoittanut, että tutkittavia 
käsitteitä on lukuisa joukko. Jäsensin käsitteet käsitesuhteiden (esim. ala- ja yläkäsite; 
vertikaalinen–horisontaalinen) sekä subjektiivinen–objektiivinen-asetelman (esim. 
psyykkinen–looginen; kokemusperäiset–teoreettiset) mukaan. Lisäksi käsityksiä 
tarkasteltiin sisältöjen ja kontekstuaalisuuden perusteella (esim. yhdistävät–erottavat; 
kontekstisidonnaiset – kontekstista riippumattomat). (Mutanen 1999, 60–65.) Esittämääni 
teoreettista luokitusta hyödynsin tulkinta-apparaattina empiirisen aineiston kuvauksessa.  

Intension ja ekstension jäsentämiseen kuuluu olennaisena osana luokittelu, jota 
lähestyn tunnistamisen, tuottamisen ja järjestämisen logiikasta. Luokittelut, jotka 
perustuvat käsitteiden välisiin suhteisiin, tuntuvat sopivan käsitteen alaa koskeviin 
lähtökohtiin. Empiirisessä osassa kuvaan ajan käsitteiden alaa ja ominaisuuksia ala- ja 
yläkäsitteiden hierarkkisina suhteina. Myös subjektiivinen–objektiivinen-asetelma (esim. 
psyykkinen–looginen; kokemusperäiset–teoreettiset) tuntuu relevantilta, ja se läpäisee 
koko työn. 

Sisältöjen ja kontekstuaalisuuden tematiikka on marginaalinen selvitettävä asia, onhan 
sisältöjä koskevaa tutkimusta tehty jo ajan käsitteestä. Tällä viittaan mm. Piaget’hen, 
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jonka käsitteet animistinen ja mystinen ovat joissakin tapausselostuksissa tarpeellisia, tai 
Virrankoskeen (1986), jonka käyttämän luokituksen mukaan oppilaat kuvailevat 
käsitteitään esimerkiksi spontaanisti tai ei-spontaanisti. Piaget’n (1969), Virrankosken 
(1986) ja Riihelän (1989) tutkimukset erilaisine luokituksineen jäävät marginaalisiksi 
tulkintakonteksteiksi kuvaamassani aineistossa, sillä lähestymistapani edellyttää pelkkää 
konstruktivistista tai sosiokulttuurista kontekstia laajempaa merkitysdiskurssia (osa I). 

Lasten ajan käsitteiden ekstension hallintaa tarkastelen seuraavien luokitusyksiköiden 
kautta: 
− yläkäsite, alakäsite (Anglin 1979, 168; Klausmeier ym. 1974; 5–11, 163–164; 

Klausmeier & Allen 1978, 6–11, 14–15; Novak 1977, 92–93; Novak & Gowin 1984, 
97–99) 

− luokitteleminen, johon liittyy käsitteen looginen järjestäminen, tunnistaminen, 
tuottaminen (Novak & Gowin 1984, 15; Bruner ym. 1986, 1–22; Klausmeier & Allen 
1978, 6–11; Haapasalo 1994; Laine 1984, 14–15) 

− luokittelun ja järjestämisen suunnan tarkastelu horisontaalisena ja vertikaalisena tai 
kaksi- ja kolmiulotteisena (luokittelun ja järjestämisen muoto ”kartaksi”) (Anglin 
1979, 169). 
Ajan käsitteiden intensioiden määrittämisessä hyödynnän seuraavia luokitteluja 

(Ausubel & Robinson 1969, 61–64; Bruner ym. 1986, 30–40; Klausmeier & Allen 1978, 
6–12; Laine 1990, 4–6): 
− arkikokemukselliset havainnot (esim. oppilaan oma elämä ja konkreettiset 

kokemukset, kello), soveltaminen tieteelliseen selitykseen 
− ilmiön kuvailu (kuvaa ilmiötä jollakin tapaa, tieteellisen käsityksen kanssa erilaisia 

tapoja), kuvailu tai selittäminen numeraalisilla tai tilavuussuhteilla, selittäminen 
planetaarisilla suhteilla 

− ks. Piaget (1928, 1969); Haupt (1948, 1950); Takala (1981); Julkunen (1989); 
Virrankoski (1986); Riihelä (1989); Baxter (1989). 

 

(d) Luonnontieteelliset aika-tutkimukset ja tutkimusten vertailtavuus 

Useat tutkimukset, joihin olen viitannut, ovat kohdistuneet aikaan luonnontieteellisenä 
ilmiönä. Erillisessä osaraportissani olen esitellyt mm. Baxterin (1989), Malin ja Hoven 
(1979), Nussbaumin (1979), Summersin ja Mantin (1995), Vosniadoun (1994a, b) ja 
Virrankosken (1986) tutkimustuloksia lasten aikaa ja avaruutta koskevista käsityksistä. 
Keskeisinä aikavaihteluihin liittyvinä tekijöinä tarkastelen tuossa raportissa käsityksiä 
Maasta, Auringosta ja Kuusta sekä niiden muodostamasta järjestelmästä. Toiseksi 
esittelen tutkimustuloksia itse aikavaihteluiden ymmärtämisestä. Luokituskategorioiden 
tekemistä haasteellisempaa on ollut sen miettiminen, mitä ja millaisia johtopäätöksiä 
luokitteluista on johdettava. Käsitysten syntyprosessissa ei ole oletettu olevan mitään 
valmista ja koherenttia. (Mutanen 1999, 157–160.) 

Aiempien tutkimusten perusteella sekä aikuiset että lapset tuntevat heikosti Maa-, 
Aurinko- ja Kuu-objekteja sekä niiden muodostamaa järjestelmää. Lisäksi oppilaiden on 
vaikea tunnistaa käsitteiden koko- ja etäisyyssuhteita sekä kierto- ja pyörimisliikkeitä. 
Järjestelmän osien tunteminen ja jopa käsitteellinen tunnistaminen tai tuottaminen näyttää 
olevan oppilaille vaikea tehtävä. Käsitysten kehittymiselle on edelleen luonteenomaista 
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se, että animistiset, maagiset ja pelkkiin kokemuksiin liittyvät piirteet vähitellen 
vähenevät niin, että murrosikään tullessaan oppilaat alkavat selittää aikavaihteluja 
avaruudellisilla liikkeillä. Sen sijaan ajallisten muutosten tieteelliset selitykset ja 
arkihavainnot tuntuvat sekoittuvan helposti keskenään, olipa kyseessä aikuinen, nuori tai 
lapsi. (Acker & Pecker 1988; Arnold ym. 1995; Baxter 1989; Cohen 1982; Durant ym. 
1989; Haupt 1948, 1950; Karttunen & Poutanen 1982; Mali & Hove 1979; Nussbaum 
1979; 1985a, b; Ojala 1992, 1993; Piaget 1969; Summers & Mant 1995; Takala 1981, 
1982a, b; Targan 1987; Virrankoski 1982; 1986; Vosniadou & Brewer 1990; Vosniadou 
1991a, b; 1994a, b; Yuckenberg 1962.) 

Tulostarkastelussa olen hyödyntänyt eri maissa ja erilaisin menetelmin tehtyjä 
tutkimuksia. Myös tutkimusten suorittamisajankohdat vaihtelevat. Arnold ym. (1995, 
635) viittaavat teollisuusmaissa koulutuksen ja medioiden välityksellä muodostuneeseen 
aikuiskulttuuriin (adult culture), joka on saanut aikaan muutoksia tieteellisten ilmiöiden 
ymmärtämisessä. Tutkija (mts.; ks. Klein 1982; Mali & Hove 1979) toteaa, että 
esimerkiksi se, että käsitys maapallosta pallomaisena taivaankappaleena on yleistynyt, on 
jossain määrin kulttuurinen muutos. Vosniadoun ja Brewerin (1990, 606–607; Vosniadou 
1994b, 412) mielestä käsitteellinen muutos on yksilön oman teoreettisen struktuurin 
lisäksi yhteydessä kulttuuriseen teoriaan: yksilön käsityksien muutos syntyy pitkän ja 
vaikean prosessin seurauksena, jolloin yksilö tiedonhankinnan aikana assimiloi 
kulttuurispesifiä teoriaa alkuperäisiin käsityksiinsä. Tutkijat osoittavat eri kulttuureista 
peräisin olevien lasten tiedonhankinnan sisällöllisen ja loogisen samankaltaisuuden. 
Esimerkiksi kreikkalaisilla ja amerikkalaisilla lapsilla näyttää olevan samanlaisia 
käsityksiä maapallon muodosta, painovoimasta ja aikavaihteluista. Monissa tutkimuksissa 
ajatellaan siis lasten käsitysten olevan samanlaisia riippumatta kulttuurista, kielestä ja 
iästä (Arnold ym. 1995, 635; Baxter 1989, 502; Klein 1982, 95–107; Nussbaum 1979, 93; 
Mali & Hove 1979, 690–691; Osborne ym. 1993, 83–93; Webb 1992, 423). 

Myös lapsen ajattelun ja ihmiskunnan kehityksen analogistaminen on Driverin ym. 
(1985b, 197–198) yhteenvedon mukaan tuttu useissa tutkimusasetelmissa. Esimerkiksi 
Arnold ym. (1995, 636) sekä Baxter (1989, 502) olettavat, että lasten käsitteellisen 
kehityksen eteneminen kohti modernia tieteellistä maapallo-käsitystä on yhdensuuntainen 
historiallisen ihmiskunnan kehityksen kanssa (ks. Vosniadou & Brewer 1987, 57–58; 
Ojala 1993; Toulmin & Goodfield 1965). Näkemys kulttuurin ja käsitysten kehittymisen 
analogiasta on kiintoisa käsitysteoreettinen lähtökohta, ja pidän sen raottamista 
käsittelemieni tutkimusten ymmärtämiseksi välttämättömänä. Myös 
luotettavuustarkastelujen historiallista evidenssiä on pohdittava, sillä kysymys on 
tutkimuksen ekologisesta validiteetista. 

Onko käsitteiden oppimisessa sitten sukupuolten välisiä eroja? Mali ja Hove (1979) 
sekä Klein (1982) eivät todenneet eroja tyttöjen ja poikien tietämyksissä selvittäessään 
lasten käsityksiä Maasta maailmankaikkeuden kappaleena. Sen sijaan Aho (1979; 1987, 
71–73) toteaa Lapsi ja luonto -tutkimuksessaan suomalaisten alkuopetusluokkien poikien 
menestyvän tyttöjä paremmin testeissä. Eroja ei ollut vielä koulunkäynnin alussa. Kahden 
kouluvuoden jälkeen animistinen ajattelu oli tytöille tyypillisempää kuin pojille. Pojat 
taas pyrkivät selittämään tyttöjä nuorempina rationalistisella tavalla ympäristöään. 
Edelleen Virrankoski (1986, 32–33, 126) on osoittanut, että poikien fysikaalisen 
maailmankuvan tieto on kaikilla luokka-asteilla tyttöjen tietoa suurempaa. Tutkimuksessa 
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eron todettiin pienenevän oppilaiden siirtyessä yläluokille. Yleensäkin länsimaisessa 
kulttuurissa naiset ovat miehiä vähemmän kiinnostuneita tieteestä (Durant ym. 1989, 13).  

Aikavaihteluihin johtavat tekijät ovat lapsen ajattelussa monitasoiset. Jotta didaktista 
problematiikkaa voitaisiin selvittää, on pureuduttava käsitteiden ja käsitysten sisältöihin. 
Niinpä selvitän, millaisia käsityksiä tutkittavilla oppilailla on vuorokauden, kuukauden ja 
vuodenajan käsitteistä. Tähän liittyvät myös käsitykset taivaankappaleiden 
ominaisuuksista ja niiden välisistä suhteista. Päätehtävänäni en pidä uusien luokitusten 
löytämistä, sillä kuten olen osoittanut, luokituksia on runsaasti ja ne perustuvat paljolti 
planetaarisen ajan hahmottamiseen (ks. Mutanen 1999, 73–100). Aineiston tarkastelussa 
tulen lisäämään epistemologista näkökulmaa ja muokkaan aiemmin esitettyjä 
sisältöluokkia. Yhdistän käsitys- ja käsitehorisontin siten, että on mahdollista puhua 
ilmiötä koskevista kokonaismerkityksistä.  

1.2 Empiirisen tiedonkeruun lähtökohdat 

(a) Teoreettisesta taustasta tutkimusongelmiin ja -asetelmaan 

Teoreettinen tarkasteluni on johdattanut muodostuneisiin tutkimusongelmiin, jolloin 
ongelmien voidaan suureksi osaksi tulkita syntyneen teoreettisesta taustasta. Sen sijaan 
tulkinnassa edettiin varioiden sekä viitekehyksestä nousseiden relevanttien 
sisältöluokkien että kerätyn empiirisen aineiston perusteella. Pääongelmat hahmottelin 
käsitys-, käsite- ja merkitys-logiikan mukaisesti seuraavasti (ks. Mutanen 1999, 104–
110):  
− Millaisia käsityksiä oppilailla on yleensä ajasta? 
− Millaisia ekstensioon ja intensioon viittaavia käsityksiä lapsilla on ajan käsitteistä?  
− Millaisia ovat luonnontieteelliset ajan käsitykset ja käsite–ilmiö-tason selitykset? 
− Millaisia kokemuksia oppilailla on tutkimus- ja oppimisympäristöstä? 

Selostan tutkimieni ongelmien piirteiden luonnetta ja esiintymistiheyttä. Yleisessä 
kuvauksessa erittelen aineistoja mm. luokkatason ja sukupuolen mukaan. 
Oppilaskohtaisessa tarkastelussa korostuvat puolestaan laadulliset esimerkit, joissa pyrin 
esittämään yksilöllisiä tai ainutlaatuisia asioita ja ympäristöjä merkityksellisen käsitteen 
oppimisen näkökulmasta. (Ks. Grönfors 1985; Mäkelä 1990; Syrjälä & Numminen 1988.)  

Kuvailevien tutkimusongelmien ratkaisemiseksi toteutettiin esitutkimus 
vuodenvaihteessa 1993–1994 sekä ensimmäinen aineistonkeruu syksyllä 1994 Kajaanin 
opettajankoulutuslaitoksen didaktisessa prosessilaboratoriossa (DPL). Esitutkimuksella 
oli merkitystä viitekehyksen muodostamiselle, yhteistyön käynnistämiselle, joidenkin 
menetelmien hiomiselle sekä oppimisympäristöön orientoitumiselle. Edelleen esitutkimus 
vahvisti sitä käsitystä, että ensimmäinen tiedonkeruu kannatti suunnata käsitysten ja 
käsitteiden tutkimiseen, minkä jälkeen vasta oppimista oli järkevää laajentaa prosessin ja 
ympäristön tarkasteluun. Aineistonkeruussa oli mukana tutkijan lisäksi ATK- ja 
AV-henkilökuntaa, luokanlehtori sekä esitutkimuksen aikana 22 toisen luokan ja DPL:n 
tiedonkeruun aikana 10 ensimmäisen luokan oppilasta (Mutanen 1999, 121–124). 
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Tutkimusasetelmaan on liittynyt kiinteästi tiedonkeruuvälineiden sisällöllinen ja 
metodinen suunnittelu, jossa on täytynyt ottaa huomioon yhtäältä aiemmat tutkimukset 
sekä toisaalta saatavissa oleva oppimateriaali opetussuunnitelmineen. Tehtävien 
valinnassa on varmistettu myös oppilaiden kielen ja useiden peruskäsitteiden hallinta. 
Tavoitteena on ollut, että ensimmäisen keruuvaiheen tiedonkeruuvälineitä ja -tehtäviä 
hyödynnetään viimeisen tutkimus- ja opetusjakson aikana.  

 

(b) Tutkimusmetodiset valinnat 

Tiedonkeruumenetelminä on eri-ikäisten ajan käsitteiden hallintaan kohdistuneissa 
tutkimuksissa käytetty kyselylomakkeita (Lightman ym. 1987; Acker & Pecker 1988; 
Karttunen & Poutanen 1982; Virrankoski 1986; Ojala 1993), haastattelua (eri 
variaatioineen, esim. demonstraatiot) (Cohen 1982; Piaget 1929; Haupt 1948; 
Yuckenberg 1962; Baxter 1989; Mali & Hove 1979; Nussbaum 1979; Klein 1982; 
Vosniadou 1994a, b) sekä kyselylomaketta että haastattelua (Summers & Mant 1995), 
oppilaiden tuotoksia (kirjoitetut vastaukset ja piirustukset; Ahtee 1994a, 45; Jones 1991; 
Targan 1987; Takala 1982a, b; Ojala 1993; Arnold ym. 1995) ja lisäksi näiden 
mittausmenetelmien useita eri variaatioita (Laine 1984; Riihelä 1989; Gentner & Stevens 
1983, 2).  

Haastattelua käytettiin opasteena muihin tutkimusvaiheisiin (ks. Summers ja Mant 
1992), täydentämään muita metodeja tai toimimaan käsitysten tutkimisen päämetodina 
(esim. Baxter 1989; Kerlinger 1986, 480). Haastattelijana toimi luokanlehtori, jonka 
roolia puolsi sekä esitutkimukseni (Mutanen 1999, 114–120) että Measorin (1985, 57) 
kokemukset, joiden mukaan ulkopuolisen haastattelijan oli vaikea päästä lähelle lasten 
kokemusmaailmaa. Tulosten luotettavuustarkastelussa arvioin haastattelijan tuttuudesta 
sekä haastateltavan ja haastattelijan läheisestä suhteesta olleen hyötyä, sillä haastattelussa 
voitiin helpommin porautua vastaajien kysymysten kontekstiin ja syihin ja toisaalta 
haastattelijana toimivalla luokanopettajalla oli oppilaiden kanssa keskustellessaan 
luontevat kommunikointitaidot. (Vrt. Ary ym. 1972, 342, 344; Dovenborg 1985, 8, 25–27; 
Gay 1987, 202–203; Nussbaum 1979, 93.) 

Haastattelutilanteessa kokonaiskuvan saaminen käsitehorisontista voi olla usein 
vaikeaa. Tähän voivat olla syynä Riihelän (1989, 82) raportoimat tyypilliset 
haastattelutilanteen vuorovaikutusongelmat. Myös sosiaalinen tilanne voi pakottaa lasta 
vastaamaan tiettyihin odotuksiin (ks. Donaldson 1982, 40–42; Dovenborg & Pramling 
1985; Takala 1982b, 18). Haastattelut tehtiin puolistrukturoitujen, osin aiemmista 
tutkimuksista johdettujen teemarunkojen pohjalta (Mutanen 1999, 153, 297–294). 
Halusin varmistaa sekä puolistrukturoiduilla että avoimilla kysymyksillä lähtökohdan, 
jossa jokaista oppilasta lähestytään yhtäältä samantyyppisestä viitekehyksestä johdetuilla 
kysymyksillä mutta joka mukautuu toisaalta tutkijoiden ja tutkittavien mukaan 
yksilöllisiin situaatioihin (Ary ym. 1972, 342–343; Gay 1987, 202–203; Kerlinger 1986, 
480–481; Hirsjärvi & Hurme 1988; Helldén 1992, 37–53; Kvale 1983). 

Kysymysten pohdinta oli tärkeä osa haastattelun toteuttamista. Erityisesti onko- ja 
eikö-kysymykset ovat saaneet kritiikkiä osakseen, vaikka niitä on jonkin verran 
tutkimuksissa käytetty. Esimerkiksi Durant (1989) kysyi aikuisilta, kiertääkö Maa 
Aurinkoa vai Aurinko Maata. Vosniadou (1994a, b) varoittaa kysymyksistä, joissa oikeat 
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ja väärät vastaukset voivat jäädä ilman loogisia perusteluja (ns. muodolliset kysymykset). 
Lisäksi Vosniadou ja Brewer (1990, 609–610) muistuttavat, että kysymysten funktiona on 
saada tietoa siitä, millaisia teoreettisesti tärkeitä sisältöjä tutkittavilla on tietyistä 
käsitteistä, jolloin esimerkiksi faktuaalinen kysymys ”Minkä muotoinen maapallo on?” ei 
ole hyvä. Tähän kysymykseen lapset voivat vastata oikein yksinkertaisesti vain 
toistamalla aikuiselta saamansa ulkomuistiin perustuvan vastauksen ilman, että he 
joutuisivat paljastamaan käsitteellistä viitekehystään. Hyviä kysymyksiä ovat sen sijaan 
generatiiviset kysymykset, joita lapsi ei kenties ole aiemmin kuullut ja jotka mahdollisesti 
paljastavat lasten todellisia käsitteitä (esim. Saavutatko koskaan maapallon reunaa, jos 
kävelet monta päivää?). 

Haastattelujen avulla oli mahdollista tulkita oppimisen aikana syntyvää aineistoa. 
Pelkkä aineisto ei välttämättä vielä kerro mitään. Esimerkiksi Jonesin (1991) 
tutkimuksessa opiskelijoiden tehtävänä oli tuottaa paperille kirjoitetut ja kuvitetut 
vastaukset aikavaihtelujen selityksistä. Käytetty metodi ei kuitenkaan mahdollistanut 
kaksisuuntaista interaktiota, minkä vuoksi vastausten epäselvyys teki mahdottomaksi 
tulosten luokittelun. Oletin, että tarvittiin sekä haastattelua muun aineiston tueksi että 
muuta aineistoa haastattelun tukena (ks. Klein 1982, 97–105; Mali & Hove 1982, 686; 
Baxter 1989, 504–505). 

Haastattelun lisäksi ja tukena käytettiin oppilaiden tuotoksia ja erilaisia toiminnallisia 
demonstraatiotehtäviä (esim. Osborne & Freyberg 1985, 6–9; Gilbert ym. 1985, 11–27; 
Gunstone 1988, 76; Bell & Freyberg 1985, 29–32). Esimerkkitapauksia hyödyntävässä 
haastattelussa haastateltava voi valita käsitteen esimerkkejä ja ei-esimerkkejä kuvista (ks. 
esim. Bell & Freyberg 1985, 29–40; vrt. Laine 1984). Haastateltava voi myös ilmaista 
piirtäen käsityksiään, minkä jälkeen haastattelija esittää kuvaan liittyviä kysymyksiä. 
Tapahtumaesimerkkiin perustuvassa haastattelussa mitataan puolestaan lasten käsityksiä 
ja kokemuksia jokapäiväisistä ilmiöistä niissä olosuhteissa, joissa ilmiö luonnollisesti 
tapahtuu. Tapahtuma on ”lavastettu” joko haastattelutilanteeseen tai se on piirretty 
esimerkiksi korttisarjoihin (ks. Osborne ym. 1993, 83–93; Gunstone mts.; vrt. Riihelä 
1989). Tapahtumaesimerkkeinä pidettiin demonstraatioita. 

Piirtäminen oli yksi projektiivinen menetelmä tutkia käsitteitä ja käsityksiä. 
Esimerkiksi Nussbaum (1979, 85–87) kehitti haastattelua avoimempaan suuntaan siten, 
että oppilaat esittivät vaihtoehtoisia ratkaisujaan piirtämällä (ks. Arnold 1995, 636). 
Piirtäminen on lapselle usein konkreettinen tapa ilmaista ajatuksiaan (ks. Vosniadou & 
Brewer 1990, 610). Åhlbergin (1990, 19) mielestä kirjoituttaminen ja piirrättäminen 
antavat pelkkää haastattelua selkeämmän kokonaiskuvan, mutta myös niiden tulkintaan 
tarvitaan tekijän selittäminen. Projektiivisten menetelmien arvioinnissa kysymys on aina 
jossakin mielessä tulkinnasta, jossa yksilön tuotosta pyritään tavalla tai toisella 
analysoimaan (ks. Bloom 1995, 167–187).  

Case-tutkimuksessa suositellaan käytettäväksi triangulaation tavoin useita menetelmiä 
(Yin 1993, 3). Aho (1987, 53) kirjoittaa, että vasta useiden menetelmien avulla saatujen 
tulosten vertailulla voidaan tehdä päätelmiä lasten käsitteiden hallinnasta. Lisäksi 
alkuoppilaita tutkittaessa käytettävät menetelmät tulee luotettavaan lopputulokseen 
pääsemiseksi valita siten, että otetaan huomioon asiassa oleellisesti vaikuttavat oppilaan 
ikä sekä luku- ja kirjoitustaito. Ahon (mts. 57) mielestä monelle lapselle sanallinen selitys 
tuottaa vaikeuksia, mutta ”sen sijaan hän toiminnalla voi osoittaa ymmärtävänsä, mitä 
kasvi, eläin tai ihminen tarvitsevat, jotta ne voisivat elää”. 
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Pääaineiston muodostivat videoidut oppilaiden työskentelytuokiot (haastattelu- ja 
demonstraatiotilanteet, oppilaiden yksilötyöskentely) sekä opetustuokiot (noin 90 h). 
Nauhoitteista kaikki on katsottu ja tutkimusongelmien kannalta relevantti aineisto on 
litteroitu (noin 370 s.). Lisäksi oppilaiden tuotoksia on hyödynnetty käsitysten 
kuvaamisessa (kirjoitelmat, opintomonisteet, piirustukset). Eri vaiheiden raportoinnissa ja 
luotettavuuden arvioinneissa on käytetty tiedotusmateriaalia, jakso- ja tuntisuunnitelmia 
sekä tutkijan ja luokanlehtorin tekemiä kenttämuistiinpanoja. Oppilaiden kokemuksia on 
selvitetty tehtävä-, päivä- ja jaksoarviointien perusteella. (Ks. Mutanen 1999, 152–154; 
287–294; 295–296.) 

 

(c) Käsitysten ja käsitteiden tulkinnan ongelmia 

Lasten antamille vastauksille voi olla tyypillistä vastausten varioivuus tai pinnallisuus ja 
ulkoa opittavuus eri tiedonkeruutilanteissa, silloin kun lapset muistavat vain ulkoa 
oppimansa tiedon, mutta eivät yhdistä tietoaan aiempiin käsityksiinsä (ks. Markkanen 
1993, 59; Riihelä 1989, 89; Klein 1982, 97–105). Seurauksena on Vosniadoun ja 
Brewerin (1990, 625–628) mielestä joko se, että olemassa olevat mallit eivät muutu, tai 
se, että ns. assimiloidut käsitykset liittyvät virheellisesti aiempaan tietoon. Yleensä ottaen 
tutkijoiden mukaan käsitysten muodostuminen on osoitus siitä, että ihminen ei ole ns. 
tabula rasa. 

Käsitysten tulkinnassa on otettava huomioon niiden ontologinen olemus – ne eivät 
lähtöoletuksiltaankaan ole valmiita. Tuloksia tulkitessa on lisäksi syytä muistaa, että 
lasten käsitykset eivät ole vielä kovinkaan stabiileja. Ahon (1987, 48–49, 53) mukaan 5–
9-vuotiaiden lasten tiedolliset rakenteet ovat vielä jäsentymättömiä, ja samalle ilmiölle 
saatetaan antaa useita selityksiä (ks. Laine 1984). Driver ym. (1985a, 3) selostavat, että 
oppilaiden käsitykset voivat tuntua jopa ristiriitaisilta, ja varoittavat niiden mahdollisesta 
vertailusta.  

Tulkinnassa ei saisi korostua luokittelumuotteihin puristamisen vaatimus, vaan 
luokittelujen tulisi heterogeenisyydessään osoittaa oppilaiden käsitysten ja käsitteiden 
luonnetta, joka ei merkityksellisen oppimisen näkökulmasta voi olla objektiivisesti väärää 
tai vääränlaisin menetelmin mitattua. Näin ollen tulkinnoista ei voida olettaakaan 
koherenttia ja valmista. Didaktisesti kiintoisa kysymys on käsitysten ja käsitteiden 
epämuodollisen tiedon luonne: millä tavalla intuitiivinen ja epämuodollinen tieto saadaan 
integroitumaan jo varhaisessa vaiheessa oppilaan merkityksellisiin oppimiskokemuksiin? 
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2 Esitutkimuksen ja ensimmäisen tiedonkeruun tulokset 

2.1 Oppilaiden käsitysten yleinen tulkinta 

Ensimmäiseen tutkimusongelmaan ”Millaisia käsityksiä oppilailla on ajasta?” hankin 
vastauksia haastatteluja, oppilaiden kirjoituksia ja erilaisia tuotoksia hyödyntäen. Aineisto 
muodostui sekä esitutkimuksen että ensimmäisen tiedonkeruun oppilaista (n = 32). 
Lasten yleisistä vastauksista oli tulkittavissa yhtäältä aika-käsitteen hämmentävyys ja 
toisaalta erittely erilaisiin näkökulmiin, mikä on ollut tyypillistä myös eri tieteenaloja 
käsittelevissä katsauksissa (Pohjanen 1992; Hörz 1989; Lovejoy 1961). Luokittelin 
oppilaiden lausumia sekä psykologisina ja filosofisina että biologisina ja fysikaalisina 
aika-käsityksinä (f = 213; ks. kuvio 3). 

 

Kuvio 3. Oppilaiden aikaan liittyvät psykologis-filosofiset ja biologis-luonnontieteelliset 
käsitykset (n = 32; f = 213) esitutkimuksen ja ensimmäisen tiedonkeruun perusteella. 

a1
7,50 % a2

1,90 %

a4
20,20 %
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8,50 %
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11,70 %
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23,00 %

a3
27,20 %
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− Yli puolet oppilaiden käsityksistä sisälsi psykologisia ja filosofisia aineksia, jolloin 
oppilaat 
a1: pohtivat ajan olemusta ja substanssia (”Aika on pelkkä aika.”; esim. Fraisse 1963; 
Heinonen 1990; Lovejoy 1961; Tähkä 1989; Ricour 1977)  
a2: jäsensivät aikaa suhteessa paikkaan (”Aika voi olla joka paikassa.”; esim. 
Heiskanen 1989; Toulmin & Goodfield 1965) 
a3: tarkastelivat aikaa liikkeen, muutoksen ja suunnan perusteella (”Aika on 
vuosimiljoonien kulumista.”; esim. Knuutila 1989; Pohjanen 1992; Hawking 1989; 
Blinnikka 1977; Piaget 1969)  
a4: konkretisoivat subjektiivisen aika-käsityksen esineellistymiä (”Aika on rahaa.”, 
”Aika tulee kellosta.”; esim. Schmitz 1973; Julkunen 1989; Aho 1987) 
a5: tarkastelivat käsityksiään toiminnan funktiosta käsin (”Aika on aikaa olla maaten 
ja mennä kouluun.”; esim. Riihelä 1989; Pohjanen 1992).  

− Vajaa 30 % käsityksistä kuvasti luonnosta peräisin olevia aika-käsityksiä. Käsityksissä 
aika nähtiin  
b1: kasvun, elämän ja kehityksen biologisesta näkökulmasta (”Ilman aikaa emme voisi 
elää.”; esim. Bloom 1991; 1995) 
b2: ajan ja avaruuden planetaarisesta yhteydestä (”Aika tulee avaruudesta.”; esim. 
Baxter 1989; Haupt 1948, 1950; Mali & Hove 1979; Nussbaum 1979; 1985a, b; Ojala 
1992, 1993; Piaget 1969; Summers & Mant 1995; Takala 1981, 1982a, b; Virrankoski 
1982; 1986; Vosniadou & Brewer 1990; Vosniadou 1991a, b; 1994a, b; Yuckenberg 
1962). 

− Vajaassa 15 %:ssa käsityksistä oli sekä en osaa -lausumia että muita epämääräisesti 
hyödynnettyjä lausumia.  
Jotkut kysymystyypit tuntuivat olleen joillekin oppilaille vaikeita. Ensiluokkalaiset 

kokivat kysymyksen ”Mihin aikaa tarvitaan?” vaikeaksi, kun taas toisen luokan 
oppilaiden mielestä kysymys ”Mistä aika tulee?” oli ongelmallinen (ks. Lovejoy 1961). 
Vastauskato on ymmärrettävä teoreettisen tarkastelun perusteella. Sekä filosofisen että 
luonnontieteellisen aihealueen problemaattisuutta kommentoitiin oppilaiden vastauksissa 
(ks. McGrath & Kelly 1986; Vosniadou 1994b; Riihelä 1989; Osborne 1985).  

Käsityksissään oppilaat vetosivat sekä omiin havaintoihinsa että ulkopuolisiin 
auktoriteetteihin, kuten vanhempiin ja opettajiin. Sen sijaan tiedotusvälineiden merkitystä 
ei juuri korostettu (vrt. Nussbaum 1979, 82–89). Omiin havaintoihin kuuluivat viittaukset 
luontoon ja yleensä elämässä tapahtuviin tai avaruudellisten liikkeiden muutoksiin. 
Tulkittujen käsitysten määrä vaihteli tapauskohtaisesti siten, että vähiten tuottaneet kolme 
toisluokkalaista antoivat ainoastaan neljä ja eniten tuottanut ensiluokkalainen peräti 14 
lausumaa. Yleensä saman oppilaan käsityksiin sisältyi moneen käsitystyyppiin kuuluvia 
lausumia.  

Lasten yksilöllisiä käsityksiä luonnehtisin yleensä laajoiksi. Monet näkivät ajassa 
useita ulottuvuuksia, ilmaisivat ajan kvalitatiivista ja kvantifioitavaa luonnetta sekä 
pystyivät jopa pohtimaan käsityksiään. Sukupuolten kokonaislausumien määrä jakaantui 
lähes yhtä tasaisesti. Sisällöllisiä eroja oli siten, että poikien käsitykset suuntautuivat 
tyttöjä enemmän luonnontieteelliseen aikaan, kun taas tyttöjen vastauksissa aikaa 
abstrahoitiin filosofisena ja psykologisena kohteena. Lisäksi tytöt vertasivat poikia 
innokkaammin aikaa omaan kokemukseensa ja toimintaansa, ja poikien käsitykset 
pysyivät tyttöjen käsityksiä objektiivisempina ja yleisempinä.  
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Vaikka oppilaat pitivät tutkittavaa aihetta vaikeana, heidän vapaat vastauksensa ja 
kysymyksensä osoittivat mielenkiintoa aiheeseen (ks. Freese 1992; Blinnikka 1977). 
Erityisen kiintoisia olivat erään toisen luokan pojan vastaukset, joissa hän kritisoi 
aikaisempaa tietopainotteista opetusta ja osoitti, että eksistenssiongelmat ja metafyysiset 
kysymykset voivat kiinnostaa oppilaita: ”Kolome vuotta siis samoja asioita opetettu, 
hyvähän niitä on opettaa, että ne ei unohdu, mutta sinun kysymyksiä minä en aikasemmin 
ollu kuullu – – haluaisin tietää niitä lisää.” Tietämisen ja totuuden epistemologisia 
kriteereitä pohtiessaan oppilas ilmaisi, että matemaattis-luonnontieteelliseen 
aika-käsitykseen sisältyy oppilaan havaintojen ja kokemusten kautta operationalisoituja 
elementtejä, kuten ”kellon aika ja planeettojen kiertoaika”. Totuuden suhteellisuus 
paljastui oppilaan pohtiessa aikaa: ”– – siinä on niinku monta vastausta, aina tulee 
jokaiselta erilainen, luultavasti.”  

Käsitysten empiirinen tulkinta vahvisti viitekehyksen yleistä aika-käsitteen 
tarkastelua: oppilaat ilmaisivat käsityksiään ajasta yksilöllisten kokemusten ja 
intersubjektiivisten ilmausten avulla. Käsitteen ontologisten ehtojen pohdintaa ja 
eksistenssikysymysten esittämistä ei ilmennyt spontaanisti kaikkien oppilaiden 
käsityksissä, mutta ilmeni kuitenkin, että oppilaat osoittivat kiinnostuksensa niitä 
kohtaan. Ajan jäsentäminen muutoksena, liikkeenä ja suuntana muodosti pohjan 
planetaarisen ajan ymmärtämiselle. 

2.2 Käsitteiden alat, ominaisuudet ja luokittelu 

Tutkimuksen toinen tutkittava ongelma oli ajan käsitteiden omaksuminen. Tarkastelen 
sitä ekstension ja intension näkökulmasta (Laine 1984; Anglin 1979; Bruner ym. 1986; 
Klausmeier & Allen 1978; Novak 1977; Novak & Gowin 1984). Aineisto muodostui 
DPL:n tiedonkeruusta haastatteluja sekä käsitekarttatyyppistä mallintamista hyödyntäen 
(n = 10). Käsitteistä analysoitiin vuodenaikaa, kuukautta, vuorokautta sekä osittain 
viikkoa. Intensioita tarkasteltaessa perehdyttiin erityisesti vuodenajan käsitteeseen. 

Käsitteiden ekstensioiden hallinnasta tein päätelmiä 330 lausuman perusteella (ks. 
kuvio 4). 
− Kaikista lausumista 63 % viittasi siihen, että ensiluokkalaiset hallitsivat aika-käsitteen 

alaa ja sen hierarkkisia suhteita. Parhaiten hallittiin viikon ja heikoiten kuukauden 
käsitteen ala. Vuodenajan ja vuorokauden käsitteiden alan hallinta vaihteli siten, että 
vuodenajan käsitteet tunnistettiin vuorokauden käsitettä heikommin, mutta tuotettiin ja 
järjestettiin paremmin. 

− Vastaavasti 28 % lausumien määrästä osoitti oppilailla olleen vaikeuksia käsitteiden 
alan hallinnassa. Kuukauden alakäsitteiden järjestäminen osoittautui selvästi 
vaikeimmaksi ja viikon käsitteiden järjestäminen helpoimmaksi tehtäväksi. 
Vuodenajan ja vuorokauden käsitteisiin kohdistui määrällisesti yhtä paljon negatiivisia 
lausumia: vuorokauden sekä ala- että yläkäsitteiden tuottaminen oli erityisen vaikeaa, 
kun taas alakäsitteiden aamu, päivä, ilta ja yö tunnistaminen onnistui kaikilta. 

− Yhteensä 30 lausumasta (9 %) ei voinut tehdä aivan yksiviivaisia päätelmiä. 
Epävarmat tulkinnat liittyivät vuorokauden ja vuodenajan käsitteisiin. Näytti siltä, että 
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tiedonkeruuvälineillä varman tuntuisesti työskentelivät ne oppilaat, jotka hallitsivat 
sujuvasti käsitteiden alat. 

− Viisi oppilasta ylitti positiivisten lausumien keskiarvon (Juho, Ulla, Niilo, Sara ja 
Aleksi), ja keskiarvon alapuolelle jäi vastaavasti viisi oppilasta (Mari, Jani, Atte, Laura 
ja Leila). 

 

Kuvio 4. Oppilaiden (n = 10) aika-käsitteen alan hallintaa kuvaavat prosenttijakaumat (f = 
330) ensimmäisen tiedonkeruun perusteella. 

 
− Aika-käsitteen intensioita tulkitsin aluksi 160 haastattelulausumasta siten, että 65 

lausumassa ominaisuuksia joko kuvailtiin tai selitettiin spontaanisti. Käsitteiden 
ominaisuuksien luonnehdinta oli niukkaa verrattuna käsitteen alaa koskeviin 
aineistoihin, mistä on pääteltävissä, että oppilaat eivät kertoneet spontaanisti 
haastattelussa käsitesisällöistä. Näin ollen toisen vaiheen ominaisuuksien tulkintaan 
valittiin ainoastaan vuodenajan käsite. 

− Haastattelutilanteessa ominaisuuksia kuvattiin joko oppilaan omaan kokemukseen tai 
toimintaan yhdistämällä tai numeeriseen tietoon viittaamalla. Eniten oppilaat 
viittasivat kuvailuissaan arkihavaintoihin, toiseksi eniten numeerisiin ja ehkä ulkoa 
opittuihin tietoihin. Arkihavaintoihin luettiin kuuluviksi sekä oppilaan omaan 
toimintaan (ks. Riihelä 1989) että luonnon elämään liittyvät lausumat (ks. Gunstone 
1988; Solomon 1993). Spontaanisti kaksi poikaoppilasta selittivät ominaisuuksia myös 
planetaarisia syitä kuvaamalla: ”Maa kiertää Aurinkoa niin menee yks vuosi, kun 
ollaan Aurinkoon päin on kesä ja kun ollaan poispäin on talvi – –.” Intensioiden 
tuottamisessa oli oppilaskohtaisia eroja siten, että parhaiten perustellut Juho toi ilmi 
jopa kymmenen ominaisuuspiirrettä, kun taas Marin intensiot jäivät yhteen. Muuten 
oppilaiden lausumat jakaantuivat tasaisesti, vaikka yleensä ottaen pojat kuvailivat ja 
selittivät tyttöjä enemmän käsitteiden ominaisuuksia.  

− Vuodenaika-käsitteen intension tutkiminen toteutettiin Laineen (1984) tutkimusta 
mukaillen. Laineen tulosten tavoin kevään ja syksyn käsitteiden ominaisuudet olivat 
vaikeimmin luokiteltavissa. Sen sijaan kesä- ja talvikortteja oppilaat luokittelivat 

Epäselvät tulkinnat
9 %

Onnistunut 
käsitteen alan 

hallinta
63 %

Käsitteen alan 
hallinnassa 
vaikeuksia
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aiempaa tutkimusta paremmin. Oppilaiden oli helpointa rytmittää oma toiminta 
vuodenaikavaihteluihin, kun taas eläin- ja kasvikorteilla tehtiin eniten vaihtoehtoisia 
ratkaisuja. Käsitteen ominaisuuksien tarkasteluissa viitattiin kuvien tuottamiin suoriin 
havaintoihin, kuten konkreettisiin yksilö- ja luontokohteisiin tai toimintaan. 
Kuvauksissa ei yleensä pohdittu toiminnan perusteita: vain kolmessa vastauksessa 
ilmeni mm. Auringon aseman, valon ja lämmön määrän sekä etäisyyden pohdintaa. 
Yhteenvetona voisi käsitteiden alan ja ominaisuuksien hallinnasta todeta seuraavaa: 

− Kuvien ja korttien luokittelu näytti kiinnostaneen tyttöjä poikia enemmän. Pojat olivat 
tyttöjä innokkaampia opetettavasta aiheesta ja sen parissa tehtävästä 
tietokonetyöskentelystä (ks. Durndell 1991). Ylä- ja alakäsitteiden jäsentäminen 
onnistui kaikilta lukuun ottamatta Attea, joka luokitteli pikemminkin tutkimuksessa 
mukana ollutta välinettä kuin sen tuottamia merkityksiä.  

− Viikko- ja vuorokausi-käsitteet hallittiin parhaiten, kun taas vuodenajan ja kuukauden 
käsitteissä oli eri vivahtein ongelmia. Viikko- ja vuorokausi-käsitteitä koskevat 
ilmaisut olivat eri tiedonkeruutehtävissä muita tehtäviä pysyvämpiä, ja niihin tehtiin 
vähemmän epävarmoja tulkintoja. Vuodenajan kesä- ja talvi-ominaisuudet tunnettiin 
kevään ja syksyn intensioita paremmin. 

− Tapauskohtaisesti oppilaita arvioitaessa voisi kahden oppilaan käsitteellistämisen 
osa-alueita pitää suhteellisen varmoina (Juho, Ulla) ja kahden epävarmoina (Mari, 
Leila). Loput kuusi sijoittuvat siten, että kolme ilmensi vaihtoehtoisia käsityksiä 
(Aleksi, Sara, Laura) ja kolme käsitteellisti epätasaisesti (Jani, Atte, Niilo).  
Käsitteiden onnistunutta luokittelua edellytti sekä ala- ja yläkäsitteiden yhteyden 

hahmottaminen että käsitteiden looginen järjestäminen joko tunnistaen tai tuottaen. 
Yleensä käsitteiden ominaisuuksien hallintaa pidettiin alojen tuntemisen edellytyksenä ja 
käsitteiden hallinnassa tuottamista pidettiin tunnistamista vaativampana prosessina. 
Lopulta ekstensioiden ja intensioiden määrittäminen on vastavuoroista, ja ne yhdessä 
muodostuvat käsitettä koskevat merkitykset.  

2.3 Käsitykset planetaarisesta ajasta 

Kolmatta tutkimusongelmaa ”Millaisia ovat aikaan liittyvät luonnontieteelliset käsitykset 
ja käsite–ilmiö-tason selitykset?” selvitin DPL:n aineistosta. Triangulaation periaattein 
keräsin tietoa sana-, kuva- ja toimintatasoisista tehtävistä haastatteluja ja oppilastuotoksia 
analysoimalla. Sana- ja kuvatehtävissä vuorokauden käsitteet osattiin järjestää parhaiten, 
sillä vain kahdella oppilaalla oli vaikeuksia vuorokauden syntyä osoittavien kuvien ja 
käsitteiden yhdistämisessä. Vuodenajan käsitteet järjestettiin toiseksi parhaiten: sanan ja 
kuvan ristiinkytkennöistä huolimatta monessa korttijärjestyksessä oli havaittavissa 
looginen yritys sijoittaa kuvat maapallon neljänneskierroksen mukaan. Yleensä ottaen 
ilmiön ja käsitteen välinen suhde oli selvä tai jokseenkin selvä viidellä oppilaalla (Juho, 
Aleksi, Jani, Niilo, Ulla). Kolmen oppilaan kohdalla (Atte, Laura, Sara) ilmiön 
ymmärtämisessä ja vastaavien käsitteiden hallinnassa oli ristiriitaisuuksia, ja kahdelle 
oppilaalle (Mari, Leila) tehtävästä suoriutuminen ja siihen kognitiivisesti orientoituminen 
oli ongelmallista. 
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Auringon, Maan ja Kuun suhdetta ilmaistiin kuvaamalla järjestelmän liikkeitä, 
maapallon kallistumista Aurinkoon päin sekä valon ja lämmön suuntaa ja muutosta (ks. 
Baxter 1989). Planetaarisia suhteita ei sen sijaan kuvattu, tai toiminnassa ei esiintynyt 
Auringon ja Maan koko- ja etäisyyssuhteiden kuvailua (ks. esim. Ojala 1993). 
Vuorokauden ilmiöön liittyvä jokseenkin selvä Aurinko–Maa-suhteen kuvaus oli 
kahdeksalla oppilaalla. Oppilaat onnistuivat edelleen maapallon pyörimisliikkeen 
näyttämisessä. Hieman heikommin hahmotettiin vuodenaikojen järjestelmää, sillä vain 
neljä oppilasta kuvasi relevantilla ja kaksi jokseenkin relevantilla tavalla Aurinko–
Maa-suhteita. Aleksilla ja Saralla oli selvä järjestelmä, joka kuitenkin oli sekoittunut ja 
erilainen kuin vallitseva tieteellinen käsitys (vrt. Solomon 1993; Bloom 1991). Mari ja 
Leila, joille käsite–ilmiö-kokonaisuuden hahmottaminen oli yleisesti vaikeaa, eivät 
ilmaisseet selvästi Auringon ja Maan suhdetta vuorokausi- ja vuodenaika-käsityksissään. 

Järjestelmän liikkeiden luonnetta koskevien käsitysten mukaan ei maapallon pyörimis- 
ja liikkumissuunnassa ollut juurikaan pysyvyyttä, ja järjestelmän eri osien väliset liikkeet 
pyrkivät sekoittumaan, mikä ei aiempien tulosten mukaan ole ihme (Klein 1982; 
Summers & Mant 1995; Takala 1982; Virrankoski 1986). Ainoastaan kolmen oppilaan 
kohdalla suunnan ilmaiseminen vaikutti stabiililta. Oppilaan toimintaa tarkastellessa jää 
Vosniadoun (1994) tavoin miettimään, mikä merkitys vastauksille on tiettyjen asioiden 
ulkoa oppimisella (vrt. Riihelä 1989). Myös Ojalan (1993) mainitsemat arkikielen 
ilmaisemat harhat välittyivät oppilaiden käsityksissä.  

Yleensä ottaen oppilaiden vastauksista oli tulkittavissa taivaankappaleiden liikkeiden 
olemassaolon ja niiden kausaalisuhteiden tunteminen siten, että jonkin liikkeen 
seurauksena tapahtuu jotakin (ks. kohta 1d). Vuorokauden syntyyn sisältyvät liikkeet 
olivat selvillä seitsemällä oppilaalla, ja kolmen oppilaan kohdalta käsityksiä on vielä 
tarkennettava. Vuodenaikojen syntyä selitti hyväksyttävällä tavalla vain Ulla, kun taas 
täysin epäselvinä vuodenaikojen käsitteet olivat Marilla ja Leilalla. Aleksilla ja Saralla oli 
vaihtoehtoiset selitysmallit. Kuukauden käsite oli oppilaille vaikein ja epäselvin: oppilaat 
eivät Juhoa lukuun ottamatta tienneet Kuun kiertävän Maata ja samalla Aurinkoa. Kuun 
vaiheiden tunnistaminen ja nimeäminen oli vaikeaa, mutta kuvailu helpottui ja rikastui, 
kun oppilailla oli käytössä liikettä havainnollistava tietokoneohjelma (ks. Mali & Hove 
1979; Willis & Hovey & Hovey 1987). 

Kolmen oppilaan käsitykset olivat erityisen kiinnostavia. Sara mielsi systemaattisesti 
vuodenajat yhdistämällä ne ilmansuuntiin, kun taas Aleksi selitti vuodenaikojen vaihtelua 
toistuvasti paikka-käsitteen avulla. Saran ja Aleksin käsitysten tutkiminen viittaisi 
jatkossa maapallo-käsityksen tarkempaan analyysiin Vosniadoun (1994) raportoimasta 
lähtökohdasta (ks. Baxter 1989). Laura tiesi puolestaan planetaarisen järjestelmän 
liikkeiden olemassaolon, suunnan ja koko järjestelmän väliset liikkeet (ehkäpä ulkoa; ks. 
Ojala 1993), mutta hänellä käsitteiden väliset ekstensiot olivat häiriintyneet. Näin ollen 
oppilaan oli vaikea ymmärtää käsitteen ja ilmiön välisiä yhteyksiä. 

Avaruudellisia aikavaihteluita koskevat tulokset eivät ole kovin valoisia, mutta 
toisaalta ne eivät ole olleet sitä aiemmissakaan tutkimuksissa (ks. Mutanen 1999, 70–
100). Täytyy muistaa, että oppilaat ovat vasta ensimmäisellä luokalla eikä heille ole 
opetettu tutkittavia asioita. Tässä suhteessa tulokset herättivät monia kysymyksiä, joita 
tulen tarkentamaan jatkossa menetelmien, oppimistehtävien ja -ympäristön näkökulmasta.  
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3 Kohti oppimisympäristön ja -tehtävien kuvailua  

Olen tulostarkastelun perustaksi pyrkinyt käsittelemään teoreettista sisältötietoa laajasti, 
mikä on merkinnyt käsitysten moniaineksista empiiristä tutkimista. Selvitän sekä 
teoreettisia että empiirisiä johtopäätöksiä niin, että viimeksi mainittu korostuu 
nimenomaan siirryttäessä kevään 1995 tiedonkeruuseen. 

3.1 Johtopäätösten tarkastelu 

Vaikka tulososan sisältö on pitäytynyt peruslinjauksensa vuoksi käsitysten sisällöllisessä 
tutkimuksessa, on muistettava koko hankkeen kontekstin olevan didaktinen ja erityisesti 
oppimista tulkitseva. Tavoitteenani on luonnehtia ajan käsitettä sisällöllis-metodisena 
kysymyksenä sekä opetussuunnitelman että opetuksen toteuttamisen kontekstissa. 
Kysymys käsityksistä ja käsitteistä on oppimiseen nähden kokonaisvaltainen tiedon ja 
toiminnan, teoreettisen ja käytännöllisen sekä konkreettisen ja abstraktisen ongelma. 
Valitsemani tapa edetä teoreettisesti oppilashorisontista käsin pyrkii muodostamaan 
lähtökohtaa seuraavan vaiheen oppimisprosessitarkastelulle.  

Aikaa on kuvattu erilaisina loogisina tasoina, jotka erottavat näkökulmiksi mm. 
fysikaalisen, kosmisen, myyttisen, historiallisen, objektiivisen, imaginaarisen ja holistisen 
ajan (esim. Heinonen 1990; Riihelä 1989). Mikä merkitys tällaisilla sisällöllisillä 
ulottuvuuksilla on didaktista teoriaa konstruoitaessa tai toisaalta tutkimusta tehtäessä? 
Kun tutkimukset ovat kohdistuneet fenomenografian myötä lähes yksinomaan yksittäisiin 
käsitteisiin, saattaa siitä seurata didaktisen tutkimuksen yksipuolisuus: esimerkiksi 
Solomon (1993, 1–44) osoittaa selkeästi pelkän käsitystutkimuksen saaneen kritiikkiä 
siitä, että se ei anna tutkimuksissa opetuksellisia ohjeita.  

Mitä merkitystä on lopulta oppilaiden käsitysten laajuuden, syvällisyyden ja 
monipuolisuuden toteamisella? Eikö oppilaiden käsitysten ainutlaatuisuus ole itsestään 
selvä asia niin, että oppilaiden käsitysluokkia voisi olla lukematon määrä? Ensimmäisessä 
ongelmassani tulkinnan lähtökohtana on ollut jokaisen oppilaan käsitysten 
merkityksellisyys ja ainutlaatuisuus – ei ainoastaan yksilölle itselleen, vaan myös 
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tutkijalle ja opettajalle. Ainutlaatuisuuden ja erikoisuuden toteaminen ei ole ainut motiivi 
käsitysten tutkimiselle, mutta kuitenkin yhtenä näkökulmana tarpeellinen. Katson, että 
oppilaiden mahdollisten käsitysten tuntemisella on merkitystä silloin, kun kasvattaja 
tekee tietoisesti valintoja kasvatettavansa antropologiasta. Luonnollisesti sitoumuksilla on 
yhteytensä käytäntöihin eli siihen, mitä opettaja todellisuudessa tekee ja millaisia 
mahdollisuuksia hän oppilailleen antaa oppisisällöissä etenemiseen. Tähän liittyy 
keskeisesti oppilaan kriittistä ajattelua tukeva toiminta. 

Mitä sitten jää käteen oppilaiden käsitysten tutkimisesta? Analysoidessaan 
fenomenografisen tutkimusotteen pedagogisia sovelluksia Marton (1988, 158–159) toteaa 
sen tärkeimmäksi sovellutukseksi sen, että se kiinnittää huomion oppilaiden erilaisiin 
tapoihin käsitteellistää ilmiöitä ja niiden sisältöjä. Sekä opettajien pedagoginen että 
oppilaiden metakognitiivinen taito lisääntyy fenomenografisen tutkimuksen myötä. 
Kiintoisana didaktisena käsitystutkimuksena voisi mainita Levävaaran (1997) valo-oppiin 
kohdistuvan tutkimuksen, jossa lähestytään didaktisen ongelman ydintä 
fenomenologisesti merkittävällä tavalla, nimittäin kuvaamalla oppilaan ja opettajan 
käsitysten kohtaamista. 

Käsiteltäessä substanssia monipuolisesti voidaan pedagogisessa diskurssissa huomata 
monia epistemologisia kysymyksiä. Erilaiset käsitystavat ja käsitteellistämisprosessit 
johtavat kysymään, millaista ajattelua heijastaa luonnontieteellinen käsitys 
vuorokaudesta. Onko tämä ns. ainut oikea käsitys, ja voidaanko kenties sosiaalisesti tai 
kulttuurihistoriallisesti ymmärtää maailmaa syvällisemmin? Kuvastaako tietty vastaus 
yhtä oikeaa totuutta? Kysymykseni ovat esimerkkejä tarpeellisista pedagogisten 
keskustelujen aiheista, joita esimerkiksi Niiniluoto (1996, 109–117) on tutkimukseni 
näkökulmasta hedelmällisellä tavalla sivunnut. Kun tutkitaan erilaisia käsityksiä 
oppimistilanteessa, nousee esille kysymys, miten formaali ja informaali aines esiintyvät 
ja viime kädessä yhdistyvät. Kysymys perustuu paljolti jaotteluun, jonka taustalla ovat 
epistemologiset oletukset objektiivisen ja subjektiivisen tiedon suhteesta. 

On käynyt varsin selväksi, että tois- ja ensiluokkalaisille käsitteen alan ja 
ominaisuuksien hallinta ei ole itsestään selvää. Tulokset näkyivät jo kymmenen oppilaan 
joukossa. Oppimistuloksia tarkasteltaessa ollaan tärkeiden kysymysten parissa: 
Käytämmekö käsitteitä, joilla ei ehkä olekaan jäsentynyttä sisältöä oppilaan 
merkityksissä? Oletammeko, että oppilaat luontaisesti oppivat hallitsemaan todellisuuden 
perusstruktuureja ja näin ollen käsitteiden muotoja ja sisältöjä? Oletan, että käsitteisiin 
keskittymisellä ja niiden ekstensioiden ja intensioiden selvittämisellä tulisi olla entistä 
tärkeämpi tehtävä nykyajan yhteiskunnassa. Käsitteiden oppimisen merkitystä ei liene 
enää tässä vaiheessa tarpeellista perustella, sillä totean edelleen Kantin sanoin ”pelkkä 
havainto ei riitä tullaksemme näkeviksi”. 

Mitä merkitsee, jos alan ja ominaisuuksien hallintaa pidetään käsitteen oppimisen 
edellytyksenä? Oppilaiden intension ja ekstension hallinnasta on johdettavissa 
pedagogisia ongelmia, jotka nousivat esille hankkeessa opetusta suunnittelevan opettajan 
näkökulmasta: ”Voiko lapsi hallita planetaarisia selityksiä ennen kuin osaa luokitella 
vuodenajat luonnonilmiöiden pohjalta? Mikä on koko käsitteenoppimisen struktuuri?” 
Tässä esimerkkitapauksena oli tyttö, jolla oli vaikeuksia nimenomaan käsitteen 
ominaisuuksien hallinnassa. Sen sijaan planetaarisia suhteita oppilas kykeni ilmaisemaan 
useilla kerroilla kiintoisalla tavalla. Oli käytävä keskustelua käsitteenoppimisen eri 
aspekteista. Perimmältään on kysymys käsitys-, käsite- ja merkitysdiskurssista ja niiden 
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pedagogisista suhteista (vrt. Bell & Freyberg 1985, 33). Tällöin didaktisessa 
keskustelussa on päästävä lähelle merkityksen ongelman ydintä. 

Miksi muodostaa käsityksistä ja käsitteistä yhteistä viitekehystä, jossa merkityksen 
ongelma on keskeisin? Tulokset näyttävät viittaavan siihen, että tarvittaisiin käsite–
ilmiö-kokonaisuuden tuntemus oppimisen ymmärtämiseksi. Olen yhdistänyt jo 
empiirisessä tarkastelussani käsitys- ja käsitehorisontin siten, että voidaan puhua ilmiöön 
kohdistuneista kokonaismerkityksistä. Opettajalle ei riitä irrallinen tieto siitä, että oppilas 
ei tunne vuorokauden syntyä eikä myöskään tieto siitä, että oppilas ei ymmärrä, mitä 
käsite vuorokausi tarkoittaa. Oletan, että oppilaan on ensiksi tunnettava käsitteen ala ja 
käsitteen ominaisuudet tiettyyn substanssiin kohdistuen. Jos oppilaan käsitehierarkiasta ja 
-sisällöstä puuttuvat ominaisuuksien ja alan hallinta, hänen on vaikea hahmottaa 
käsitteeseen liittyvän ilmiön syntymekanismia tai ainakin seurata sen syntyyn johtavia 
syitä opetuksessa. Niinpä olen pitänyt lähtökohtana intension ja ekstension sekä 
ilmiökokonaisuuksien rinnakkain tutkimista. Sisällön tutkimusta keskeisemmälle sijalle 
tulee seuraavassa empiirisessä vaiheessa oppimisprosessin kuvaaminen, jolloin käsitettä 
lähestytään enemmän välineenä kuin kohteena. Empiiriset ja aineistosta esiin nousevat 
päätelmät osoittavat, että viitekehystä on laajennettava käsitteiden oppimisen lisäksi 
ympäristön ja tehtävien suunnitteluun. 

3.2 Viimeisen tiedonkeruun lähtökohdat 

Neljäs tutkimusongelma kuului seuraavasti: Millaisena oppilaat kokevat DPL-ympäristön 
ja siinä suoritetut tutkimustehtävät? Oppilaiden kokemusten ja orientoitumisen 
raportoinnissa hyödynnän arviointeja, joissa oppilaat evaluoivat sekä tehtävien 
kiinnostusta että vaikeutta (yht. 540 lausumaa). Arviot olivat yleensä myönteisiä, sillä 
sekä tutkimuspäivään että tehtäviin kohdistuneista arvioista lähes 80 % oli positiivisia. 
Positiivisesta vinoudesta huolimatta arvioinnit tuntuvat tukevan tulososaa ja ne antavat 
visioita seuraavaan tiedonkeruuseen. Kaksi viimeistä työskentelykertaa, jolloin 
työskenneltiin planetaaristen aikatehtävien parissa, olivat oppilaiden mielestä kaikkein 
mukavimpia, ja kriittisemmin arvioitiin ensimmäinen päivä tutkimustilaan 
tutustumisineen sekä alkuhaastatteluineen. Työskentelyä arvioitaessa oppilaiden kritiikki 
kohdistui parityöskentelyyn ja ajankäyttöön. Positiivisena oppilaat pitivät omaa 
työskentelyään.  

 

(a) Lähtökohtia oppimisympäristön ja -tehtävien suunnittelemiseksi 

Kokemusten reflektointi antaa kontekstitietoa yksittäisten tapausten ymmärtämiseksi sekä 
lisää tulosten luotettavuutta ja esiymmärrystä oppimisprosessin suunnittelusta. Kuvaan 
ensiksi oppilaiden parityöskentelyä ja toiseksi ajankäyttöä ja ohjausta. 
− Oppilaat työskentelivät ensimmäisen tiedonkeruun aikana sekä yksin että pareittain. 

Yksin työskenneltiin silloin, kun käsityksiä tutkittiin etukäteen suunnitellun 
virikemateriaalin avulla. Parityöskentelyä hyödynnettiin vapaissa ja avoimissa 



 89

tehtävissä. Parien organisoituminen tapahtui sekä etukäteen määrättyjen että vapaasti 
valittavien parien perusteella. Parityöskentely ja parin valinta osoittautuivat tärkeiksi 
oppimiskokemuksiksi. Nauhoitteista saa mielenkiintoista tietoa sosiaalisesta 
organisoitumisesta ja tehtäväorientaatiosta, joiden systemaattinen analyysi kuitenkin 
sivuutettiin. Aineiston tulkinnan aikana kokemuksista toki keskusteltiin, ja sitten 
päädyttiin suhtautumaan jatkossa parinmuodostukseen joustavasti. 

− Vaikka tehtävät olivat kaikille yhteisiä, oppilaat käyttivät aikaa niiden tekemiseen eri 
tavoin. Yleensä ottaen hyvin käsitteet hallitsevat oppilaat etenivät työskentelyssään 
muita oppilaita keskimääräistä sukkelammin ja systemaattisemmin. Kriittiset arviot 
ajankäytöstä suuntautuivat ohjauksen ja tuen saamiseen. Litterointeja arvioiden 
ohjauksen ongelma näytti olleen moni-ilmeinen sekä oppilaan että opettajan 
näkökulmasta. Opettaja oli useina päivinä hyvin kiireinen siksi, että jotkut 
työskentelypisteet ja varsinkin jotkut oppilaat puutteellisine työskentelytaitoineen 
vaativat runsaasti opettajan huomiota. Niinpä odotusaika saattoi olla oppilaalle pitkä. 
Seuraavan jakson haasteena olisi selvittää, miten ohjaamisen kohtaamistilanteessa 
onnistutaan. Miten systematisoida ohjaustilannetta niin, että se voisi paljastaa oppilaan 
käsitteellistämisprosessin ongelmakohtia? 
Käsitteitä ja käsityksiä mittaavia pakollisia tehtäviä ei arvioitu aivan yhtä positiivisesti 

kuin usein parin kanssa tehtäviä vapaaehtoisia tehtäviä. Demonstraatiotehtäviä pidettiin 
mukavina ja vaikeina. Helpoimpana oppilaat pitivät vuorokauden, seuraavaksi 
vuodenajan ja kaikkein vaikeimpana kuukauden ja Kuun vaiheiden tehtävää. Kiintoisaa 
on, että arvioinnit mukailivat käsitteiden hallinnan tuloksia. Mukavin ja samalla helppo 
tehtävä oppilaiden mielestä oli vuodenaikakorttien luokittelu. Haastattelu- ja 
käsitekorttitehtäviä pidettiin sen sijaan vaikeina, olihan monilla oppilailla ongelmia ajan 
peruskäsitteiden ymmärtämisessä.  
− Seuraavaan tiedonkeruuvaiheeseen olisi tarkoituksenmukaista sisällyttää tehtäviä, 

joissa oppilaat voivat harjoittaa käsitteen alan ja ominaisuuksien hallintaa (haastattelut, 
käsitekarttajohdannaiset). Tehtävien instruktioita päätettiin tarkentaa niin, että ne 
sisältäisivät tutkimuksen lisäksi opetuksen funktion. Positiivisten oppimiskokemusten 
ja -tulosten myötä tietokoneella työskentelyn mahdollisuuksia aiottiin lisätä, mikä 
merkitsi havainnollistamisen pohtimista ajan käsitteiden oppimisessa (ks. esim. 
Kemppainen 1994; Kangassalo 1990; 1997). 

− Kysyttäessä jälkikäteen toiveita jaksolla opituista ja seuraavaan jaksoon 
suunniteltavista sisällöistä oppilaiden kommentit kohdistuivat työskentelyyn ja 
työskentely-ympäristöön. Oppisisältöihin kohdistuvat toivomuksensa ilmaisivat vain 
ne kaksi oppilasta, joilla ei ollut vaikeuksia käsitteiden hallinnassa ja jotka olivat 
ilmaisseet harrastavansa aihetta. Yleensä ottaen haluttiin oppia yleensä vain uusia 
asioita tai sitten toivottiin, että käsiteltäisiin avaruutta, ei niinkään aikaa. Toiveista 
huolimatta kevään 1995 oppisisältönä oli aika ja sen avaruudelliset piirteet (ks. 
Mutanen 1999, 297). 

− Oletuksenani tiedonkeruutehtäviä suunnitellessani on ollut, että oppilaan on saatava 
ilmaista käsitteitä ja käsityksiä koskevia merkityksiään sekä verbaalisesti että 
nonverbaalisesti. Sitoumukseni tarpeellisuus näkyi silloin, kun vertasin käsitteiden 
ominaisuuksien kuvaamista niiden alan kuvaamista koskeviin tuloksiin. Muutamien 
oppilaiden kielen ja toiminnan funktiot olivat erilaisia. Aina ei tietenkään voinut tehdä 
yksiselitteisiä päätelmiä oppilaiden ominaispiirteistä. Selvää on, että oppilaiden tapa 
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ilmaista merkityksiä suuntaa oppimisympäristön suunnittelua yhä enemmän sellaisten 
tehtävien käyttöön, joissa merkityksiä voidaan ilmaista ja tulkita erilaisin prosessein. 
Niinpä seuraavassa tiedonkeruussa oli tehtäviä, jotka perustuivat sekä kieleen että 
toimintaan. Lisäksi työskentelyn valinnaisuus ja vapaaehtoisuus tulisi ottaa tietoisesti 
huomioon. Aineistossa oli tilanteita, joissa aihetta harrastavat oppilaat keskittyivät 
intensiivisesti työhönsä ja saivat aikaan tasokasta lopputulosta. Pedagogisena 
haasteena on valinnaisuuden ohjaaminen ja yksilöllisyyden huomioon ottaminen 
oppimisen aikana. (Mts. 298.) 

 

(b) Tutkijan ja oppilaiden kokemuksia tutkimustilasta 

Kolmannen tutkimustehtäväni mukaisesti selvitin didaktisen prosessilaboratorion 
mahdollisuuksia käsitteiden ja käsitysten tutkimisessa. Hankkeeni lisäksi DPL:ssa aloitti 
syksyllä 1994 Atjosen (1995b) OHAKE-projekti. Ensivaiheessa koko tutkimustoiminta 
oli sisäänajettava sekä asenteellisesti että teknis-toiminnallisesti. Myös oppilaille ja 
opettajille tila oli uusi, joten orientointivaihe muodostui tärkeäksi osaksi tutkimusta. 
Uskon, että huolellinen tutustuminen tutkimusympäristöön on osaltaan lisännyt tulosten 
luotettavuutta. 

Laboratorion sisäänajo edellytti monitahoista työskentelyä spesifien metodisten 
kysymysten ratkaisemiseksi. Sisäänajo oli palkitseva, sillä tulosten analysointivaiheessa 
saattoi pääsääntöisesti seurata videonauhoille tallentunutta selkeää kuvaa ja ääntä. 
Tiedonkeruu oli hallitusti toteutettavissa siten, että oppilaiden toimintaympäristö oli 
jonkin verran strukturoitu niissä tehtävissä, jotka olivat oleellisia käsitysten ja käsitteiden 
tutkimisessa. Voisi todeta DPL:n tarjonneen hyvän mahdollisuuden usean oppilaan 
toiminnan yhtäaikaiseen taltiointiin, mikä on merkittävä edistysaskel esitutkimukseni 
menetelmäratkaisuihin verrattuna. Kokemusten pohjalta saattoi turvallisin mielin alkaa 
suunnitella avoimentyyppistä oppimisympäristöä kevättä 1995 varten. 

Koko DPL:n alkuvaiheen ajan on ulkopuolisia ihmetyttänyt oppilaiden sopeutuminen 
tutkimustilaan. Tiivistäen oppilaiden kokemukset DPL:ssa työskentelystä olivat 
positiivisia. Vaikka oppilaat olivat huomioineet työskentelynsä aikana kamerat, he eivät 
pitäneet niitä häiritsevinä. Intellin tutkimustilassa olemisen syynä oppilaat pitivät ajan ja 
avaruuden opiskelua sekä mahdollisuutta olla isossa tilassa ja käyttää runsasta välineistöä. 
Lisäksi tilassa olemista perusteltiin opettajankoulutuksen, tutkimuksen tekemisen ja 
tilaan totuttautumisen näkökulmasta. Päätösarvioinnissa oppilaat kertoivat, että 
oppitunteja kuvattiin siksi, että tiedettäisiin enemmän oppimisesta ja opettamisesta, 
pystyttäisiin seuraamaan oppilaiden edistymistä ja totuttaisiin videokameroihin. 
Oppilaiden vastaukset osoittivat, että heillä oli tutkimustilan funktiosta relevantteja 
käsityksiä. 



III Käsitteiden oppimisen tarkastelu oppimisprosessin, 
-ympäristön ja -tehtävien näkökulmasta toisen 

tiedonkeruun aineiston perusteella 
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1 Merkityksen muodostumisesta didaktiseen diskurssiin 

Tutkimuksen kolmannessa osassa raportoidaan viimeinen tiedonkeruu sekä 
oppimisympäristön ja -tehtävien teoreettiset taustat ja pedagogiset periaatteet. Kokoan 
aluksi aiempien vaiheiden ydinajatukset, joiden perusteella esitän kolmannen osan 
tutkimustehtävän sekä esittelen joitakin empiirisen analyysin keskeisiä käsitteitä. 

1.1 Merkitykset oppimisprosessin tarkastelun lähtökohtana 

Raporttini ensimmäisessä osassa tarkastelin intentionaalisuuden ja merkityksen käsitteitä, 
joiden kautta ymmärrän myös oppimiseksi nimitettyä ilmiötä. Lähestyin oppilaiden 
prosesseja ja produkteja oppimisen kontekstissa suhteellisina. Esimerkiksi Suomisen 
(1992) tutkimuksesta on luettavissa kielenkäytön funktioiden ja kielellisen kontekstin 
välinen suhteellisuus, jota ei voida välttämättä määritellä kehityksellisen iän tai 
järjestyksen logiikan mukaisesti: jokelteleva lapsi voi selviytyä omassa 
syöttötuolikontekstissaan paremmin kielen funktioistaan kuin luokkahuonekeskustelua 
ohjaava opettaja. 

Jäsentäessäni kompleksista oppilaan toimintaa olen tarkastellut yksilön 
tietoisuusrakenteiden ja maailmankuvan suhdetta subjektiiviseen tajuntaan — miten 
merkitykset ilmenevät yksilölle hänen omassa maailmasuhteessaan? Suomisella (1992) 
maailman ja yksilön merkitysten välittäjänä on kieli. Tutkimuksessani tulkitaan 
kielellisten ilmaisujen lisäksi oppilaan pyrkimyksiä ja pyrkimysten suhdetta toimintaan. 
Lähtökohtani on, että pelkkä kieli ei kerro kaikkea intentoivan yksilön 
merkitysfunktioista. 

Kuvatessani virhekäsitys-termin epistemologisia olettamuksia tulkitsin, että niissä 
aliarvioidaan oppilaiden informaaleja käsityksiä. Gunstone (1988, 73–95) toteaa osuvasti, 
että oppilaiden käsitykset voivat tieteellisestä virheellisyydestään huolimatta olla oikeita 
heidän omista käsitejärjestelmistään katsottuina. Tämä ajatus sopii merkityksellisen 
oppimisen ajatukseen: pedagogisessa mielessä suhtaudutaan vakavasti oppilaalle 
merkityksellisiin – myös ristiriitaisiin – käsityksiin ja käsitteisiin. 
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Näin ollen sitouduin ajatukseen, jonka mukaan luova suhde merkityksen ongelmaan 
heijastaa oppilaan kokemusavaruutta. Tämä tarkoittaa tieteellisestä maailmankuvasta 
irrotettujen, ei-loogisten käsitysten ja kokemusten tarkastelua. Merkityksellisen 
oppimisen näkökulmasta on oppimista analysoitava sekä tavoitteiden suuntaisesti että 
tavoitteiden vastaisesti etenevänä. Oletustani vahvistaa Driverin (1989, 483) myönteinen 
asenne käsitystutkimuksiin, joissa oikeastaan oletetaan lasten käyvän läpi ns. väliin 
tulevat tai lopullisia käsityksiä edeltävät käsitykset. Epätieteelliset käsitykset heijastavat 
oppilaiden aitoja ymmärtämisprosesseja. Lähtökohdaltaan tällaiset tutkimukset voivat 
antaa tietoa lasten käsitysten ja käsitteiden alasta ja yleisyydestä, mikä puolestaan voi 
johtaa jopa oppimisen ongelmien paikallistamiseen. 

Käsitteiden oppimista voi ymmärtää kokonaisvaltaisesti fenomenologisen 
tiedostamisen dynamiikan kautta. Suorttin (1989, 61) sanoin: ”Mitä paremmin tiedon 
välittämisessä opettaja osaa rakentaa oman relatiivisen kohtaamishorisonttinsa ja 
teoretisoida em. asioita, sitä paremmin hän tulee ymmärtämään erilaisuutta sekä 
sietämään virheitä ja poikkeavia merkityssuhteita.” Oppimisympäristön suunnittelun ja 
toteutuksen pyrkimyksenä tulisi olla oppilaan intentionaalisen kasvun ohjaaminen. 
Tällöin kohtaamisen analyysin tavoitteena on paljastaa kunkin oppilaan sekä oppilas–
oppimisympäristö-suhteen subjektiivinen horisontti, jossa mieli on merkitysanalyysin 
ehdoin todennettavissa. Opetus- ja kasvatustyön ontologisena lähtökohtana on 
merkityksellistä se, millaisena opettaja näkee lapsen tai millainen on hänen 
ihmiskäsityksensä. Tämä käsitys määrää opettajan suhdetta työhönsä. 

1.2 Kohtaamisen ongelmat oppimisympäristössä 

Käsitteiden oppimisen didaktisesta analyysista on löydettävissä sekä teoreettisia että 
metodologisia haasteita. Pelkkää oppimispsykologista näkökulmaa oppimistutkimuksessa 
Koskenniemi (1978, 135) kritisoi kapea-alaiseksi, sillä oppimispsykologisissa malleissa 
jätetään oppimistapahtuman monia tärkeitä osatekijöitä pois. Tällaisia ovat mm. fyysinen 
oppimisympäristö, luokan sosiaaliset suhteet ja osapuolten odotukset. Vastaavasti 
merkityksen ongelman teoretisointi tietoisuuden ja tajunnallisuuden ongelmana ei ole 
pelkästään riittävä lähtökohta oppimisen analysoimiseksi, vaan merkityksiä muodostavaa 
oppilasta on tarkasteltava maailmasuhteen muodostumisen kautta. Oppimista 
analysoitaessa tarkoitan maailmasuhteella lähinnä interaktiosuhdetta oppimisympäristön 
eri tekijöiden kanssa. Seuraavassa selvennän joitakin viimeaikaisia tiedetutkimuksen 
tuloksia lainaten, mitä maailmasuhteen muodostuminen ja kohtaamisen analyysi 
tarkoittavat. 

Nachmias ym. (1990, 123–132) viittaavat oppilaiden epäselviin lämpöön ja 
lämpötilaan liittyviin käsityksiin sekä opettajan kykyyn huomata ja jäljittää jopa 
virheisiin johtaneita oppimisreittejä. Tutkijat (mts. 123) muistuttavat, että 
kasvatustodellisuus epäonnistuu tehokkaiden ja adaptiivisten instruktioiden antamisessa. 
Varsin usein kritiikkiä ovat saaneet perinteiset opetusmenetelmät (Champagne & 
Gunstone & Klopfer 1985). Tätä tutkimusta ajatellen mielenkiintoisia ovat väitteet 
opettajan kyvystä paikantaa käsitteenmuodostukseen johtavia prosesseja sekä tilannetta, 
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jossa oppiminen ei edisty. Miten kohdata oppilas, joka ei etene oppimistavoitteidensa 
suuntaisesti? Kiintoisan tarkastelukulman antavat mm. Driver ym. (1994, 5–12), jotka 
pyrkivät selvittämään oppilaiden hallussaan pitämän ns. epävirallisen tiedon (informal 
knowledge, esim. vaihtoehtoiset viitekehykset) muovaamista ja vuorovaikutussuhteen 
muotoutumista tieteellisen tiedon kanssa. 

Garnett ym. (1990, 147–156) tutkivat puolestaan mahdollisia syitä siihen, miksi 
oppilaat ymmärtävät virheellisesti. Lisäksi he tekevät ehdotuksia siitä, miten 
väärinymmärrykset voisi kohdata. Merkittävinä väärinymmärrysten vaikuttimina tutkijat 
näkevät mm. tiedon kategorisoinnin, ristiriitaiset ennakkotiedot, oppilaiden kieleen 
liittyvät tulkinnat, moninaisten määritelmien ja mallien käytön sekä käsitteiden ulkoa 
soveltamisen. He esittävät, että heidän luettelemillaan tekijöillä on sisältökysymyksiä 
suurempi merkitys uudistettaessa opetussuunnitelmaa ja luokkahuoneen käytäntöjä. 
Käsityksillään he osoittavat tärkeäksi oppilaan roolin oppimisensa subjektina. 

Luokkaopetuksen ongelmana on pidetty oppilaiden ja opettajan käyttämien käsitteiden 
poikkeavuutta toisiinsa nähden, mistä syntyy väärinymmärryksiä. Syy voi olla joko 
kehityksen mukanaan tuomissa eroavaisuuksissa tai yleensä merkityksen 
muodostumisessa. Kuten ensimmäisessä osassa totesin, opettajan käsitteet ja käsitteitä 
koskeva sisältötieto voivat aivan yhtä hyvin olla tieteellisiin käsitteisiin ja niiden 
sisältöjen ymmärtämiskriteereihin verrattuna ristiriitaisia (Appleton 1995, 357–358; 
Summers 1992, 25–26; Ojala 1992; 1993). Myös Driver (1989) mainitsee opettajia 
koskevien tulosten paljastavan opetustilanteen aikana ilmeneviä kommunikaatio- ja 
ymmärtämisongelmia, joita esimerkiksi Fleer (1992, 373–397; 1995, 325–342) 
ansiokkaasti paljastaa analysoidessaan opettaja–oppilas-interaktiota tiedeopetuksen 
yhteydessä. Puutteellinen aineenhallinta johtaa osaltaan opettajan ja oppilaan 
kohtaamishorisontissa aktualisoituviin kommunikointi- ja ymmärtämisongelmiin: jos 
opettajan omat käsitteet ovat sisällöllisesti ja rakenteellisesti riittämättömiä, on vaarana, 
että opettaja joko tietoisesti tai tiedostamattaan peittää tiedollisia aukkojaan käyttämällä 
formaalia, oppikirjaa referoivaa kieltä (mts.; Bell & Freyberg 1985, 33). 

Käsitteiden välineellisen funktion mukanaan tuomiin väärinymmärryksiin liittyvänä 
yhtenä tekijänä voisi mainita Nussbaumin (1979, 84) ajatuksen, jonka mukaan opettajat ja 
vanhemmat eivät useinkaan ole tietoisia oppilaiden käsitysten ja tieteellisten käsitysten 
suhteesta. Näin ollen tutkija (mts. 93) suositteleekin, että opetuksessa lapsi olisi 
saatettava mahdollisimman aikaisin tuntemaan oman käsityksensä rakenne sekä sen 
piirteet (vrt. metakognition käsite). 

Bell ja Freyberg (1985, 33–36) muistuttavat puolestaan oppilaiden ja opettajan välillä 
muodostuvasta merkityssuhteen ja kohtaamistilanteen ongelmasta, joka syntyy kielen 
käytön yhteydessä. Esimerkiksi jos opettajan kieli sisältää oppilaalle tuntemattomia 
käsitteitä, ei oppilas voi ymmärtää kielen merkityksestä välittyvää viestiä. Samaan 
ongelmaan viittasin ensimmäisen tiedonkeruun tuloksia raportoidessani. 

Tulkitessaan lasten oppimista ja opettajan odotuksia Tasker ja Osborne (1985, 26–27) 
esittävät selviä kohtaamishorisontin ongelmia tiedeopetuksen tunnilla. Tutkijat erittelevät 
oppilaan ja opettajan horisonttitasojen eroavuuksia työskentelyn aikana. Tulokset sopivat 
ongelmanasetteluuni, ja uskon seuraavan lainauksen selventävän, mitä kohtaamisen 
ongelmat merkitsevät oppimisprosessia tarkasteltaessa: 
− There was a disparity between the ideas children brought to the lesson and the ideas 

the teacher assumed that they would bring to it. 
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− There was a disparity between the scientific problem the teacher would have liked the 
children to investigate and what they took to be the problem. 

− There was a disparity between the activity proposed by the teacher and the activity 
undertaken by the children, despite considerable teacher intervention. 

− There was a disparity between the children's conclusions, and the conclusions 
proposed by the teacher. (Tasker & Osborne 1985, 26–27; muokkaus A. M.) 
Konfliktitilanteet sijoittuvat tasaisesti koko työskentelyn ajalle alkaen 

ennakko-odotuksista ja tieteellisen ongelman mieltämisestä edeten toimintaan ja 
työskentelyyn ja aina tehtyihin johtopäätöksiin saakka. Ratkaisuksi kohtaamishorisontin 
ongelmiin Tasker ja Osborne (1985, 27) ehdottavat kiintoisalla tavalla pyrkimystä 
muuttaa oppimisympäristöä oppilaiden intentioiden kaltaiseksi. Toisaalta ongelmien 
ratkaisemiseksi olisi tärkeää, että opettaja ja oppimisympäristön suunnittelijat saisivat 
luokkakontekstiin sisältyviä diagnostisoivia välineitä oppilaan ajattelulogiikan 
tunnistamiseksi ja käsitteiden oppimisen ohjaamiseksi (ks. Alton-Lee & Nuthall 1992a). 

Jo ensimmäisen osan alussa viittasin opettajien kokemaan käsitehorisontin ongelmaan. 
Opettajat eivät nimittäin tiedä, millaisilla käsitteillä lapset ajattelevat ja miten he 
mieltävät uutta asiaa (esim. Riihelä 1989, 22). Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan 
esimerkiksi kategorisoimalla oppilaille tyypillisiä tapoja käsitteellistää tiettyä substanssia 
(Mutanen 1999). Yhtenäisten käsite- ja käsitysjärjestelmien luominen ei kuitenkaan aina 
ole ollut tutkijoiden mielestä helppoa. Ensiksikin haastattelemalla ei aina ole kyetty 
muodostamaan oppilaiden käsityksistä yhtenäisiä ennakkokäsitysjärjestelmiä, vaan 
oppilaiden käsityksiä on Millarin (1989, 587–596) tavoin luonnehdittu sirpaleisiksi. 
Toiseksi Champagne ym. (1985, 67–68) pitävät opiskelijoiden ajattelumalleja 
heikkorakenteisina sekä vähän keskinäisiä yhteyksiä sisältävinä. Lisäksi oppilailla on 
Engel Cloughin ja Driverin (1986, 473–496) mukaan poikkeavia käsiterakennelmia, joita 
ei yksilötasolla yksinkertaisesti käytetä yhtenäisesti. 

Olivatpa käsitysjärjestelmien luokitukset sitten ontologian tai empiiristen 
luotettavuusehtojen mukaisesti kuinka relevantteja tahansa, niitä on syntynyt lukuisia. 
Yleisesti voisi todeta, että niitä on tavalla tai toisella kritisoitu didaktisesta 
soveltumattomuudesta (Eylon & Linn 1988; Gunstone 1988): esimerkiksi vaihtoehtoiseen 
viitekehykseen perustuva lähestymistapa on saanut osakseen arvosteluja heikosta 
soveltuvuudesta käytäntöön (Solomon 1993), kun taas virhekäsityksiin nojautuvaa tapaa 
on arvosteltu liiasta praktisuudesta (ks. Viiri 1995, 43). 

On esitetty varsin laaja joukko ontologialtaan erilaisia lähtökohtia käsitteiden ja 
käsitysten muodostumiselle (Mutanen 1999). Driver (1989, 486–487) korostaa viisaasti 
sitä, että kysymys ei niinkään ole teoreettisen mallin valinnasta vaan sen tunnistamisesta. 
Tärkein yksittäisiin käsitys- ja käsitetutkimuksiin kohdistunut kritiikki on siinä, että ne 
eivät anna selkeitä opetuksellisia ohjeita tai niiltä puuttuvat riittävän vahvat teoreettiset 
konseptiot. Lisäksi tutkimuksissa tuotetuista erilaisista käsitystyypeistä ei ole nähty 
olevan hyötyä todellisessa oppimiskontekstissa. Kritiikki tuntuu oikeutetulta. 
Lähtöoletuksenani kolmannen osan toteutuksessa on, että pelkän käsitteen hallinnan 
kuvaamisella tai käsitysten fenomenografisten sisältöjen selvittämisellä ei voida pureutua 
oppimisen ongelmiin. Oletan, että 
− yhtäältä oppimisen analyysissa käsitteellistämisen ongelmien ratkominen jää 

kapea-alaiseksi ilman didaktista tarkastelua (ks. luku 2) 
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− toisaalta substanssien sisällössä käsitteellistämisen ongelmien ratkominen jää 
kapea-alaiseksi ilman muodon ja menetelmien tarkastelua (ks. luku 3). 
Konkreettisesti muodon, menetelmien ja didaktisen alueen analyysi tarkoittaa 

keskittymistä oppimisympäristöön ja -tehtäviin. Kolmannen osan tavoitteena on 
tarkastella käsitteiden oppimista, merkityssuhteen muodostumista ja kohtaamishorisontin 
problematiikkaa oppimisympäristön ja -tehtävien näkökulmasta: miten oppimisympäristö 
voi tukea käsitteen- ja merkityksenmuodostumista ja millaiset oppimistehtävät ohjaavat 
kutakin oppilasta? 

1.3 Merkitys- ja kohtaamishorisontin empiirinen analyysi 

Kun merkitysten muodostumista ja merkityksellisten oppimiskokemusten ilmenemistä 
tarkastellaan opettamisen ja oppimisen yhteydessä, tullaan didaktiikan, 
opetustapahtuman, oppimisympäristön, opettamisen ja oppimisen käsitteisiin. 
Tutkimustehtävieni ratkaisemiseksi tarvitsemiani didaktisia käsitteitä on jo osin 
määritelty DPL:n hankkeiden eri vaiheissa (esim. Suortti ym. 1993, 1; Atjonen 1995a; 
Mutanen, M. 1995). Pidän aiheellisena sivuta peruskäsitteitä siksi, että niiden 
määrittelystä ovat osittain johdettavissa empiiriset oletukset ja viime kädessä käsitteen 
oppimista kuvaavat tekijät. 

Käytän didaktiikan käsitettä Kansasen (1992) määrittämästä näkökulmasta: 
didaktiikka johtaa yksilönäkökulmaan ja opetuksen teorian kehittämiseen, kun taas 
koulupedagogiikka yhteisönäkökulmaan ja koulun teorian kehittämiseen. Kroksmarkiin 
(1987, 20–21) viitaten näen didaktisen alueen vaikeasti määriteltävänä. Didaktiikkaa 
lähestyttäessä kietoudutaan tieteenfilosofisiin kysymyksiin ja erityisesti tieteellisyyden 
vaatimuksiin: mitä tieteellinen didaktiikka on tai millaista sen tulisi olla? Korostan 
didaktisen tutkimuksen kokonaisvaltaista luonnetta ja Kansasen (1992) näkemystä 
didaktisten käsitteiden suhteista: ”Kaikkien keskeisten käsitteiden tarkastelu 
samanaikaisesti on välttämätöntä, vaikka painopiste valittaisiinkin satunnaisesti.” 
Lähtökohta on muistettava, kun raportoin empiiristä toteutusta erityisesti luvussa 5. 

Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen hankkeissa didaktinen prosessitutkimus on 
yhtäältä määritelty opetus–oppimis-prosessien sekä inhimillisten suhteiden että 
oppimisympäristön muiden rakennetekijöiden välisten interaktiosuhteiden teoreettiseksi 
ja metodologiseksi strukturoinniksi. Toisaalta sitä on luonnehdittu perus- ja soveltavan 
tutkimuksen kaltaiseksi. (Suortti ym. 1993, 1.) Didaktista prosessia tutkittaessa Ryansin 
(1963) mukaisesti opetustapahtumaa pyritään kuvaamaan osatekijöinä ja niiden suhteina. 
Didaktinen prosessianalyysi on nimenomaan Uusikylän (1980, 25) ja Koskenniemen 
(1978; Koskenniemi & Komulainen & Kansanen & Karma & Martikainen & Holopainen 
& Uusikylä 1977) määritelmän mukaisesti kuvaavaa ja ymmärtävää tutkimusta 
ei-kausaalisessa mielessä. (Ks. opetustapahtuman käsite: Atjonen 1995a, 23–25; Lahdes 
1986, 273–275; Mutanen 1995, 6–8.) Didaktiikka sisältää määritelmässä tasavertaisena 
suhteena opetuksen ja oppimisen, toisin kuin esimerkiksi Egidius (1986, 87) on 
didaktiikka-käsitteen määrittelyn yleisesti nähnyt. 
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Didaktisessa tutkimuksessa on interaktion käsitettä selvitetty useissa yhteyksissä 
(Koskenniemi 1978, 187; Lahdes 1986, 277–278). Itse viittasin interaktio-käsitteeseen 
maailmasuhteen muodostumisen näkökulmasta, ja tästä näkökulmasta merkityksen 
muodostumista ei voi tarkastella pelkkänä tajunnallisuuden struktuurina. DPL:n 
hankkeissa interaktio on määritelty vuorovaikutukseksi oppimisympäristön inhimillisten 
ja ei-inhimillisten tekijöiden kanssa (Suortti ym. 1993). Tutkimuksessani 
oppimistilanteen interaktioyksikkönä ei ole pelkästään klassinen oppilas–opettaja-suhde, 
vaan erityisesti myös oppilas–oppimisympäristö-suhde. 

Didaktisella prosessitutkimuksella tarkoitan oppilaiden merkitysten muodostumisen 
yhteydessä tapahtuvaa interaktiosuhteiden teoreettista ja metodologista tarkastelua. 
Oppimisprosessi nähdään tavoitteellisena ja intentionaalisena toimintana, jossa ovat 
oppilaan ja opettajan lisäksi mukana oppimisympäristön erilaiset tekijät. Oppimisen 
määrittelyssä Yrjönsuuri (1991, 428) näkee tutkimukseni tavoin opetuksen ja oppimisen 
kahden henkilön intentionaalisena toimintana, jossa ”kummankin henkilön intentiota 
pidetään välttämättömänä opetuksen toteutumiselle, mutta jossa kummankaan toiminta ei 
yksin riitä tekemään toiminnasta opetusta. Toisen oppiminen on kummankin intentioiden 
kohteena, mutta oppimista ei välttämättä tarvitse tapahtua”. Opettajan intentiona on saada 
oppilas oppimaan tietty sisältö, ja oppilaan intentiona on oppia kyseinen sisältö (mts. 
431). Yrjönsuuren (1992, 327) mielestä opetus on kontingenttia ja liittyy kompleksisesti 
muihin toimintoihin. 

Tarkastelen luvuissa 2 ja 3 oppimisympäristöä ja -tehtäviä viitekehyksen 
täydentämiseksi didaktiseen prosessiin kuuluvien tekijöiden, kuten käsitteiden oppimisen 
sekä sisältö- ja menetelmätiedon näkökulmasta. Luvussa 4 esitän käsitteiden oppimista 
kuvaavat tekijät sekä oppimisen seuraamiseen, oppimisympäristöön ja oppimistehtäviin 
liittyvät ongelmat. Tutkimustehtävien ratkaisemiseksi DPL:ssa toteutettiin keväällä 1995 
opetusjakso, jonka toteuttamista raportoin luvussa 5. 

Sekä esitutkimuksen että ensimmäisen tiedonkeruun perusteella toteaisin, että oppilaan 
käsitysten ja käsitteiden tutkiminen oppimisprosessista irrallisena produktina on 
epätarkoituksenmukaista (Mutanen 1999; ks. Vosniadou 1994; Lehtovaara 1992). Tässä 
suhteessa rinnastan klassisia oppimispsykologisia asetelmia didaktiseen 
prosessitutkimukseen, jossa opetus–oppimis-prosessia tarkastellaan input–
output-asetelmana. Oppimisenkaan tutkimuksessa en pidä oleellisimpana oppilaan 
osaamisen mittaamista pelkästään opetusperiodin jälkeen. Kuudennessa luvussa 
selostamani käsitysten ja käsitteiden empiirinen tiedonkeruu tapahtuu aiempien 
tiedonkeruuvaiheiden menetelmillä (Mutanen 1999, 138–154). Sen sijaan 
oppimisprosessin seurantaa laajennetaan metodisesti observoinnilla. Raportoidessani 
käsitteiden oppimiseen tarkoitetusta oppimisympäristöstä ja -tehtävistä pyrin merkitysten 
muodostumisen lisäksi paljastamaan oppimisessa tapahtuvia merkityksellisiä 
kokemuksia. 

Olen osoittanut tiedeopetuksesta poimituin esimerkein merkityksen muodostumisen ja 
kokemusten ilmenemisen ongelmia. Didaktisen analyysin lähtökohdaksi esittelen 
seuraavassa luvussa käsitteiden oppimisteorioita. Tarkastelen niitä voidakseni kokoavana 
ajatuksena esittää, mitä kohtaamisen analyysi ja merkitykselliset kokemukset käsitteiden 
oppimisteorioissa tarkoittavat. 
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2 Käsitteiden oppimisteoriat 

Oppilaiden käsityksiä ja käsitteitä erilaisista luonnontieteellisistä ilmiöistä on tutkittu 
lähinnä Australiassa, Länsi-Saksassa, Uudessa-Seelannissa, Englannissa ja 
Yhdysvalloissa. Kuten tässä pääluvussa esitän, keskeinen oppimispsykologinen 
tarkastelutapa on useissa käsitetutkimuksissa ollut konstruktivistinen (esim. Pfundt & 
Duit 1991; Osborne ja Wittrock 1983; Driver 1989). Sen lisäksi esimerkiksi Solomon 
(1987) ja Driver ym. (1994) ovat korostaneet sosiaalisten vaikutteiden tuntemisen 
merkitystä oppilaiden tiedekäsityksiin perehdyttäessä. Myös kulttuurista (esim. Thijs & 
Kuiper 1990, 309–329), kulttuuri-historiallista (esim. Engeström 1990, 3–24) sekä 
etnometodologista teoreettista taustaa (esim. Edwards 1993, 205–225) on käytetty 
käsitteitä kuvattaessa. 

Pohjoismaissa, Englannissa ja Australiassa on harjoitettu fenomenografista perinnettä 
(esim. Linder & Erickson 1989). Lähestymistavan Uljens (1989) määrittelee ajattelussa 
ilmenevien maailmaa koskevien käsitysten laadulliseksi eli sisällölliseksi tutkimukseksi. 
Fenomenografian uranuurtaja Marton (1981) on tutkinut 1970-luvulta lähtien 
opiskelijoiden erilaisia käsityksiä oppimisesta. Toinen merkittävä fenomenografian 
tutkimuskohde on von Wrightin (1996, 14) mukaan ollut eri tieteenalojen tiedon- ja 
käsitteenmuodostus, johon sisältyvät myös oppilaiden käsitykset (ks. Johansson & 
Marton & Svensson 1985; Uljens 1989). 

Aiemmissa tiedonkeruissa oppimisen kohteita edustivat käsitys- ja käsitetutkimukset. 
Sen sijaan oppimisteorioita tarkasteltaessa käsitykset ja käsitteet ymmärretään oppimisen 
välineenä. Aluksi esittelen yleisiä lähtökohtia ja käsitetutkimuksen pioneereja. 
Historiallinen katsaus alkaa Piaget’sta, jolloin esimerkiksi Wundt, Ach, Hull tai Skinner 
rajataan raportoinnin ulkopuolelle (vrt. Wannenmacher ja Seiler 1983, 2–6). Vältän 
esityksessäni behavioristisen ja kognitiivisen psykologian jyrkkää vastakkainasettelua, 
sillä pidän tällaista tarpeettomana lähestymistapana (esim. Palermo 1983, 297–298). Sen 
sijaan etenen konstruktivismin, sosiokultturismin sekä fenomenografian esittelyyn sekä 
viitekehyksen kokoavien näkemysten esittelyyn. 
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2.1 Käsitteiden oppimisteoreettinen tarkastelu 

Aloitan käsitteen tarkastelun filosofiasta Zimmermanin (1979, 57–81) mainitsemaa 
strukturalistista ja funktionalistista lähestymistapaa esitellen. Itse asiassa 
käsitteenmuodostuksen psykologiset määrittely-yritykset juontavat aikaan, jolloin 
kreikkalaiset filosofit alkoivat pohtia yksilön tiedon ja tietämisen alkuperää. Jo tällöin 
syntyi erilaisia käsitemääritelmiä ja käsityksiä siitä, mitä käsitteiden ja tiedon hankinta 
on. (Ks. Zimmerman 1979, 57; Anglin 1977, 6; Wannenmacher & Seiler 1983, 4; Laine 
1984, 13–14.) 

Yksi varhaisimmista käsitteenmäärittelijöistä oli Platon, jonka mukaan käsitteet ja 
ideat ovat synnynnäisiä, ihmismieleen syöpyneitä ominaisuuksia. Yksilön tietämisen hän 
hajauttaa kahteen tasoon: sensoriseen ja intellektuaaliseen. Platonille vain käsitteet ovat 
absoluuttisia ja todellisia, ja näin ollen ajattelulla on alempiarvoinen rooli. Käsitteet 
ilmaantuvat reflektion ja introspektion kautta. Edelleen Platon pohti, miten yksilöt 
voisivat parhaiten saavuttaa synnynnäisiä, jo olemassa olevia intellektuaalisia 
käsiterakenteita. Tämä platonilainen filosofia on Zimmermanin (1979, 57) mukaan 
myöhemmin psykologiseksi koulukunnaksi muodostuvan strukturalismin perustana. 
Lopulta Platon määritteli käsitteet erillisiksi tiedonyksiköiksi. (Laine 1984, 13–14.) 

Aristoteleen tapa lähestyä käsitteen käsitettä poikkeaa Platonin filosofiasta. Hän 
kritisoi Platonin dualistista asennetta jakaa yksilö materiaan ja henkeen. Hänen 
mielestään yksilö tulee nähdä kokonaisuutena. Käsitteet ja ideat syntyvät aistitiedon 
välityksellä ja ovat ns. useiden alkeisassosiatiivisten prosessien tulosta. Käsitteet eivät ole 
olemassa erillisinä olemuksina. Aristotelinen traditio oli puolestaan lähtökohta 
funktionalismille. (Mts.) 

Strukturalismin mukaan ajatukset ovat todellisia ja niillä on tietty olemus sekä 
ihmislajille synnynnäisesti määräytynyt muoto ihmismielessä. Niinpä myös käsitteet ovat 
itsenäisiä kokonaisuuksia, joilla on pysyviä ja kuvattavissa olevia ominaisuuksia. Sen 
sijaan funktionalismissa käsitteet ymmärretään mentaalisiksi prosesseiksi. 
Strukturalismissa käsitteiden merkitys määräytyy niiden rakenteellisesta suhteesta muihin 
käsitteisiin, kun taas funktionalismissa käsitteillä on pääasiassa mukauttava merkitys 
ihmiselle. Piaget’ta voidaan pitää huomattavimpana strukturalistina. Hänen mielestään 
lapsi itse konstruoi loogisesti käsitteitä. Käsitteen muoto määräytyy yksilöllisesti lapsen 
loogisen kehitystason mukaan eikä näin ollen rakennu suoraan kokemuksen pohjalle. 
Loogisten rakenteiden kehittyminen puolestaan edellyttää sekä kypsymistä että 
kokemuksia. Loogista toimintaa heijastavia käsitteitä pidetään strukturalismissa 
tärkeimpinä muihin käsitteisiin verrattuna. (Mutanen 1999, 39–42.) Funktionalismissa 
käsite muodostuu käsitteen esimerkkitapauksista ja niihin liittyvästä vahvistamisesta, 
verbaalisesta opettamisesta sekä mallin tarjoamisesta. Käsitteiden merkitys määräytyy 
toiminnoista, joita niillä on ympäristön järjestelemisessä ja kontrolloimisessa. (Mts.) 

Aktiivinen käsitys oppilaasta ei ole uusi, vain oman aikamme keksintö. Jos 
oppimisesta esitetään pelkästään aikamme trendit, kuvaus jää samalla kovin pinnalliseksi 
(ks. Kroksmark 1987). Käsitteiden oppimisen oppimisteoreettisen tarkastelun aloitan 
esittelemällä Piaget’n (1929; 1969), Novakin (1977), Ausubelin (1968) ja Careyn (1985) 
teoreettisia lähtökohtia. 
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2.1.1 Loogiset struktuurit ja kehitysvaiheet 

Piaget’n merkitys käsitteiden oppimisen teoretisoinnissa on kiistaton, vaikka hänen 
ajatuksiaan sekä menetelmiään voidaan kritisoida ja on kritisoitu monissa yhteyksissä 
(Osborne & Freyberg 1985, 5; Pfundt & Duit 1991, 45–46). Siitä huolimatta, että Piaget 
ei itse käyttänyt konstruktivismin käsitettä, on hänet leimattu konstruktivismin ja 
geneettisen epistemologian oppi-isäksi (Driver ym. 1994, 6; Kitchener 1986, 172–173; 
Wannenmacher & Seiler 1983, 5–6). Lisäksi Piaget’ta pidetään yksilön kognitiivisen 
kehityksen vaiheistajana sekä kehitysvaiheiden siirtymäkausien tarkastelijana (Good 
1977; Wadsworth 1978). 

Piaget’n 4–12-vuotiaiden lasten käsitteiden kehittymistä kuvaavissa tutkimuksissa 
keskityttiin lähinnä biologisiin, meteorologisiin, psykologisiin ja fysikaalisiin käsitteisiin 
(Wannenmacher & Seiler 1983, 6). Nykyinen oppilaiden käsityksiin suuntautunut 
tiedetutkimus perustuu edelleen usein piaget’laiseen traditioon (esim. Lawson & Thopson 
1988, 733–746; Eckstein & Shemesh 1993, 45–64), jolloin tarkastellaan yleisemmin 
spesifin alakohtaisen tiedon sijasta esimerkiksi tiedonstrukturointiin liittyviä loogisia 
operaatioita. 

Piaget’n ydinajatuksena oli kehityksen yleinen vaiheistaminen, jonka avulla myös 
käsitteiden oppiminen on selitettävissä (ks. Vosniadou & Brewer 1987, 52). Kehitykseen 
Piaget erotteli kuuluvaksi neljä kognitiivisen struktuurin funktiota: kypsyminen 
(maturation), kokemus (experience), sosiaalinen siirto (social transmission) ja itsesäätely 
(self-regulation). Siten Cohen (1982, 632) korostaa, että tieto on yhteydessä toimintaan ja 
saadakseen tietoa objektista subjektin on toimittava. 

Piaget’lle oppiminen on kognitiivisten struktuurien adaptiivista muutosta, joka 
puolestaan tapahtuu aktiivisen assimiloinnin kautta. Tästä seuraa kognitiivisen struktuurin 
akkomodaatio. Prosessin aikana yksilö saavuttaa kognitiivisen tasapainon itsensä ja 
ympäristönsä välillä. Erilaisten kehitysvaiheiden mukaista kehitystä luonnehditaan 
Piaget’n teoriassa yleisillä struktuureilla. (ks. Helldén 1992, 15–16; Nelson 1977, 216; 
Zimmerman & Whitehurst 1979, 4–5; Seiler & Wannenmacher 1983, 320–321). Piaget 
keskittyi Driverin ym. (1994, 6–7; 1989; Vosniadou & Brewer 1987, 52) mukaan yksilön 
ja hänen fyysisen maailmansa väliseen, globaaliseen tiedonkonstruointiin, jolloin 
kehityksen ja oppimisen yhtäältä sosiaalinen ja toisaalta spesifejä tiedonaloja koskeva 
puoli väistämättä jäi taka-alalle (Aebli 1983, 57). 

Piaget’n mukaisesti fyysisen maailman ymmärtäminen kehittyy ajattelun loogisten 
rakenteiden kehittymisen myötä. Näin ollen piaget’lainen ajattelu olettaa, että 
virheellisten käsitemallien takana ovat puutteelliset loogiset operaatiot (Helldén 1992, 
16–17). Piaget’n traditioon nojautuvassa tutkimuksessa onkin Viirin (1995, 23) mielestä 
osoitettu, että opiskelijat voivat vapautua vääristä ennakkokäsityksistä vasta siirtyessään 
formaalin ajattelun kaudelle (Lawson & Thopson 1988, 733–746; Eckstein & Shemesh 
1993, 45–64). 

1970-luvulla Piaget’n (1929; 1954) kehitysvaiheiden teoriaa ja yleisemmin kehityksen 
struktuuria sekä tutkimusmetodologiaa kohtaan kohdistettiin voimakasta kritiikkiä (ks. 
Driver & Easley 1978; Driver 1983; Donaldson 1983; Flavell 1985; Vosniadou 1987; 
Gunstone 1988, 84–86; Novak & Gowin 1984, 120). Donaldson (1983, 44–45) antaa 
esimerkin tuloksista, jotka osoittavat lasten kykenevän kehittyneempään loogiseen 



 101

ajatteluun jo esikouluiässä eli aiemmin kuin mitä Piaget on osoittanut. Lapset kykenevät 
ratkaisemaan vastaavia testejä deduktiivisesti päätellen. Hän kritisoi Piaget’n tulosten 
olleen riippuvaisia testien muodosta sekä tulosten etukäteisohjailusta. Donaldsonin 
mielestä Piaget’n teoria ajattelun ja kielen kehityksestä on osoitus huonosti suunnitellusta 
tutkimuksesta. Piaget’n lähtökohtia on kritisoitu koetilanteissa esitetyn instruktion takia. 
Lisäksi Piaget’ta on arvosteltu siitä, että hänen koelapsensa olivat keskiluokan lapsia 
varakkaasta Sveitsistä (Donaldson 1983). 

Hytönen muistuttaa aiheellisella tavalla Piaget-kritiikissään lapsen sosiaalisen 
ympäristön merkityksestä havaintojen kehittymisen kannalta: 

Kehityspsykologialle ollaankin tarjoamassa tutkimusparadigmaa, jossa tarkastelujen 
painopiste on keinotekoisissa tilanteissa tutkittujen yksilöiden ajatteluprosessien 
sijasta yksilöidenvälisessä vuorovaikutuksessa; yksilönsisäistä näkökulmaa 
laajennetaan yksilöidenväliseksi (Hytönen 1993, 24). 

Kun Piaget tarkastelee käsitteiden oppimista, hänen lähtökohtanaan on yleisen 
oppimisteorian tavoin ajattelun kehittymisen vaiheistaminen sekä spontaanien ja 
ei-spontaanien käsitteiden oppimisen erottelu. Joidenkin mielestä Piaget’n käsitys lapsen 
älyllisistä toiminnoista on liian kokonaisvaltainen (ks. Virtanen 1994, 37). Lisäksi 
Julkunen (1989, 169) kritisoi Piaget’n esittämiä operaatiokausien kehitysvaiheita ja pitää 
niitä liian yksipuolisina. 

Piaget’ta on kritisoitu raportoimallani tavalla empiiristen tulosten metodologisista ja 
teoreettisista perusteista. On kuitenkin syytä muistuttaa, että tutkimukseni toisen osan 
toteutuksessa pidin Piaget’n (1969) empiirisestä diskurssista johdettuja aika-käsitteeseen 
ja nimenomaan sen substanssia koskevia tuloksia merkittävinä. Raportoin Piaget’n 
lähtökohdasta ymmärtää aika yhtäältä mitattavana, formaalina ja loogisin kategorioin 
operationalisoitavana käsitteenä, joka samalla sisältää käsitteen ymmärtämisen kannalta 
oleellisia ontologisia kvaliteetteja, kuten liikkeen, muutoksen ja rytmin. (Ks. Mutanen 
1999, 31–45). Siitä huolimatta, että Piaget’n näkemyksissä on viitekehykseeni verrattuna 
erilaisia painotuksia, löytyy Piaget’lta oppimisteoreettisesti kiintoisia näkemyksiä. Suortti 
(1981b, 28) esimerkiksi pitää Piaget’n teoreettisia näkemyksiä dynaamisina, sillä ne 
ainakin sulkevat pois hänen mielestään henkisen kehityksen sitoutuneisuuden 
kategoriatyyppisiin tasoihin ja luovat näkemyksen, jossa merkityssuhteiden struktuuri on 
dynaaminen. 

Carey (1985) on harmissaan Piaget’n vaiheteorian saamasta kritiikistä lähinnä 
tutkimusmetodologian näkökulmasta. Hänen mukaansa ”ilman Piaget’n tuloksia oltaisiin 
vastakkain massiivisen materiaalin kanssa ilman mitään systematiikkaa”. Careyn mielestä 
Piaget’n vaiheteoriasta löytyy edelleen relevanttia kuvausta siitä, millaiset tiedot ja taidot 
kehittyvät tietynlaisissa käsitteellisissä ympäristöissä. Myös Seiler ja Wannenmacher 
(1983, 337–338) muistuttavat Piaget’n teoreettisesta, geneettiseen epistemologiaan 
perustuvasta viitekehyksestä visioidessaan 1980-luvun alkupuolella käsitteiden 
tutkimusmetodologiaa. Heidän mukaansa vankka teoreettinen perusta mahdollistaa 
empiirisen tulkinnan. Tutkijat muistuttavat, että piaget’lainen ajattelu sisältyy 
implisiittisenä moniin tutkimuksiin siitä huolimatta, että jotkut väittävät teoreettisten 
lähtökohtien olevan uusia ja innovatiivisia: itse asiassa teoreettiset sitoumukset onkin vain 
muotoiltu eri terminologialla. Joskus taas tutkijat eivät ole tietoisia Piaget’hen 
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soveltuvista rinnastuksista, vaikkakaan heidän tuloksensa eivät olisi tulkittavissa ilman 
viittauksia Piaget’n teoriaan. (Mts.) 

Merkittävää on se, että Piaget aliarvioi kielen merkitystä: esimerkiksi Donaldsonin 
(1983) mielestä epäonnistumisen syynä on, että lapsilla ei ole ollut edellytyksiä ymmärtää 
Piaget’n kysymyksiä. Voisi olettaa kielen ongelmista seuranneen, että aikuisen ja lapsen 
kohtaamista ei tapahtunut. Merkitysanalyysista jäi tekemättä kielellisen sitoumuksen 
analyysi. Se, mitä kielellisyys tarkoittaa käsitteellisen didaktisen kontekstin teoreettisessa 
ja metodologisessa analyysissa, on ollut tämän tutkimusprojektin keskeinen 
sisällöllis-metodologinen kysymys. 

2.1.2 Käsitteiden mielekäs oppiminen ja ennakkojäsentäjien merkitys 

Teoreettisen tutkimustehtävän näkökulmasta Ausubelin (1968; Ausubel & Robinson 
1969; Ausubel ym. 1978) oppimisteoria on kiintoisa siksi, että siinä keskitytään 
nimenomaan oppimisen analysointiin luokkahuoneessa tai ns. koulumaisissa 
olosuhteissa. Niinpä Ausubelin oppimisen teoria poikkeaa jo asetelmaltaan Piaget’n 
teoriasta. Novak (1977, 94–128) pitää Ausubelin merkityksellisen oppimisen teoriaa 
käyttökelpoisempana oppimisen ja käsitteiden oppimisen tarkastelemiseksi kuin Piaget’n 
teoretisoimaa kehitysvaiheiden mallia. Novak ja Gowin (1984, 7, 12) ovatkin ottaneet 
käsitteiden oppimisen ja opettamisen lähtökohdaksi Ausubelin mielekkään oppimisen 
teorian. 

Ausubelin mukaan tärkein oppimiseen vaikuttava tekijä on se, mitä oppilas tietää 
ennakolta (ks. Novak & Gowin 1984, 100–101). 1960-luvun lopulla julkaistussa 
oppimisen teoriassaan hän kirjoitti kuuluisaksi tulleen ohjeen opettamisesta, jonka 
perusohjeena on oppilaiden aiempien tietojen selvittäminen: 

If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say this: 
the most important single factor influencing learning is what the learner already 
knows. Ascertain this and teach him accordingly. (Ausubel 1968.) 

Ausubel oli kiinnostunut käsitteiden hankkimisesta ja kehittymisestä sekä käsitteiden 
välisten suhteiden oppimisesta. Oppimisen perustana on jokaisen yksilön ainutlaatuinen 
kognitiivinen struktuuri, joka on yksilön oma käsitteiden, käsitysten ja informaation 
prosessointiin yhteydessä olevien tekijöiden hierarkkinen järjestelmä (Ausubel & 
Robinson 1969, 51; ks. Entwistle 1984, 8). Erilaisten oppimisen tapojen ja ulottuvuuksien 
tarkastelussa kognitiivisen struktuurin käsitteellä on tärkeä merkitys. 

Oppimisteoriassaan Ausubel (1968, 22–24, 54–55, 107–115) erotti kaksi ulottuvuutta: 
ei-mielekkään ulkoa oppimisen (rote learning) ja mielekkään oppimisen (meaningful 
learning) sekä vastaanottavan (reception learning) ja keksivän oppimisen (discovery 
learning) (ks. Ausubel ym. 1978, 41; Novak 1977, 77–78; Novak & Gowin 1984, 7; 
Lahdes 1986, 71–73). Vastaanottavassa oppimisessa opittava aines annetaan oppilaalle 
valmiissa muodossa, kun taas keksivässä oppimisessa yksilö löytää itse oppimansa 
sisällön ja liittää sen kognitiiviseen rakenteeseensa. Sekä vastaanottava että keksivä 
oppiminen voivat puolestaan esiintyä ulkoa oppimisena tai mielekkäänä oppimisena. 
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Ulkoa oppiminen ei johda Ausubelin mukaan ymmärtämiseen, sillä siinä oppilas ei liitä 
uusia tietoja aiemmin hallitsemaansa. Mielekäs oppiminen syntyy vasta silloin, kun uusi 
tieto yhdistyy oppilaan ajattelurakenteissa oleviin kognitiivisiin struktuureihin, kuten 
aiempiin käsitteisiin. (Mts.; Ausubel & Robinson 1969, 54–57; Novak & Gowin 1984, 7.) 

Kuten jo aiemmin ensimmäisessä osassa totesin, Ausubel otti käyttöön 
ennakkokäsityksen (preconception) käsitteen (ks. Gilbert ym. 1985, 11), jonka käytön 
traditiota myöhemmät oppilaiden käsitysten tutkijat ovat ahkerasti jatkaneet (ks. Pfundt 
1991, 66–163). Lisäksi Ausubelin oppimisteoriassa puhutaan ankkuroivista ideoista. 
Mihin Ausubelin näkemys ennakkojäsentäjistä ja ankkuroivista ideoista sitten perustuu? 
Kouluoppimiselle Ausubelin (1968, 115–123) mukaan oli tyypillistä proaktiivinen 
mielessä säilyminen ja retroaktiivinen opitun säilyttäminen, joiden varaan teoria 
käsityksistä ja ideoista rakentui. 

Ennakkojäsentäjän avulla oppiessaan oppilas etenee yleisistä käsitteistä yksityisiin ja 
konkreettisiin esimerkkeihin. Ne vaikuttavat Ausubelin ym. (1978, 174) mukaan kolmella 
tavalla. Ensiksi ennakkojäsentäjien avulla aiemmin omaksutut käsitteet aktivoituvat 
oppilaan tietorakenteessa. Toisessa vaiheessa ne luovat ankkuroitumispisteitä uudelle 
tiedolle. Kolmanneksi ne tekevät tarpeettomaksi suuren osan mekaanisesta 
mieleenpalauttamisesta, silloin kun oppilaan tietorakenteissa on tarpeeksi ankkuroivia 
yläkäsitteitä uusien asioiden mielekkääseen omaksumiseen. (Ks. Engeström 1984, 35; 
Entwistle 1984, 8.) Aiemmin olemassa olevat relevantit käsitteet ikään kuin ankkuroivat 
tietoa. Ausubel ym. (1978) kutsuvat näitä ankkurikäsitteiksi eli käsitteiksi, jotka ovat 
sovellettavissa useisiin uusiin yhteyksiin. Oppilaalle, joka hallitsee ja yhdistelee 
ankkurikäsitteitä, oppiminen muodostuu merkitykselliseksi. 

Ausubel teoretisoi oppimisessa käsitteitä niiden erilaisen funktion mukaan. Hänen 
käsitehierarkiassaan ylimpänä ovat tietyn tiedonalueen kaikkein yleisimmät ja 
abstraktimmat yläkäsitteet, joita väli- ja alatason käsitteet seuraavat. Keskeisessä 
asemassa olevia, ns. riippumattomia käsitteitä, Ausubel nimittää kognitiivisiksi silloiksi 
tai uudelleen jäsentäjiksi (cognitive bridges, advanced organizers). Alakäsitteet ovat 
puolestaan erilaisia sisältöjä koskevia käsitteitä. Käsite, jolla on laajempi abstraktioaste, 
on stabiilimpi ja käyttökelpoisempi. Abstraktien käsitteiden kehittyminen vaatii aikaa. 
(Ks. Novak 1977, 78–79; Novak & Gowin 1984, 97–105.) 

Ausubelin teoria syntyi 1950- ja 1960-luvuilla vastustamaan behavioristiseksi 
kutsuttua oppimisen suuntausta. Hänen teoreettinen orientaationsa jatkui monin osin ns. 
kognitiivisena oppimistraditiona, jota Gunstone (1988, 84–86) artikkelissaan kriittisesti 
arvioi. Ausubel oletti siis Piaget’n tavoin jokaisen yksilön itse organisoivan ja 
strukturoivan tietonsa. Sen sijaan kun Piaget kohdisti huomionsa loogisiin, sisällöistä 
riippumattomiin struktuureihin, Ausubel näki tiedon rakentuvan spesifien käsitteiden 
varaan (Héllden 1992, 17). Käsitteiden oppimisessa sekä Piaget että Ausubel kohdistivat 
huomionsa oppimisen prosessiin (process): Ausubel oli kiinnostunut käsitteiden 
oppimisen yleisestä muodosta ja kulusta, kun taas Piaget huomioi ja vaiheisti 
kehitykselliset ja loogiset lainalaisuudet (Novak 1977, 119–124). 

Ausubelin teoreettiset lähtökohdat ovat olleet esillä tarkastellessani ensimmäisessä 
osassa ennakkokäsityksen käsitettä. Ensimmäisen osan taustaa vasten Ausubelin 
mielekkään ja keksivän oppimisen teoria sisältää kyllä kiintoisia aineksia, joihin tulen 
viittaamaan mm. opetusmenetelmiä selostaessani luvussa 5. Hänen käsitteen oppimisen 
teoretisointinsa on kuitenkin spesifi tarkasteltuna siitä näkökulmasta, että analysoidaan 
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merkityksen muodostumista ja kohtaamista, joita pidin käsitteen oppimisanalyysin 
keskeisinä tekijöinä. Lehtinen (1983) on jopa arvostellut Ausubelin kuvaavan 
oppimistapahtumaa staattisena. Suuri puute on käsitteen oppimisen sitoutuminen 
pelkkään kognitiiviseen struktuuriin (esim. Ausubel & Robinson 1969), sillä 
viitekehyksessäni käsitteen oppiminen sisältää kognitioiden lisäksi emootiot ja 
sosiaalisen aspektin (ks. osa I, luku 2.2.2). 

2.1.3 Käsitteiden sisällöt tutkimuskohteina 

Vähitellen alkoi yleistyä uusi tutkimustraditio, jossa tarkasteltiin käsitteiden oppimista 
sisällöllisenä ja tiedonalakohtaisena kysymyksenä (ks. Driver & Easley 1978, 76). Tätä 
suuntausta edusti mm. Carey (1985). Seurauksena oli, että erityisesti tiedetutkimuksen 
piirissä useat tutkijat alkoivat paneutua vallitsevien käsitteiden ja uskomusten 
substanssiin (domain-specific; Nussbaum 1979; Nussbaum & Novak 1976; West & Pines 
1985) piaget’laisen yleisen tiedon strukturoinnin sijasta. 

Careyn (1985; Carey & Spelke 1994, 169–171) mukaan käsitteellinen muutos voidaan 
nähdä tieteenalakohtaisen (alaspesifisen) tiedon muutoksena. Näkemyksessä lapsilla ei 
ole olemassa vielä teoriankaltaisia käsitteellisiä rakenteita (naive psychology, naive 
physics), vaan uudet käsitteet ja teoriat muodostuvat vasta uudelleen jäsentymisen kautta. 
Käsitteellistäminen tapahtuu uuden substanssia koskevan tiedon lisääntyessä, eikä 
niinkään lasten loogisen päättelykyvyn kasvun seurauksena. (Vosniadou & Brewer 1987, 
52–53; Novak 1977; Osborne & Wittrock 1983.) 

Careyn (1985) teorianmuodostus eli substanssia koskeva tiedonhankinta voi tapahtua 
kahdella tavalla: joko rikastutetaan olemassa olevia tietorakenteita tai luodaan kokonaan 
uusia tietorakenteita. Vosniadou ja Brewer (1987, 54–55, 57–58) mainitsevatkin ns. 
heikon ja radikaalin uudelleen jäsentämisen (weak restructuring, radical restructuring). 
Heikko tiedon rakentuminen on uuden luomista jo olemassa olevien käsitteiden välillä, 
kun taas radikaalissa tiedonjäsentelyssä tapahtuu fundamentaalinen muutos skeemoissa: 
uusi tieto eroaa vanhoista tiedoista yksilöllisten käsitteiden, niiden rakenteiden sekä 
ilmiön alaan liittyvien selitysten perusteella. Radikaali muutos on tutkijoiden mielestä 
verrattavissa tieteen historian paradigmoissa tapahtuneisiin muutoksiin. (Mts. 57–60; ks. 
Vosniadou 1991a, 326.) Tutkijat käyttävät tämäntyyppisestä käsitteellistämisprosessista 
nimityksiä käsitteellinen muutos (conceptual change) ja käsitteellinen kehittyminen 
(conceptual development). (Ks. West & Pines 1985.) 

Voivatko lasten käsitykset olla aidosti teoriankaltaisia? Driverin (1989, 483–484) 
mielestä teoriankaltaisilla käsityksillä on olemassa koherentti sisäinen rakenne ja 
käsityksiä käytetään tällöin johdonmukaisesti erilaisissa oppimiskonteksteissa. Näkemys 
on tuttu mm. Careyn (1985) tutkimuksesta ”Conceptual change in childhood”. Myös 
tutkimukseni toisessa osassa esille tuomani aika- ja avaruus-käsitteitä tutkineet Vosniadou 
ja Brewer (1990; ks. Vosniadou 1994b) nojautuvat edellä kuvaamiini lähtökohtiin (ks. 
Engel Clough & Driver 1986, 473–496). 

Lasten käsityksiä erilaisista tieteellisistä ilmiöistä sekä niiden sisällöistä (domain 
specific knowledge) on kuvattu ahkerasti (ks. Carmichael ym. 1990; Pfundt & Duit 1991; 
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Driver ym. 1985; West & Pines 1985). Käsitteiden tiedon alan tutkimukset eivät ole 
pelkästään jääneet kuvaavalle tasolle. Niissä keskitytään kyllä Driverin ym. (1994, 6; ks. 
Driver 1981, 93–101) mukaan loogisia rakenteita enemmän tieteelliseen substanssiin, 
mutta siitä huolimatta niillä on runsaasti yhtäläisyyksiä Piaget’n tradition kanssa ja ne 
johtavat samantyyppisiin pedagogisiin sitoumuksiin. Yksilöä korostavissa näkemyksissä 
oletetaan yksilön interpersoonallisesti konstruoivan tietonsa. Prosessi voi sisältää 
kognitiivisia konflikteja, jolloin opettajan tehtävänä on Driverin (mts.) sanoin rohkaista 
oppilasta kehittämään uusia ja tehokkaammin adaptoituvia tietorakenteita. Pedagogisina 
harjoituksina sopivat tällöin ryhmäkeskustelut, joissa interaktion funktiona on 
nimenomaan tukea yksittäisen oppilaan tiedon alan konstruointia (ks. Yager 1991). 
Tiedon alan loogisen jäsentymisen tukeminen on sekä opettajan että oppimisympäristön 
näkökulmasta valtava haaste, jota tarkastelen eri oppimistraditioiden yhteydessä luvuissa 
2.2.1 ja 2.2.2. 

Yleensä ottaen toisessa osassa siteeraamani tutkimukset liittyvät monin osin käsitteen 
alaan ja sen substanssitietouteen (Mutanen 1999). Kun käsitteiden oppimisessa on 
korostunut käsitteiden sisältämä tiedon ala, käsitteitä on tutkittu oppimisen kohteena, 
mikä ei enää tässä osassa ole relevanteinta. Merkityksellisen käsitteenoppimisen 
näkökulmasta on käsitteitä lähestyttävä alakohtaista tietoa laajempana ilmiönä. 
Oppimisteoreettisesti sisältö ei jää pelkän alakohtaisen korostuksen varaan, vaan 
substanssitietoutta tullaan tarkastelemaan luvussa 2.2.3 fenomenografisena perinteenä. 

2.2 Oppimisteoreettiset nykytrendit käsitteiden tutkimisessa 

Käsitteiden oppimisen tutkimus on paljolti 1980-luvulla suuntautunut kognitiivisen 
psykologian konstruktivismiin, jolloin on tarkasteltu kognitiivisen muutoksen ja 
käsitteenmuodostuksen problematiikkaa skeemojen konstruoinnin tasolla. 
Metodologisestihan konstruktivismi pyrkii tunnistamaan vallitsevien konstruktioiden 
olemassaolon (Eskelinen & Huotelin 1993, 120–121). Oppimisteoreettisessa 
keskustelussa on kuitenkin käsitteellisiä epäselvyyksiä, ja voidaankin kysyä, mitä 
konstruktivistinen oppimisnäkemys tai -käsitys nimenomaan käsitteiden oppimisen 
kannalta tarkoittaa. 

Jatkan edellisessä luvussa aloittamaani oppimisteorioiden ja -suuntausten 
epistemologista tarkastelua siksi, että 1990-luvulla on Confreyn (1990, 3–56) mielestä 
yhä useimmissa käsitteisiin ja käsityksiin liittyneissä tutkimuksissa lähtökohtana Piaget’n 
geneettinen epistemologia sekä Kuhnin ja Popperin tietoteoria (ks. Driver & Bell 1986, 
443–444). Toinen mielenkiintoinen näkökulma löytyy sosiokonstruktivismista. Von 
Wright kuvaa Glasersfeldia lainaten konstruktivististen suuntausten välisiä eroja (ks. 
myös Tynjälä 1999, 37–60) seuraavasti: 

Konstruktivismi on pragmatismin muoto, joka keskittyy kysymykseen, miten ihminen 
saavuttaa sen tiedon, jonka varassa hän selviää. Suuntausten välisiä eroja voisi 
vuorostaan kuvata kahdella ulottuvuudella. Toinen ulottuvuus on tietoteoreettinen eli 
näkemyserot koskevat konstruktivismin filosofisia perusteita, esimerkiksi sen suhdetta 
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realismiin. Toisella ulottuvuudella suuntauksia voi luonnehtia sen pohjalta, mitkä 
toiminnan säätelijät nostetaan etualalle. Tällöin yhtenä ääripäänä on sosiaalisen 
vuorovaikutuksen ratkaisevan merkityksen korostaminen, kuten ns. sosiaalisessa 
konstruktivismissa. Toisena ääripäänä on toiminnan biologisten ja lajityypillisten 
säätelijöiden painottaminen, kuten Piaget’n geneettisessä epistemologiassa. (Von 
Wright 1996, 10–11.) 

Tarkasteluissa näyttää olevan tyypillistä asettaa yksilöpsykologinen konstruktivismi 
sekä kulttuurinen tai sosiaalinen konstruktivismi tavalla tai toisella vastakkain (ks. esim. 
Driver ym. 1994; Matthews 1994; Resnick 1994, 474–493; Rogoff & Morelli 1989; Fleer 
1992). Karkeasti yleistäen lajityypillisessä konstruktivismissa korostuu yksilön 
individuaalinen oppiminen, kun taas sosiokonstruktivismi korostaa sosiaalisen kontekstin 
merkitystä oppimisessa. Ensiksi mainittu suuntaus on peritty lähinnä Piaget’lta, kun taas 
viimeksi mainitun tradition edustajat ovat saaneet vaikutteensa Vygotskiltä. (Driver ym. 
1994; Matthews 1994.) Se, mitä kyseiset oppimisteoreettiset suuntaukset tarkoittavat 
käsitteiden oppimisen kohdalla, selviää seuraavista alaluvuista. 

2.2.1 Konstruktivistisia aineksia käsitteiden oppimisessa 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys on korostanut erityisesti ennakkokäsitysten sekä 
virheellisten käsitysten merkitystä oppimisessa (esim. Osborne ja Wittrock 1983). 
1980-luvulla vahvistui käsitetutkimuksen alueella konstruktivistinen lähestymistapa, joka 
korosti oppilaan aktiivista osallistumista sekä oppilaan käsitekonstruointia omien 
tietorakenteidensa pohjalta. Viiri (1995, 5) tähdentää monien muiden tutkijoiden (Yager 
1991, 53; Summers & Mant 1995, 13) tavoin kuitenkin, että konstruktivismin myötä 
oppilaiden yksittäisten ja virheellisten käsitysten tutkiminen on levinnyt aiempaa 
laajempiin ja monipuolisempiin aiheisiin. Tällöin ennakkokäsitysten lisäksi kohteiksi ovat 
nousseet sekä oppilaiden että opettajien käsitykset tieteenfilosofiasta, yleisemmin 
oppimisesta ja eri aineiden käsitteistä. 

Konstruktivismi on teoreettiselta lähestymistavaltaan laaja koulukunta (ks. esim. von 
Wright 1996, 9–21; Lehtinen ym. 1989; Miettinen 1984). Von Wrightin (emt.) tavoin sen 
voisi yleisesti luonnehtia tiettyihin filosofisiin ja psykologisiin näkemyksiin perustuvaksi 
näkemykseksi oppimisesta. Tutkimustehtävieni kannalta en näe tarpeelliseksi määritellä 
konstruktivismia ja sen koulukuntien teoreettisia vivahteita, vaan esitän seikkoja, jotka 
ovat nousseet tärkeiksi analysoimissani tutkimuksissa. 

Katsaus konstruktivismiin on aiheellista, sillä mm. Aeblille (1991, 417) kognitiivinen 
ja konstruktivistinen näkemys on muodostunut didaktiikan lähtökohdaksi. Myös 
oppilaiden ja opettajien tiedekäsityksiä ja yleensä opetusta ja oppimista tutkittaessa 
viitataan konstruktivismiin (esim. Gunstone 1988; Driver & Bell 1986), jonka pohjalle 
esimerkiksi Osborne ja Wittrock (1983, 489–508) ovat kehittäneet useissa yhteyksissä 
teoreettisesti hyödynnetyn ”generative learning model” -mallin. Edelleen Novak 
määrittelee konstruktivismin tietoteoreettiseksi näkemykseksi, johon matematiikan ja 
luonnontieteiden opetuksen tutkimus yleisesti perustuu (Ahtee 1994a, 90). Niinpä useat 
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suomalaiset biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten käsitysten tutkijat ovat sitoutuneet 
konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen (esim. Ahtee 1994a; Kangassalo 1990; Ojala 1992, 
1993; Viiri 1995). 

Vaikka konstruktivistiseksi nimitetyt viitekehykset ovat olleet useiden tutkimusten 
taustalla, on kysytty puolueettomasti, mitä konstruktivistisilla oppimisen näkemyksillä on 
annettavaa pedagogiselle tutkimukselle (Driver ym. 1994, 5). Millar (1989, 587–596) 
väittää kriittisesti, että konstruktivistiset oppimisnäkemykset eivät ole tuoneet mukanaan 
spesifejä pedagogisia käytäntöjä. Tiedeopetuksen yhteydessä teoretisoitu konstruktivismi 
on saanut myös kritiikkiä perusteistaan, joiden mukaan pedagogiset käytännöt on 
johdettu pelkästään empiirisestä luonnontieteen näkemyksestä (Driver ym. 1994; Osborne 
& Freyberg 1985; Matthews 1992). 

Konstruktivismissa on Driverin (1989; ks. 1988; Driver & Bell 1986) mukaan 
keskeistä oppimisen näkeminen tapahtumana, jossa oppilas aktiivisesti osallistuu tiedon 
konstruointiin. Oppilas ymmärretään ympäröivän maailman mentaalisten 
representaatioiden rakentajana. Nämä mentaaliset representaatiot tai käsitteelliset 
skeemat oppilas vuorostaan tulkitsee ja muovaa sekä vanhojen että uusien 
oppimiskokemusten perusteella. Näin ollen oppiminen on adaptiivinen prosessi, jossa 
oppilaan käsitteelliset skeemat progressiivisesti rekonstruoituvat. (Esim. Driver 1988, 
134; Driver ym. 1994, 5; Resnick 1989.) Tiedon konstruoiminen ei tapahdu Rauste - von 
Wrightin ja von Wrightin (1994) mukaan tyhjiössä, vaan aina jossakin kontekstissa, joka 
luonnollisesti jättää jälkensä informaation tulkintaan ja tiedon myöhempään 
hyväksikäyttöön eli koko ymmärtämisprosessiin. (Ks. metakognitio; Driver 1988, 133–
149; Gunstone 1988, 73–95; Novak 1985, 190–209.) 

Konstruktivismissa oppilaat on siis nähty oman oppimisensa aktiivisina arkkitehteinä, 
mikä lähtökohta on usein yhdistetty Piaget’n ansiokkaisiin, oppilaiden käsityksiin ja 
erityisesti käsitysten loogisiin rakenteisiin kohdistuviin tutkimuksiin. Pfundt ja Duit 
(1991, 45) pitävät kuitenkin Piaget’ta tiedeopetuksessa ristiriitaisena persoonana: 
toisaalta hänen tutkimuksensa teoreettiset ajatukset ja metodologiset oivallukset ovat 
olleet valtavan huomion kohteena, mutta toisaalta Piaget’n yleisiä ja loogisia 
ajattelurakenteita koskevat tutkimukset ovat jääneet varsin yksipuolisiksi. Esimerkiksi 
Pfundtin ja Duitin (1991, 46–47) sekä Driverin (1989, 481–490) mielestä spesifien 
tietoalojen tutkimisella on enemmän merkitystä kuin sillä, että Piaget’n tavoin kuvataan 
yleisten loogisten kykyjen ja operaatioiden kehittymistä (luku 2.1.1). 

Suurin osa tiedeopetuksen (science education) piirissä tehdyistä erilaisista 
tutkimuksista noudattaa tiedon konstruointiin liittyviä teoreettisia sitoumuksia. Driverin 
(1994, 5) mielestä tutkimusten taustalla on kuitenkin varioivia näkemyksiä siitä, miten 
yksilöt lopulta muodostavat käsityksiään luonnontieteellisistä ilmiöistä (esim. Carey 
1985; Carmichael ym. 1990; Pfundt & Duit 1991). Tällöin tarkastellaan oppilaan 
yksilöllistä interaktiota ja merkityksen muodostumista fysikaalisen maailman 
tapahtumien kanssa (esim. Piaget 1969; 1976). Heterogeeniset ja yksilölliset lähtökohdat 
ovat ymmärrettävissä puolestaan konstruktivistisen oppimisen relatiivisen luonteen 
pohjalta. Oppimiskäsityksen mukaan on olemassa useita totuuksia ja ne esiintyvät 
mentaalisina rakennelmina ihmisen tietoisuudessa. Samalla on olemassa useita päätelmiä, 
joita voidaan tehdä oppimisesta, eikä ole olemassa kriteereitä, joilla perimmäinen totuus 
tai vääryys voitaisiin todeta. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen epistemologia on siten 
subjektiivinen. (Yager 1991, 54; ks. Eskelinen ja Huotelin 1993, 120–121.) 
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Mihin sitten luokkahuonekontekstissa konstruktivistinen oppimistraditio keskittyy? 
Tärkeänä vaatimuksena on hyvin suunnitellut praktiset aktiviteetit, jotka sisällöltään 
asettavat kyseenalaisiksi oppilaiden aikaisemmat (esim. virheelliset) ennakkokäsitykset. 
Näin ollen aktiviteettien tavoitteena on vahvistaa oppilasta uudelleen organisoimaan 
henkilökohtaista tietostruktuuria yhdenmukaiseksi tieteellisen näkemyksen kanssa (Yager 
1991, 56–57). 

Driver ja Bell (1986, 444–454) tiivistävät konstruktivistista oppimiskäsitystä 
oppilaiden tieteellistä ajattelua ja tieteen oppimista tarkasteltaessa. Helldén (1992, 19–22) 
on käyttänyt näiden tutkijoiden ajatuksia teoreettisina sitoumuksinaan kuvatessaan 
peruskoulun oppilaiden ekologisten prosessien ymmärtämistä. Esitän esimerkinomaisesti 
sitoumukset, jotka esiintyvät myös monissa muissa konstruktivistisesti suuntautuneissa 
oppilaiden käsitystutkimuksissa (esim. Gunstone 1988, 77–78; ks. Driver 1988, 138). 
1. Oppimistulokset eivät riipu vain oppimisympäristöstä, vaan myös oppilaan tiedoista: 

oppilaan käsitykset, aikomukset ja motivaatio vaikuttavat tapaan, jolla oppilas on 
vuorovaikutuksessa oppimateriaalin kanssa. 

2. Oppiminen sisältää merkityksen konstruoimisen. 
3. Merkityksen konstruoiminen on jatkuva ja aktiivinen prosessi. 
4. Merkitykset tulee arvioida. Ne voidaan joko hylätä tai hyväksyä. 
5. Oppilas on vastuussa oppimisestaan. 
6. Jotkut merkitykset ovat jaettuja. 

Luettelo on kiintoisia, ja tulen palaamaan siihen selostaessani oppilaiden toimintaa 
oppimisympäristössä (vrt. Tynjälä 1999, 60–67). Ensimmäinen ja toinen Driverin ja 
Bellin (1986) esittämistä sitoumuksista ovat tärkeitä, jotta yksilöllinen merkityssuhde 
voisi muodostua. On todennäköistä, että oppilaat ilmiötä havainnoidessaan kiinnittävät 
huomionsa erilaisiin seikkoihin. Näin ollen oppilaiden merkitykselliset 
oppimiskokemukset varioivat. Tutkijat toteavatkin oppilaiden kiinnittävän huomionsa 
juuri siihen, mikä oppijalle itselleen on relevanteinta ja mielenkiintoisinta. Mitä 
merkityksen hyväksyminen ja hylkääminen tarkoittaa? Vaikka oppilas konstruoisikin 
onnistuneesti merkityksensä, hän saattaa Gunstonen (1988, 78) mukaan olla haluton 
hyväksymään ja uskomaan sitä. Driver ja Bell antavat esimerkin tästä: 

For example, some students may have no problems constructing the idea that a spider 
is an animal but they might be reluctant to accept this as part of their belief system, as 
illustrated by these comments: ”I still think spiders are insects, not animals. Don’t 
know why. I just don’t feel a spider’s an animal”. (Driver & Bell 1986, 451.) 

Driverin ja Bellin (1986) sitoumuksia tarkentaa Yagerin (1991, 53) huomautus, jonka 
mukaan konstruktivismissa oppimistulokset eivät ole pelkästään riippuvaisia opettajasta. 
Oppimisen aktiivisuus ja tuloksellisuus syntyy oppijan aiempien, jo olemassa olevien 
tietojen ja uusien tietojen onnistuneesta ja tehokkaasta prosessoinnista, jossa myös 
kielellä ja kommunikaatiolla on keskeinen asema (ks. Bell & Freyberg 1985, 33–40). 
Oletan näkemyksen olevan varteenotettava tulkitessani empiiristä aineistoa, vaikkakin 
olen sitoutunut kielen funktiota laajempiin merkitysrakenteisiin. Aiempien käsitteiden 
rooli kokemusten ja informaation tulkitsijoina ja mahdollisina uusien 
muutosmekanismien hankkijoina onkin saanut suurta huomiota konstruktivistisessa 
psykologiassa (Anderson 1992, 1038; West & Pines 1985; Ausubel 1968; 1978). 
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Viimeisessä teesissään Driver ja Bell (1986, 453–454) viittaavat jaettuihin 
merkityksiin. Niissä oppilaat lähestyvät fyysistä todellisuuttaan luonnollisen kielensä 
avulla, jolloin syntyy tiettyjä säännönmukaisuuksia todellisuuden jäsentämisessä ja 
ymmärtämisessä. Ensimmäisessä osassa käsiteanalyysia tehdessäni analysoin käsitteitä 
vaihtoehtoinen viitekehys, väärinkäsitys, lasten tiede, naiivi teoria jne. Tutkittaessa lasten 
käsityksiä on jäsennetty teoreettisesti oppilaiden merkitystyyppien erilaisia malleja, joiksi 
luettelemaani listaa voisi nimittää. Toisaalla Driver (1988, 135–136) muistuttaa 
aiheellisesti, että skeemat kykenevät selittämään vain osaa yksilön kokemuksesta, sillä 
maailmaa on tarkasteltava myös sosiaalisen kommunikoinnin tasolla. Sosiaaliset tekijät 
ovat hänen mukaansa merkittäviä ymmärrettäessä käsitteellistä muutosta. Seuraavassa 
alaluvussa selostan käsitteenoppimista nimenomaan sosiaalisesta näkökulmasta: mitä ja 
millaisia sosiaalisia tekijöitä sosiokonstruktivismi painottaa? 

2.2.2 Sosiokonstruktivistiset lähtökohdat käsiteanalyysille 

Kun Piaget’n näkemykset perustuvat persoonalliseen tietokonstruktioon ja yksilön 
interaktioon fyysisen ympäristön kanssa, sosiaaliseen ja kulttuuriseen oppimiseen 
viittaavat näkemykset vahvistavat sosiaalisen prosessin osuutta käsitteiden 
konstruoinnissa sekä yksilötasolla että tiedeyhteisössä (ks. Edwards & Mercer 1987; 
Solomon 1987, 63–82). Konstruktivismiin peilaten ja sen teoreettista arvoa analysoiden 
Driver (1989) painottaa kokonaisvaltaisessa ja monia aspekteja sisältävässä artikkelissaan 
myös oppimisen sosiaalisuutta. Aiemmin raportoimistani tutkijoista sosiaalisia 
lähtökohtia ovat korostaneet mm. Solomon (1987, 63–82) ja Riihelä (1989), joka on 
edennyt asetelmassaan jopa yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmään saakka. 
Tutkiessaan, millaisia Kuun liikkeisiin liittyviä käsitteitä oppilailla on ja millainen on 
Kuun liikkeitä koskeva oppikirjojen sisältöaines, Engeström (1990, 3–24) puolestaan 
perusti viitekehyksensä kulttuuri-historialliseen, lähinnä vygotskilaiseen perinteeseen. 
Edelleen Thijs ja Kuiper (1990, 309–321) ovat ottaneet huomioon kulttuurin vaikutukset 
oppilaiden ennakkokäsityksiin. 

Edwardsin (1993, 205–225) diskurssianalyysin lähtökohta on etnometodologinen. 
Hänen mukaansa diskurssianalyysi ei voi asettua kehityspsykologian esittämien mielen 
teorioiden tilalle, vaan se voi sen sijaan auttaa ilmaisemaan, miten käsitteellistämisen 
sisältö ja luonne ovat sosiaalisesti jaettua ja situationaalisesti aiheutunutta sekä miten 
kehittyminen on Vygotskin ajatuksia lainaten historiallista, ontogeneettistä ja myös 
mikrogeneettistä (erityisen keskusteludiskurssin sisällä). 

Sosiaalisen konstruktivismin pääideana on, että tiedon konstruointi tapahtuu 
sosiaalisessa interaktiossa. Tieteellisten käsitteiden ja ilmiöiden oppimisen nähdään 
sisältävän muutakin kuin yksilöllinen kokemusten yhdistely (Solomon 1993). Driver ym. 
(1994, 5–12) kritisoivat nykyisin yleistä tiedetutkimuksen konstruktivistista lähtökohtaa, 
jonka mukaan tieto ei olisi sosiaalisesti siirrettävissä, vaan vain konstruoitavissa oppilaan 
mentaalisen aktiviteetin avulla. Tutkijat esittelevätkin artikkelissaan 
sosiokonstruktivistisia teoreettisia olettamuksia tieteen opettamisesta ja oppimisesta. 
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Pääajatuksena artikkelissa on, että oppiminen ja näin ollen käsitteiden oppiminen sisältää 
sekä yksilöllisiä että sosiaalisia prosesseja. 

Vygotskin kirjoituksilla on Brunerin ja Hasten mukaan suuri merkitys korostettaessa 
sosiaalisen ja kulttuurisen viitekehyksen merkitystä oppimisessa (myös Veresov 1999): 

(It) is Vygotski’s view that language is a symbol system, which reflects sociohistorical 
development. Thus the set of frameworks for interpretation available to the growing 
individual reflects the organising consciousness of the whole culture – –. (Bruner & 
Haste 1987, 9.) 

Merkitysten muodostuminen sosiokonstruktivismissa on Driverin ym. (1994, 7) 
mielestä suuressa määrin dialoginen prosessi yksilön ja ympäristön välillä. Oppiminen 
nähdään tällöin yksilön kulttuurisessa kontekstissa toimimisena. Erityisesti 
tiedeopetuksen ollessa kyseessä Driver ym. (1994, 5–12; ks. Driver 1988, 135–136) 
raportoivat myös tieteellisen tiedon kulttuurista merkitystä ja sen muodostumista yksilön 
oppimisessa. 

Kulttuurin vaikutukset huomioon ottavassa lähestymistavassa oppilaiden ajatuksia 
esimerkiksi luonnontieteen ongelmista tulkitaan heijastuksina lapsen sosiaalisen 
maailman vaikutuksista ja yhteisön epäformaalisesta opetuksesta (Solomon 1993, 1–44). 
Kulttuurinen lähestymistapa osoittaa Thijsin ym. (ks. Thijs & Kuiper 1990, 309–321) 
tutkimusten mukaan eräiden käsitysten kulttuurisidonnaisuuden. Näin ollen oppimisessa 
täytyy sosiokonstruktivistien mielestä tutustua tapoihin, jotka tiedeyhteisö on perustanut 
(Driver 1989, 482). Erilaiset näkemistavat eivät voi olla yksistään oppilaan keksimiä 
itsenäisiä konstruktioita: jos ja kun oppilas konstruoidessaan sattumalta päätyy 
tieteellisen näkemyksen kaltaiseen mielipiteeseen, hänen tulisi olla tietoinen 
konstruoimansa idean kulttuurisesta alkuperästä. ”Situated cognition” -näkemyksessä 
yksilöllä on vaihtoehtoisia tapoja nähdä asioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia 
erilaisissa konteksteissa ja sosiaalisissa situaatioissa (Solomon 1987, 63–82). 

Sosiokulttuurisessa lähestymistavassa yleisenä epistemologisena oletuksena on, että 
tieto ei ole puhtaasti objektiivista todellisuutta, vaan se on yksilön itsensä muovaamaa. Se 
ei kuitenkaan ole täysin subjektiivista ja ympäristöstä riippumatonta, sillä ulkopuoliset 
tekijät kuten kieli, kulttuuri, yhteiskunnalliset olot ja sosiaalinen ympäristö vaikuttavat 
tiedon käsittelyyn monella tavalla. Sosiokulttuuriselle oppimiskäsitykselle on tyypillistä 
nähdä tiedonkonstruointi prosessina, joka syntyy oppilaiden ollessa kulttuurisesti 
sidoksissa tieteelliseen diskurssiin (esim. Edwards & Mercer 1987; Kumpulainen & 
Mutanen, M. 1999, 5–17). 

Kiintoisa yksilöllisen ja sosiaalisen oppimisen ulottuvuus löytyy Resnickin (1994, 
474–493) artikkelista, jossa hän arvioi humanistisissa tieteissä ja yksilön kokemuksen 
tulkinnassa vallitsevia trendejä. Hän erottaa tarkastelussaan biologisen ja sosiaalisen sekä 
erityisen ja yleisen väliset jännitteet sekä osoittaa näiden ajattelutapojen suhteet 
käsitteellisen rationalismin (conceptual rationalism) ja tilanteellisen tiedon (situated 
kognition) näkökulmasta. Käsitteellisen rationalismin viitekehyksessään Resnick osoittaa 
nimenomaan spesifien käsitteiden biologiset perusteet, joita hän pitää keskeisinä ja jopa 
yleisinä universaalissa yksilön kehityksessä (ks. Palermo 1983, 297–317). Toinen 
Resnickin lähtökohta on tilanteellinen tieto, jonka mukaan tietoa hankitaan ja saatetaan 
sopusointuun tietyissä sosiaalisissa ja historiallisissa situaatioissa ja näin ollen 
käsitteellinen kehitys voidaan ymmärtää vain toiminnan situationalisessa kontekstissa. 
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Resnick väittää rationalististen ja situationalististen näkemysten yhdistävän erilaisten 
oppimiskäsitysten epistemologisia oletuksia. Näin ollen oppimiskäsityksiä ei tule nähdä 
vastakkaisina kategorioina. 

Mitä sosiokulttuurinen valmius voisi kognitiivisena toimintana tarkoittaa? 
Tutkimuksissa, joissa käytetään käsitettä tilanteellinen tieto, on lähtökohtana usein jaettu 
(distributed) kognitiivisen toiminnan luonne, jota Resnick (mts.) tarkastelee inhimillisten 
ja ei-inhimillisten komponenttien kautta. Oletuksena on, että normaalissa ympäristössä 
mentaalinen toiminta käsittää sosiaalisen koordinoinnin. Pelkkä tietäminen ei tee 
yksilöstä oppinutta, vaan se, miten yksilö sovittaa tietonsa samaa toimintaa tekevien 
toisten yksilöiden tietoihin. Jaetun kognitiivisen toiminnan myötä tieto on nähtävissä sekä 
yksilöllisenä että kognitiivisena. 

Olen esittänyt vain lyhyitä luonnehdintoja ja muutamia tiivistettyjä esimerkkejä 
tutkimuksista, joissa käsitteiden oppimista on lähestytty sosiaalisesta, 
sosiokonstruktivistisesta tai kulttuurihistoriallisesta oppimisen suuntauksesta. Näkemystä, 
jonka mukaan kulttuurin ja tieteen kehityksen sekä lapsen käsitysten kehittymisen välillä 
olisi samanlaisia vaiheita, olen tarkastellut tutkimukseni osassa II esittämieni tulkintojen 
yhteydessä (ks. osa II; Mutanen 1999, 157–169). Lasten käsitysten ja käsitteiden tulkintaa 
en ole suodattanut tieteen kehityksen viitekehyksestä, mutta olen tiedostanut tutkimuksen 
ekologisen validiteetin lisäämiseksi siteeraamieni aiempien tutkimusten ko. lähtökohdat. 

Voisin arvioida konstruktivismin ja sosiokonstruktivismin piirteitä niin, että molemmat 
suuntaukset tukevat oppimisen teorioita ja niistä johdettuja metodologisia ratkaisuja (ks. 
Kumpulainen & Mutanen, M. 1999, 5–17). Sosiokonstruktivistinen kysymyksenasettelu, 
jossa päädytään oppimisen tulkintaan sekä yksilön sisäisenä että yksilöiden välisenä 
prosessina, on varteen otettava yhtäältä tutkimukseni viitekehystä ja toisaalta empiiristä 
toteutusta ajatellen. Riihelä kuvaa Vygotskia lainaten osuvasti käsitteen muodostusta 
inter- ja intrapersoonallisena tapahtumana: 

Vuorovaikutuksellinen (interpersoonallinen) prosessi muuttuu yksilön sisäiseksi 
(intrapersoonallinen) prosessiksi. Jokainen tapahtuma lapsen kultturellisessa 
kehityksessä esiintyy kahdesti: ensin sosiaalisella tasolla ja myöhemmin yksilöllisellä 
tasolla; ensin ihmisten välisenä (interpsykologisena) ja sitten lapsen sisällä 
(intrapsykologisena). Tämä pätee niin tahdonalaisen havainnoinnin, loogisen muistin 
kuin käsitteiden muodostuksen alueella. Kaikki korkeimmat toiminnot saavat alkunsa 
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. (Riihelä 1989, 42.) 

Käytännön tilanteessa, jossa oppilas voi esimerkiksi valita työskentelytavakseen joko 
yksin tai yhdessä työskentelyn, oppimisen eri vaiheissa yksilötasolla inter- ja 
intra-aspektit vuorottelevat. Oppimisen alkuvaiheessa voi olla interpersoonallinen suhde 
vallitseva, mutta syventäminen tapahtuu intrapersoonallisesti. Kootessani tutkimukseni 
viitekehystä osoitan, että inter- ja intrapersoonallisia prosesseja ei ole syytä 
vastakohtaistaa, vaan yksilöllinen ja sosiaalinen oppiminen (jo oppimisen muotona) 
nähdään intentoivan yksilön erilaisina laadullisina tapoina toimia situaatiossaan. 
Kiintoisaa on seurata, miten laadulliset tavat varioivat sekä käsitteellistämisen eri 
vaiheissa että yksilötasolla työskenneltäessä. 

Bellin ja Freybergin (1985, 37–38) näkemykset tarjoavat varsin aiheellisen 
näkökulman ryhmässä ja parin kanssa tapahtuvaan oppimiseen. Tutkijat kuvaavat 
ryhmässä tapahtuvaa käsitteiden verbalisointia ja täten myös oppimista. Heidän 
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mielestään oppiminen voi helposti luisua vain pelkkään käytännölliseen keskusteluun, 
jossa pääsisältönä on organisoida suoritusta. Tällöin itse ilmiön käsitteellistäminen jää 
toissijaiseksi. Tutkijoiden mukaan oppilaiden tulisi olla selvillä omista käsitteistään, 
jolloin käsityksiä muodostettaessa voidaan ryhmässä vertailla omaa käsitystä toisten 
oppilaiden käsityksiin. Bellin ja Freybergin didaktista kontekstia koskeva 
problematisointi tuntuu aiheelliselta. 

2.2.3 Fenomenografinen käsitystutkimus 

Kolmantena käsitysten ja käsitteiden oppimis- ja tutkimustraditiona tarkastelen 
fenomenografiaa. Von Wright (1996, 13–15) tarjoaa korostetusti oppimistutkimuksen 
näkökulmaksi yleensä oppilaiden käsitysten tutkimista, joka perustuu pitkälti Martonin 
Ruotsissa luomaan fenomenografiseen perinteeseen (ks. Marton 1988). Fenomenografia 
tulee Kroksmarkin (1987, 227) selonteon mukaan kreikkalaisista sanoista ”fenomenon” ja 
”graafi”, joista ensin mainittu on johdettu verbistä ”fainio”, ’tulla päivänvaloon’, ja 
jälkimmäinen merkitsee ’kuvailla jotakin’. 

Fenomenografia pyrkii kokemusten kuvaamiseen ja ymmärtämiseen: suuntaus kuvaa 
niitä laadullisesti erilaisia sisältöjä ja tapoja, joilla esimerkiksi oppilaat kokevat ja 
käsitteellistävät todellisuuden erilaisia puolia ja ilmiöitä sekä etsii saavutettujen 
kuvaustapojen kategorioiden välisiä loogisia suhteita (Marton 1982, 1988, 144; 
Johansson ym. 1985, 233–257; Pramling 1994). Ihmisten jostakin ilmiöstä muodostamien 
erilaisten käsitysten ensisijainen tutkiminen merkitsee sitä, että fenomenografiassa ei 
tutkita traditionaalisen psykologian tavoin ajatteluprosesseja tai jonkin ilmiön syvintä 
ontologista olemusta sinänsä. Marton toteaa fenomenografisen tutkimuksen 
kiinnostuksen kohteista – käsitteellistämisen tavasta ja sisällöstä – seuraavasti: 

– – mitä ilmeisimmin hyväksymme sen, että on jo riittävän kiinnostavaa löytää ne 
erilaiset tavat, joilla ihmiset kuvaavat, tulkitsevat, ymmärtävät ja käsitteellistävät 
erilaisia todellisuuden aspekteja. (Marton 1981.) Our research focuses on the things 
people have learned, and by doing so we aim to clarify not what it means in general to 
’be a good learner’, but rather, what means to learn specific content. (Marton 1988, 
152.) 

Kokonaisnäkemykseni käsitteenoppimisesta perustuu fenomenologisen 
tieteenfilosofian merkitys-käsitteeseen, jossa hieman toisesta näkökulmasta tarkastellaan 
teoreettisesti yksilön ja häntä ympäröivän maailman suhdetta ja johon kuitenkin 
empiirisesti on mahdollista syventyä osaksi fenomenografisen tutkimussuuntauksen 
välityksellä. Niinpä pidän aiheellisena tarkentaa fenomenologian ja fenomenografian 
suhdetta. Heti aluksi on sekä Martonin (1988, 152) että Uljensin (1992, 2–3) tavoin 
muistutettava, että fenomenografia ei ole syntynyt fenomenologiasta, vaikka 
fenomenologia antaa filosofista pohjaa fenomenografialle. Fenomenografia ei siis ole 
fenomenologian tuote, vaan se on syntynyt oppimiseen ja opetukseen kohdistuneiden 
yleisten käsitysten tarkastelun kautta. 
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Uljensin (1992, 146–152) mukaan suhtautumisessa intentionaalisuuteen ja 
elämismaailmaan on eroja. Fenomenografiassa intentionaalisuutta pidetään kyllä 
tietoisuutta luonnehtivana fundamentaalisena käsitteenä, mutta fenomenografia ei tarjoa 
käsitteellisiä välineitä esimerkiksi erityyppisten mentaalisten kontekstien erotteluun. 
Fenomenografiassa hyväksytään käsitys elämismaailmasta usein vain implisiittisesti. 
Myöskään suhdetta eksistentiaaliseen fenomenologiaan ei fenomenografiassa ole 
kehitetty. Epistemologinen suhde erilaisiin fenomenologisiin reduktioihin on jäänyt 
irralliseksi: ainoastaan aineistoa analysoitaessa tulkintajaksoja saatetaan verrata 
eideettiseen reduktioon. (Mts.) 

Uljensiin viitaten voisi tulkita fenomenografisen noematason ja noemaattisen tason 
analyysin edustavan empiiristä tutkimusta yksilön käsityksistä ja kokemuksista, vaikka 
merkityksen noemaattista tasoa ei fenomenografiassa ole eksplikoitu. Sekä 
intentionaalisuuden että mentaalisten kontekstien luonteiden erottelu merkityssuhteen 
muodostumisessa on ensiarvoisen tärkeää (ks. osa I, luku 3). Fenomenografisen 
lähestymistavan funktio on toimia lähinnä välineenä oppimisen sisältötiedon 
ymmärtämisessä, sillä oppilaiden käsitteiden ja käsitysten laadun oivaltamisessa 
fenomenografinen lähestymistapa on kiintoisa (Mutanen 1999, 253–255). 

Tarkastelun syventämiseksi erittelen vielä suuntausten välisiä eroja, jotka liittyvät 
lähinnä perspektiivin valintaan ja ilmiön olemuksen ymmärtämiseen (ks. Uljens 1989; 
1992; Bengtsson 1984). Fenomenografian erityispiirre on nimenomaan se, että se on 
suuntautunut substanssiin, kun taas Husserlin käsityksessä maailma on olemassa, eli 
objektit ovat olemassa ja niillä on merkityksensä, riippumatta subjektin tavasta ymmärtää 
niitä (ts. riippumattomia yksilön tiedoista). Fenomenografiassa objektin olemassaolo ja 
merkitys ovat sen sijaan riippuvaisia subjektin kokemuksesta ja tiedosta (Uljens 1989, 
14). Mikäli substanssia tutkimuskohteena lähestyttäisiin asetelmassani pelkästään 
fenomenografiasta käsin, jäisi oppimisanalyysi liian kapea-alaiseksi. Didaktista 
kontekstia on fenomenologisen eideettisen reduktion keinoin mahdollista ymmärtää 
subjektiivisuuden ylittävällä tavalla. 

Fenomenologisessa ja fenomenografisessa näkemyksessä perspektiivin valinnat 
poikkeavat toisistaan (Uljens 1989, 13–18). Ensimmäisen asteen perspektiivissä 
suuntaudutaan ympäröivään maailmaan ja sen ilmiöihin suoraan, kun taas toisen asteen 
perspektiivissä orientoidutaan kuvaamaan yksilöiden kokemusta ja käsitteellistämistä. 
Toisin kuin fenomenologia, fenomenografia on kiinnostunut toisen asteen perspektiivistä, 
jossa suuntaudutaan mm. lasten ajatuksiin ja käsityksiin ympäröivästä maailmasta tai sen 
aspekteista (ks. Marton 1981, 177; 1982, 2; Linder & Erickson 1989, 493). Siinä siis 
pyritään laajasti kuvaamaan ihmisen erilaisia tapoja kokea, tulkita ja ymmärtää 
todellisuuden eri puolia. Toinen olennainen ero on nähtävissä ilmiön olemuksen 
tarkastelussa. Fenomenologisen otteen mukaisesti ilmiön olemus on luonteeltaan yleinen 
ja intersubjektiivinen. Fenomenografia pyrkii kuvaamaan käsittämisen ja kokemisen 
ilmiötä koko sen laajuudessa. Marton (1981; ks. Dahlgren 1984) esittää, että ilmiön 
yleisen tason ja yksilötason välillä on kolmas taso: kokemustapojen ja ajattelun muotojen 
taso, joka on tutkimisen arvoinen ja johon näin ollen tutkimus kohdentuu. 

Kuvauskategoriat sisältävät laadullisesti erilaisia tapoja, joilla lapset kokevat 
todellisuuden. Sellaisenaan ne Linderin ja Ericksonin (1989, 493) mukaan luonnehtivat 
kontekstuaalisesti rajattua yksilö–maailma-suhdetta. Marton (1988, 146) korostaa, että 
käsitteellistämistä ei kuvata olemassaolon struktuurina, vaan mieluummin 
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relationaalisena olemisena maailmassa (in nature). Relationaalinen luonne kuvastaa 
näkemystä, jonka mukaan yksilön kokemus on voimakkaasti sidoksissa hänen 
intentioihinsa ja tarkoituksiinsa ja konteksti, jossa ilmiöt tapahtuvat, vuorostaan vaikuttaa 
kokemuksiin (Kroksmark 1987, 256). Niinpä omaksuttaessa fenomenografinen 
näkökulma hyväksytään myös dualistinen näkemys ilmiöihin; me emme vain koe tai opi, 
me koemme ja opimme jotakin (Johansson ym. 1985). 

Käsitysten tutkiminen on siis fenomenografian keskeisin tavoite. Käsittäminen on 
merkityksen antamista jollekin ilmiölle, ja se ymmärretään luonteeltaan 
intentionaaliseksi. Käsitykset ovat perustavanlaatuinen suhde yksilön ja ympäristön 
välillä (Uljens 1989, 19–22). Fenomenografia erottaa käsityksissä perinteisesti kaksi 
aspektia: mitä-aspektin ja kuinka-aspektin. Mitä-aspekti suuntaa ajattelun kohteeseen, 
joka voi olla luonteeltaan fyysinen tai psyykkinen. Kuinka-aspekti puolestaan kuvaa, 
miten me jonkin ajattelun kohteen rajaamme. Se, kuinka me näemme, määrittää sen, mitä 
me näemme, eli mitä-aspekti syntyy kuinka-aspektin käynnistyessä ajattelutoimintana. 
(Kroksmark 1987, 233; Uljens 1989, 23–24; 30–33.) 

Tänä päivänä fenomenografia on saavuttanut vakiintuneen aseman Pohjoismaissa, 
Englannissa ja Australiassa. Fenomenografinen tiedonintressi kuvata oppilaiden 
käsityksiä ei pelkästään ole syntynyt 1970-luvulla Martonin myötä, vaan esimerkiksi tällä 
vuosisadalla Piaget sekä eräät antropologian ja hahmopsykologian tutkijat ovat tehneet 
fenomenografisen otteen kaltaista tutkimusta (ks. luku 2.1). Mihin suuntaan 
fenomenografian tulisi edetä, ja mitä se tässä hankkeessa voisi tarkoittaa? Tähdentäessään 
fenomenografian merkitystä von Wright (1996) samalla muistuttaa käsitysten tutkimisen 
pedagogisesta ulottuvuudesta, jonka pohjimmiltaan tulisi luoda edellytyksiä oppilaan 
käsitysten uudelleen jäsentymiselle, rekonstruktiolle, ”etenkin silloin kun uusi tieto ja 
uusi ymmärrys koetaan aikaisempaa käyttökelpoisemmaksi”. 

2.3 Kokoavia ajatuksia 

Olen esitellyt Piaget’n, Ausubelin ja Careyn ajatuksia käsitteiden oppimisesta sekä 
jatkanut niiden pohjalta konstruktivistisen, sosiokonstruktivistisen ja fenomenografisen 
tradition esittelyä. Traditioissa on otettu huomioon erilaisin painotuksin sekä 
käsitteellistämisen prosessin kehitys- ja oppimispsykologiset lainalaisuudet että 
sisällölliset kysymykset. Oppimista kuvaavassa kolmannen osan asetelmassa tulen 
palaamaan konstruktivistisiin ja sosiokonstruktivistisiin lähtökohtiin, mutta myös 
traditioista erilleen erottuvien tutkijoiden ajatuksiin (mm. Ausubel, Bruner, Carey, 
Klausmeier, Piaget).  

Olen tarkastellut käsitteiden, käsitysten ja merkitysten käsitteitä siten, että olen 
eritellyt näiden käsitteiden sekä teoreettista että empiiristä suhdetta. Ajattelukonstruktiot 
eli käsitteet ovat tietoteoreettisesti ulkoisesta todellisuudesta riippumattomia ja täten 
universaaleja, ja niiden ekstensiolla ja intensiolla on filosofisessa mielessä 
konventionaalinen luonne: tietty yhteisö on sopinut edellyttävänsä tietyn käsitteen 
käytöltä joukon yhteisiä alaan ja sisältöön liittyviä ehtoja (ks. Turunen & Paakkola 1995, 
38). Käsitteen konventionaalisesti määrättyyn sisältöön ja alaan nähden oppilaalla saattaa 
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olla määrällisesti ja laadullisesti poikkeava merkitys käsitteelle ja siihen sisältyvälle 
ilmiölle. Oppimistavoitteista poikkeavana tai tieteellisten käsitteiden kanssa ristiriitaisena 
ilmenevä käsitys (ennakko- ja väärinkäsitys tai lapsenomainen käsitys) voi 
merkityksellisen oppimiskokemuksen mukaan olla este oppimisen etenemiselle. Yhtäältä 
myös didaktisen kontekstin hahmottamisessa haasteeksi nousee oppimisen informaalin ja 
formaalin aineksen yhdistäminen. Siksi olen pitänyt viitekehykseni esittelyssä tärkeänä 
käsite-, käsitys- ja merkitys-totaliteetin hahmottamista (ks. Mutanen 1999), joka ei 
avaudu yksistään nojautumalla esimerkiksi Careyn (1985) tiedon alaa korostavaan tai 
Ausubelin (1968) metodiseen ennakkojäsentäjien hyödyntämisen lähtökohtiin. Kun 
didaktista todellisuutta lähestytään intentionaalisena mahdollisuuskenttänä, oppimisen 
merkitysten ja käsitteiden dynaamisuus sekä maailmasuhteen kautta tapahtuva 
merkityssuhteen muutos on haastava didaktisen prosessianalyysin osa. 

Suortti (1994b, 38) kritisoi ”opetuksen refleksiivisyyden ja oppimisen skeemojen 
kautta välittyvän didaktisen tietämyksen jääneen vähäiseksi, sillä oppimisen dialektinen 
dynamiikka reaalisten prosessien, intentioiden ja käsitteiden kautta on jäänyt 
havainnoimatta”. Tämän tutkimuksen oppimisfilosofiassa konstruktivistinen traditio 
vahvistaa oleellisesti käsitteenmuodostuksen dynaamista ja subjektiivista luonnetta, mutta 
se jättää käsitteiden muodostumisesta kielen, maailman ja todellisuuden 
ontologis-epistemologisen suhteen problematisoimatta. Todellisuuden ja inhimillisen 
kokemuksen perusongelma on merkittävä ontologinen lähtökohta, ja didaktisen 
prosessianalyysin näkökulmasta juuri maailmasuhde ja kielen merkitys näyttäytyvät 
tärkeinä viitekehyksen rakennusaineina. 

Sekä fenomenografiassa että konstruktivismissa todellisuus on nähty dualistisena siten, 
että ihminen konstruoi sisäisesti ja jäsentää uudelleen omaa todellisuuttaan suhteessa 
ulkoiseen todellisuuteen (Johansson ym. 1985, 233–257; Marton 1988, 141–161; 
Eskelinen & Huotelin 1993, 120–121). Tällöin oletetaan olevan olemassa erillinen 
objektiivinen todellisuus, josta ihminen aistiensa avulla muodostaa mielellistä kuvausta, 
representaatiota, ja kehittää oman subjektiivisen maailman. Intentoivan oppilaan käsitteitä 
ja merkityksiä tutkittaessa pidän tärkeänä tarkastella oppimisympäristöä todellisuuden ja 
inhimillisen kokemuksen välisenä ongelmana. Lähtökohtana on fenomenologisen 
sitoumuksen mukaisesti, että kokemus on aina kokemusta jostakin ja että todellisuus on 
oppilaalle maailma sellaisena kuin hän sen kokee. Yksittäisen oppilaan elämismaailmaa 
lähestytään riippumatta siitä, onko sen takana objektiivinen todellisuus vai ei. 
Perusajatuksena on vain yksi maailma, joka ilmenee eri tavoin intentionaalisen oppilaan 
merkityssuhteissa ja jonka keskeisenä elementtinä käsitteet ja käsitykset ovat. 

Olen esittänyt sitoumukseni kielestä ajattelun ja ilmaisun apuvälineenä. Opetuksessa 
kielen ja käsitteiden asema on yleensä keskeinen. Kielen merkitykseen sidottu käsite ei 
fenomenologisen merkitysstruktuurin mukaisesti kerro kaikkea intentoivan oppilaan 
antamista merkityksistä. Oppimisen problematiikkaa on avattava kielen, ajattelun ja 
toiminnan yhteisestä kontekstista. Didaktista prosessitutkimusta tehtäessä kielen 
filosofiassa keskeisenä on vuorovaikutuksen käsite. Sekä kielen että toiminnan 
välityksellä ilmaistut interaktiiviset suhteet voivat merkitykseltään olla joko kognitiivisia, 
sosiaalisia ja affektiivisia. 

Käsitteiden oppimisen analysoinnin lähtökohtana nähdään intentionaalisuus, josta on 
ymmärrettävissä inhimillisen oppimistoiminnan erityisluonne ja jossa oppilaan merkitys- 
ja maailmasuhde avautuu interaktiona oppimisympäristön tekijöiden kanssa. Tutkimuksen 
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pääkäsitteenä on fenomenologinen merkitys-käsite, jonka tarkastelu laajentuu intentoivan 
yksilön maailmasuhteen tutkimiseen. Ihminen ei siis ole kone, joka kuvittelukyvyllään 
tuottaa uutta, vaan kaikki ihmisessä tapahtuva on suhteessa maailmaan vuorovaikutuksen 
kautta (vrt. edellä luvut 2.2.1, 2.2.2; Varto 1993). Tämä asettaa valtavan haasteen 
oppimisanalyysille. Fenomenologinen merkitysteoreettinen näkemys ja intentoivan 
yksilön maailmasuhde näyttäytyvät didaktisessa kontekstissa interaktiivisena systeeminä, 
jossa merkitykset välittyvät opettajan, oppilaiden ja oppimisympäristön välillä. 
Laajemmin kysymys on didaktisesta ongelmasta, jossa merkityssuhteiden tunnistaminen 
interaktion eri vaiheissa on välttämätöntä. 

 

Maailmasuhteen avautumisesta didaktiseen kontekstiin 

Ensimmäisessä osassa tarkastelin merkityksen muodostumista fenomenologisen 
peruskäsitteistön avulla, missä yhteydessä esitin maailmasuhteen avautumisen keskeiset 
käsitteet, horisontin ja elämysmaailman, joita pidän aiheellisena edelleen tarkentaa. On 
pohdittava, mitä yksilö oppimiskontekstissaan tarkoittaa ja mitä maailmasuhteen 
avautuminen voisi oppimisteorian näkökulmasta merkitä. 

Elämismaailma (Lebenswelt) oli Husserlille esiteoreettinen ja esitieteellinen 
todellisuus, jossa ihminen elää. Husserlin myöhäistuotannolle tyypillistä oli korostaa 
intersubjektiivisuuden merkitystä tieteelle relatiivisuudesta ja situationaalisuudesta 
huolimatta (vrt. Heideggerin vaikutus). Elämyksen käsite lähensi tieteen luonnetta 
käytäntöön. Pyrkiessään puhtaaseen tietoon Husserlin tavoitteena oli eliminoida tiedosta 
kaikki subjektiivinen, ainutkertainen, historiallinen ja tieteellisessä tutkimuksessa myös 
hypoteesien ja metodien tietoa muuntava vaikutus. (Hakala 1992, 164; Follesdal 1970, 
41–43; Juntunen 1987, 134; Satulehto 1992.) 

Elämismaailma-käsitteestä on itse asiassa mahdollista lähestyä intersubjektiivisuuden 
tulkintoja. Husserlin mukaan ihmiset konstruoivat toiminnallaan elämismaailman. 
Tietynlainen eläytyminen mahdollistaa toisiin saadun yhteyden kokemisen ja värittää 
yksilön omat aktit ja maailman konstituoimisprosessit. Aaltola toteaa seuraavasti: 

Eläminen muiden ihmisten parissa saattaa minut tietoiseksi yhä uusista näkökulmista. 
Oma minäni on yksi muiden joukossa. Maailmasta, jossa elän tulee intersubjektiivinen 
maailma, elämismaailma, jonka konstituoivat siinä elävien ihmisten kanssakäyminen 
ja keskinäinen mukautuminen.. Yksilön teot suuntautuvat intersubjektiivisiin 
objekteihin intersubjektiivisten noemojen välityksellä. Minä ei olekaan persoonallinen 
ja eristäytynyt vaan pikemminkin intersubjektiivinen minä. – – Husserl siirtyi siis 
yksilö-egosta intersubjektiiviseen eli neutraaliin minään. (Aaltola 1992a, 69.) 

Yksilö on intentoidessaan subjekti, joka konstituoi ympäröivän maailman lisäksi 
itseänsä (Follesdal 1970, 40; ks. tarkemmin Stroll & Popkin 1978, 430). Yksittäisen 
ihmisen elämismaailman kokonaisuutta eli sitä, mikä tekee ihmisestä ihmisen ja yksilöstä 
yksilön, Husserl kutsuu horisontiksi eli ymmärtämisyhteydeksi. Siinä vanha 
kokemustausta tulkitsee ja sijoittaa uutta mieltä. Horisontti on siis kaiken ymmärtämisen 
ja kokemisen perusta, ja se muodostuu erilaisista sekä kognitiivisista että emotionaalisista 
merkityksistä. (Varto 1993, 90; Rauhala 1989a, 175; Smith & McIntyre 1982, 233.) 
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Viimeksi mainittu merkityssuhteen monipuolisuus tiedon, tahdon ja tunteen alueella on 
nimenomaan merkityksellisen oppimiskokemuksen jäsentymisen kannalta välttämätöntä. 

Subjekti on ajattelija, jolla on oma kokemustaustansa, esiymmärryksensä ja 
horisonttinsa. Oppilaan kokiessa oppimisensa esimerkiksi turhauttavana, oppilaan 
aiempien kokemusten perusteella valikoituu jokin tekijä, joka merkitsee esiymmärrystä 
hänen varsinaiselle tajunnalliselle kokemukselleen, turhaantuneelle mielikuvalle 
oppimisesta. Kyseinen turhautumisen komponentti on edelleen yhteydessä lapsen muihin 
situaatioihin ja purkautuessaan voi ilmentyä hyvinkin erilaisina reaktioina. Merkitykset 
eivät Varron (mts.) mielestä olekaan välttämättä hyvässä järjestyksessä, mutta ne ovat 
kuitenkin yleensä ottaen jossain järjestyksessä niin, että ihminen voi kokea itsensä itseksi 
järkevällä tavalla (ks. osa I). Fenomenologisen oppimisen analyysin avulla olisi 
mahdollisuus kuvata yksittäisen oppilaan horisonttia ja sitä, miten merkitykset ja 
kokemukset olisivat tasapainossa eli merkityssuhteet järjestyksessä oppimistavoitteiden 
mukaisesti. Oppimistavoitteiden vastaista oppimista olen peilannut merkityksen 
muodostumista pohtiessani. Oppimisen kehityssuunta on positiivinen silloin, kun 
tajunnan merkityssuhteet konstituoituvat sopusointuiseksi maailmankuvaksi. 
Negatiivisessa kehityssuunnassa esiintyy karkeasti vääristyneitä, epäselviä ja 
puutteellisesti järjestyneitä merkityssuhteita, jotka eivät muodosta harmonista 
maailmankuvaa eivätkä tue oppilaan kokonaispersoonallisuuden kasvua. 

Toiseksi voitaisiin kysyä, onko opettajan tai oppimisympäristön yleensäkään 
mahdollista korjata oppilaan horisonttia. Ausubelin (1986) tunnettu ohje ”oppimiseen 
vaikuttava tärkein yksittäinen tekijä on oppilaiden aikaisemmat tiedot – selvitä nämä ja 
opeta niiden pohjalta” osuu tietyin edellytyksin horisonttianalyysin ytimeen. Sen 
tavoitteena on paljastaa, mitä ja millaisia käsityksiä oppilaalla on opetettavasta asiasta 
etukäteen. Ausubeliin vedoten horisonttianalyysia ei kuitenkaan voi nähdä pelkästään 
lähtötasoanalyysina, jossa keskitytään oppilaan tietovaraston tai käsitteellisten 
ennakkojäsentäjien kartoitukseen. Horisonttien tarkasteluun on kietoutuneena 
intentionaalisuuden, konstituoinnin ja aktitoiminnan tematiikat, jotka rakentavat mielen 
järjestelmään kohtaamishorisontin alati muuttuvaa dynaamisuutta. Opettajassa ja 
oppimisympäristön järjestämisessä vaaditaan muutosta tietokäsityksestä ihmiskäsitykseen 
saakka, jotta fenomenologinen oppimistoiminnan ymmärtäminen olisi mahdollista. 

Myös aikuinen intentoi opetuksensa toteuttamista omasta horisontistaan ja arvioi eri 
oppilaiden mahdollisuuksia merkitysten muodostajana. Mikäli Ausubelin edellä esitetty 
lause tuntuu ideaalilta, olisi opettajan tehtävänä kuitenkin tiedostaa oma horisonttinsa 
laatu ja arvioida opettajana olemisensa intentioita. Opettajan tulisi oppia ja rohkaista 
itseään havainnoimaan, millainen on oma ja oppilaan kokemus oppimistilanteessa. Onko 
kokemus mielekäs, vai jääkö se kokonaan oppilaan kognitiivisen ja affektiivisen 
mielekkyyskokemuksen ulkopuolelle (ks. Niemi 1991, 37)? Edelleen opettajan 
suhtautumistapa ja hänen antamansa palautteen luonne muovaavat yhtenä 
situationaalisena tekijänä sitä, millaisen kokemustaustan oppilas luo horisonttiinsa. 

Merkityssuhteen syntyyn liittyy maailmankuvan muodostuminen. 
Horisonttianalyysissa merkityksiin ja maailmankuvaan liittyvät kysymykset esiintyvät 
esimerkiksi luonnontieteellisen selitysasteen riittävyytenä, mihin olen analyyseissani 
viitannut. On muistettava, että tarkastelua ei voi suorittaa yksipuolisesti. Ahon (1991, 9–
16) mukaan luonnontieteellisen opetuksen oppilasihanne ei ole pelkästään 
kausaalisuhteita etsivä ongelmakeskeinen ajattelija, vaan yksilön toiminta tapahtuu 
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pitkälle arvojen kautta: ”Elämä ja siihen liittyvät ratkaisut eivät olekaan vain syitä ja 
seurauksia, mukana ovat ihmisen tavoitteet ja tarkoitukset.” Kokemuksen tulkitseminen 
mekaanisena merkityksenantona voi johtaa yksipuolisiin tulkintoihin oppimisanalyysissa. 

Merkityssuhteen ja horisonttitasojen ainutlaatuisuudesta seuraa, että elämysten ja 
kokemuksen laatu on erilainen eri oppilailla. Onko opettajan mahdollista ottaa huomioon 
erilaisia oppilaitaan ja heidän merkityksiään? Hakalan (1992, 29) mielestä tarkastelutapa, 
jossa pyritään näkemään oppimisprosessi oppilaan omasta näkökulmasta, on 
perimmältään husserlilainen. Tässä yhteydessä on syytä tarkentaa subjektiivisuuden 
käsitettä, johon tulen viittaamaan selostaessani tutkimukseni opetustilanteiden toteutusta. 

Husserlille subjektiivisuus on kietoutunut mielen ilmenemiseen, ja hänelle 
subjektiivisuus on keskeinen tutkimuskohde. Husserl ei ole kiinnostunut 
subjektiivisuudesta sinänsä ihmisen olemustavassa, vaan ensimmäisessä osassa 
selostamallani tavalla niistä säännöistä, jotka järjestävät kokemusta ja joiden kautta 
subjektiivisuus ilmenee. Subjektiivisuus ilmenee siis mielen luonteena, maailman 
konstituoimisessa Saarisen (1986, 128–129) sanoin: ”Subjektiivisuus on ikään kuin 
taustalla oleva lähtöpiste, josta henkiset toiminnot suuntautuvat kohteisiinsa. 
Päämielenkiinto on niissä säännönmukaisuuksissa, joihin tuo tietoisuus perustuu.” 

Konstruktivistista oppimisnäkemystä selostaessani viittasin aktiiviseen oppilaaseen, 
jota nimitetään oppimisen subjektiksi. Fenomenologisen viitekehyksen mukaan subjekti 
ja subjektiivisuus sijoittuvat mielen ja noemoiden karasteriikkaan. Subjektiivisuus mielen 
luonteen mukaisesti tarkoittaa eksistenssin intentoivaa ainutlaatuisuutta, joka akteineen 
suuntautuu noemoihin. Subjektiivisuus redusoituu myös tietoisuuden tasoilta toiminnan 
tasolle (Anscombe 1957). Teoretisoisin subjektiivisuuden ihanteeksi oppilaan, joka 
kykenee aktiivisesti toimimaan ja suuntaamaan toiminnan alueella aktinsa kohti 
horisonttitasoaan vastaavia noemoja. 

Lopuksi voisi kiteyttää fenomenologisen idean merkityksen ja kohtaamisen 
tarkastelemiseksi oppimistilanteessa. Kukin yksilö muodostaa mielen merkityssuhteitaan 
havaittavasta objektista horisonttitasonsa kautta. Mielen merkityssuhteiden 
muodostaminen on intentionaalista toimintaa. Oppijan mielen karasteriikka on käsitettävä 
suhteessa ulkomaailmaan konstituointiin. Husserlilainen intentionaalisuuden 
kietoutuminen yksilön maailmasuhteeseen ja näin oppimiseen suuntaa empiirisiin 
menetelmävalintoihin, jotka mahdollistavat konstituution analyysin. (Ks. esim. Juntunen 
1982, 109; Juntunen 1987, 132–133; Varto 1993, 83–92.) 

Mielen tulkitsevat tasot ovat kullakin oppilaalla yksilöllisiä. Tätä kautta on 
ymmärrettävissä yksilön maailmankuvan rakentuminen eri tavoin, ja kunkin eksistenssin 
kohdalla on hyväksyttävä subjektiivisuus ja ainutlaatuiset ymmärtämisyhteydet. Miten on 
saavutettavissa tällöin intersubjektiivinen yleisyys oppimisen tulkinnassa? Husserl vastaa 
teoreettiseen ongelmaan fenomenologisen reduktion avulla: huomio kiinnitetään 
analyysin kannalta kaikkein olennaisimpiin asioihin, jolloin ideana on sulkeistaminen eli 
ilmiön olemuksen tavoittaminen kohti puhdasta päämäärää, fenomenologisesti puhdasta 
kokemusta (Ojanen 1987, 67–68; Stroll & Popkin 1978, 429). Oppilaan kokemuksia ja 
olemuslaatuja eroteltaessa havainnoija kykenee irrottautumaan subjektiivisesta ja 
ainutlaatuisesta kokemuksestaan ja puhumaan itse prosessisisällöstä niin, että ymmärtää 
objektiivisen merkityksenannon (kuvat, käsitekartat, teemahaastattelu, videot). 
Eideettinen reduktio mahdollistaa näin sekä teoreettisen että empiirisen oppimisen 
fenomenologisen analyysin. 
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3 Käsitteiden oppimisen sisältöjen, menetelmien ja 
oppimisympäristön tarkastelu 

Tarkastelen tässä luvussa opetus–oppimis-prosessia sekä tarkennan oppimisympäristön ja 
-tehtävien käsitteitä. Oppiaineksen, sisällön ja opetusmenetelmien sekä 
oppimisympäristön ja -tehtävien käsitteiden selkiinnyttämisen jälkeen kokoan 
käsiterelaatiot ja -sisällöt jatkotarkastelun kannalta mielekkääksi kokonaisuudeksi. 

3.1 Sisällön ja muodon yhteys 

Mihin käsitteet liittyvät oppiaineksen jäsentelyssä? Miten opetettava sisältö liittyy 
oppimisen tapaan ja muotoon? Kysymys on sisällön ja muodon problematiikasta, jossa 
sisältö ja muoto eivät ole irrallisia ja erillisiä asioita. Ahonen (1994, 43) havainnollistaa 
Brentanoa lainaten opettamisen ja oppisisällön yhteyttä: ”Emme vain ajattele vaan 
ajattelemme aina jotain.” Tosin Toiskallio (1993, 11) osoittaa sisällön ja muodon välillä 
vallitsevan käytännössä kilpailuasetelman. Atjosen (1995a, 87; 1995b, 61) mielestä 
oppimiskäsityksistä johdetuissa teoreettisissa keskusteluissa muoto ja oppimisen tapa on 
asetettu sisältöjen edelle. Myös Lahdeksen (1986, 87) näkemyksessä menetelmät 
asettuvat sisältöjen edelle ja didaktiikan määritelmä etenee opetussuunnitelmasta: 
”Didaktiikka on kokonaisesitys keinoista, joilla ennakko-opetussuunnitelma pyritään 
toteuttamaan.” 

Kysymys sisällön suhteesta muotoon on kulkenut mukana implisiittisenä tutkimukseni 
alkuvaiheesta saakka. Joudun ottamaan siihen konkreettisesti kantaa suunnatessani 
hanketta opettamisen ja oppimisen alueelle. Lähestyn sisällön ja muodon 
vastakohtaistavaa tarkastelua Suorttia (1994, 68; ks. Cleve 1886) lainaten: ”Toivottavasti 
kasvatusfilosofiassa ei koskaan palata yleisen didaktiikan ja ainedidaktiikan dualismiin 
vaan keskusteluun sisällön ja muodon loogis-eettis-psykologisen triadin yhteydestä.” 
Tällaisella tarkastelulla on relevanssia kokonaisvaltaisen teoreettis-metodologisen 
käsitteen oppimisen tutkimuksen kehittämisessä. Käsiteproblematiikka on nähtävä 
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didaktiseen prosessiin sisältyvänä, jolloin se ei ole pelkkä muoto- tai sisältöongelma, 
vaan se on molempia. Ratkaisu on näkynyt siinä, että olen tarkastellut tutkittavaa käsitettä 
pelkkää opetussuunnitelmallista tai -menetelmällistä kysymystä laajempana kohteena, 
vaikkakin painopisteet ovat eri vaiheissa vaihtuneet. 

Sisällön ja muodon ykseyden korostamisesta huolimatta voin todeta edenneeni 
sisällöistä oppimisen muotojen valintaan. Laineen (1990, 54) sanoin opetettava käsite on 
tärkein tekijä opetusmenetelmää valittaessa. Myös Schwartzin (1987, 117–119) mielestä 
opettajan on oppitunteja ja niiden menetelmiä suunniteltaessa ensisijaisesti kehitettävä 
käsitteiden ymmärtämistaitoja (Julkunen 1989, 24–25). Kronologinen tarkasteluni on 
edennyt niin, että olen aloittanut sisällöistä (ensimmäinen tiedonkeruu) ja päätynyt niiden 
ohella menetelmiin (toinen tiedonkeruu). Selittäisin etenemistä sillä, että olen aloittanut 
analyysini käsitysten ja käsitteiden tutkimuksista, joissa korostetaan sisältöjä, tiedon alaa, 
käsitestruktuureja ym. menetelmien sijasta ja jotka eivät useinkaan ole soveltuneet 
didaktiseen kontekstiin (vrt. fackdidaktik Marton 1984, 36–55; esim. Laine 1990; Riihelä 
1989). 

Väitettäni sisältötiedon keskeisyydestä perustelen McNamaran (1991, 115) ja 
Toiskallion (1993, 73–74) ajatuksilla. Aiemmin esittelemissäni useissa tutkimuksissa 
(esim. Ojala 1992; 1993; Appleton 1995; Driver 1989; Summers & Mant 1985) joko 
suoraan oletetaan tai niistä on luettavissa odotukset seuraavista seikoista: 
1. Jos opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden ymmärtämistä, opettajan tulee itse 

ymmärtää sisällöt. 
2. Sisältötieto on välttämätöntä, jotta opettaja kykenisi arvioimaan oppikirjoja ja muita 

materiaaleja. 
3. Opettajat, jotka tuntevat perusteellisesti opettamaansa sisältöä, pystyvät käyttämään 

paitsi tehokkaampia, myös ”mielenkiintoisimpia ja seikkailullisempia” menetelmiä. 
Opettaja, jonka sisältötieto on pinnallista, pyrkii välttämään moniulotteisia näkökulmia 
ja opettaa ”didaktisella tavalla”, joka estää oppilaiden osallistumisen sekä 
kysymystensä ja kokemustensa hyödyntämisen. 

4. Opettajat ovat hankkineet koulutuksensa aikana tietoa oppiaineista. – – Opettajille on 
saattanut muodostua väärinkäsityksiä, jotka vaativat oikaisua, jos he aikovat opettaa 
kyseisiä asioita menestyksellisesti. (Kursivointi ja tekstin hionta A. M.) 
Sisältötiedon ensisijaisuudesta määräytyy McNamaran (mts.) mukaan edelleen 

opettajan kyky suunnitella opetustilanteita ja opettaa joustavasti erilaisia menetelmiä 
käyttäen, arvioida oppilaita, opetusmateriaaleja ja oppimisen apuvälineitä, tukea 
oppilaiden tutkivaa ja vastuullista otetta oppimisessaan sekä ylipäätään analysoida ja 
reflektoida omaa opetustaan. On selvää, että aiempien tutkimusten painotukset ovat 
muovanneet ensimmäisen tiedonkeruun jälkeen opetusjakson suunnittelua ja esimerkiksi 
oppiaineksen jäsentelyn ja menetelmävalintojen toteuttamista. Myös oppikirjoihin (Ojala 
1992; 1993) ja opetusvälineisiin (Markkanen 1993) suuntautunut voimakas kritiikki on 
johtanut tältä osin oppimisympäristön kehittämiseen (luku 5.2.3). 

Vaikka sisältö-aspekti on ollut ensisijaisena käsitysten ja käsitteiden analysoinnissa, 
olen oppimisen merkityskokemusten alkusitoumuksissani asettanut sisältötiedolle 
kriteereitä (esim. totuuden suhteellisuus), jotka ovat sovellettavissa menetelmätietouden 
tarkasteluun. Kuten McNamaralta lainaamani seikat osoittavat aiemmista tutkimuksista, 
epistemologis-ontologisen käsiteanalyysin jatkumoon liittyy myös sisältötiedon funktion 
pohtiminen varsinkin silloin, kun asetelmaan kuuluu opetus–oppimis-diskurssi. 
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Tässä yhteydessä on selvyyden vuoksi syytä tarkentaa pedagogisen sisältötiedon 
(pedagogical content knowledge) käsitettä, jota esimerkiksi Schulman (1986; McNamara 
1991) viljelee ja joka painottaa korostetusti pedagogisen tiedon sisältöjä. Toiskallio 
(1993, 72) viittaa Shulmaniin, joka ymmärtää sisällön ja sen opettamista ohjaavien 
päämäärien olevan ”opetus–oppimis-prosessin varsinainen sydän”. Sisältötieto tarkoittaa 
tiedon määrää ja sen organisoitumista opettajan mielessä, kun taas pedagoginen 
sisältötieto on tietoa sisällöistä opetusta varten (emt.). (Ks. Toiskallio 1993, 67–77.) 
Pedagogisen sisältötiedon näkökulmasta ja onnistuneen oppimisen toteuttamiseksi 
tarvitaan opetusmenetelmien mukautumista tavoitteita, sisältöjä ja oppiainesta 
vastaaviksi. 

Tieto ja tietäminen ovat toki arvokkaita, mutta niiden on kyettävä myös dialektisesti 
muuttamaan oppilaiden tietoisuusrakenteita (Suortti & Tiirola 1993, 51; Comenius 1928, 
20–21). Sisällön ja muodon tarkastelussa päädyn käsitykseen, että erillisessä 
julkaisussani raportoimani substanssia koskeva sisältötieto ja tässä osassa esittämäni 
menetelmätieto ovat yhtä tärkeitä ja edustavat käsitteen oppimisen kokonaisuutta 
dialektisella tavalla. Yhdistyneenä oppimisen kontekstin eri tekijöihin voidaan sisältö- ja 
menetelmätiedosta puhua pedagogisen tiedon käsitteen avulla (ks. kuvio 5). 

3.2 Menetelmätieto pedagogisten valintojen taustalla 

Menetelmävalintoja perustelen edelleen käsitteiden oppimisen, oppimisteorioiden ja 
didaktisten näkemysten lähtökohdista. Kahden ensiksi mainitun lähtökohdan 
oppimisteoreettisia korostuksia olen esittänyt luvussa 2, kuitenkin niin, että konkreettiset 
metodit ovat jääneet vähäiselle huomiolle. Tässä alaluvussa esittelen valikoiden joitakin 
menetelmiä. Metodiset valinnat on sidottu käsitykseen opetettavasta sisällöstä ja 
oppilaasta, jonka tarkastelussa ihanteena on aiemmin esittämälläni tavalla 
intentionaalisesti maailmaan ja oppimisympäristöönsä suuntautunut yksilö – oppimisensa 
aktiivinen subjekti. Keskeisin didaktinen kysymys on, millaiset menetelmälliset ja 
oppimisen muotoon liittyvät ratkaisut ohjaavat yksilön merkityssuhteiden muodostumista 
niin, että oppimisesta muodostuu kokonaisuudessaan merkityksellinen ja tavoitteiden 
mukainen. 

Meisalo (1990, 27) on koonnut Joycea ja Weiliä (1980) lainaten Ausubelin 
ennakkojäsentämisen, Suchmanin kyselyyn harjaannuttamisen, Brunerin luokittelevan 
käsitteenoppimisen, Taban induktiivisen ajattelun, Piaget’n ja Karpluksen yleisen 
älyllisen kehittämisen sekä Schwabelin luonnontieteellisen tutkimuksen näkökulmat 
oppimisen teoreettiseksi perustaksi seuraavalla tavalla: 
1. Oppiaineksen hallinta saavutetaan ennakkojäsentämisen kautta ja luova sekä kriittinen 

ajattelu kehittyvät sisällön käsittelyn yhteydessä. 
2. Kyselyyn harjaannuttamisen tavoitteena on ajattelun kehittäminen pulmatilanteissa 

sekä oman ajattelun analysointi ja uusien ajattelustrategioiden opettaminen. 
3. Luokitteluun perustuvan käsitteiden omaksuminen tavoitteena on induktiivisen 

päättelyn kehittäminen ja käsitteenmuodostusprosessi. 
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4. Loogisen päättelyn avulla tapahtuvan yleisen älyllisen kehittymisen edistämisen 
työtapana käytetään oppimissykliä. 

5. Varsinaisena luonnontieteellisen tutkimuksen työtavan tavoitteena on, että 
tutkimusprosessin ymmärtäminen antaa pohjan tieteen tulosten ymmärtämiselle. 
Olen tarkastellut luvussa 2.1.2 ensimmäistä kohtaa, joka kuvaa Ausubelin ajatuksia, ja 

erillisessä julkaisussani neljättä kohtaa, jossa esitetään Piaget’n lähtökohtia käsitteiden 
oppimiseksi. Kolmantena kohtana mainittua luokitteluun perustuvaa 
käsitteenopettamismenetelmää on Laine (1984; 1990) tutkinut alkuopetusikäisten 
käsitteenopettamiskokeilujen yhteydessä. Viimeisen tiedonkeruun menetelmävalinnoissa 
olen eniten kiinnostunut viidennestä kohdasta, jonka mukaan opetus etenee 
luonnontieteellistyyppisiä työtapoja noudattaen. Esittelen mainitsemaani työtapaa 
yhtäältä tiedeopetuksen ja toisaalta kasvatusklassikkojen lähtökohdista. 

3.2.1 Menetelmävalinnat käsitysten ja käsitteiden tutkimisen näkökulmasta 

Vaikka opetusjakson oppimismenetelmät eivät perustu mihinkään tiettyyn 
käsitteenoppimisteoriaan, on useiden tehtävien rakenne johdettavissa aiempien 
tutkimusten metodeista. Niinpä on syytä eritellä jo käytettyjä ja jatkossa käyttämiäni 
menetelmiä. Niihin on sisältynyt seuraavia aspekteja (ks. Mutanen 1999, 153, 287–294): 
1. teoreettisilta perusteiltaan erilaisia tapoja 
− sisällölliset käsitykset, tiedonala (esim. Piaget 1969; Takala 1981, 1982a, b; Riihelä 

1989) 
− intensio–ekstensio-tematiikka ja siitä johdettu luokittelu (esim. Laine 1984; 1990) 
− käsite–ilmiö-suhteen tarkastelu (esim. Baxter 1989; Durant ym.; Haupt 1948, 1950; 

Mali & Hove 1979; Nussbaum 1979; 1985a, b; Ojala 1992; 1993; Summers & Mant 
1995; Virrankoski 1982; 1986; Vosniadou & Brewer 1990; Vosniadou 1991, 1994; 
Yuckenberg 1962) 

2. metodiselta rakenteeltaan erilaisia tapoja 
− oppilaiden tuotokset, kuten kirjoitukset ja piirustukset (esim. Ahtee 1994a, 45; Jones 

1991; Targan 1987; Takala 1982a, b, Ojala 1993; Arnold ym. 1995; esim. Mutanen 
1999, 153; liitteet 8, 13, 14) 

− haastattelua ja/tai demonstraatioita (esim. Cohen 1982; Piaget 1929; Haupt 1948; 
Yuckenberg 1962; Baxter 1989; Mali & Hove 1979; Nussbaum 1979; Klein 1982; 
Summers & Mant 1995; Vosniadou 1994a, b; esim. Mutanen 1999, 287, 291–294; liite 
7) 

− alaa ja ominaisuuksia erittelevät kortti- ja palikkatehtävät (esim. Laine 1984; Riihelä 
1989; esim. Mutanen 1999, 288–290) 

3. laadultaan erilaisia tapoja 
− avoimet, puolistrukturoidut, strukturoidut tehtävät (em. tutkimukset) 
− verbaaliset, nonverbaaliset, toiminnalliset tehtävät (em. tutkimukset) 
− analyysia tai synteesiä edellyttävät tehtävät (em. tutkimukset). 

Luettelemieni menetelmien tai tehtävien – etenkin demonstraatio-, kortti- ja 
palikkatehtävien – taustalla on sisältötieto käsitteiden ominaisuuksista ja niiden välisistä 
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suhteista. Tarkennan käyttämieni tiedonkeruuvälineiden ja -tehtävien metodista taustaa 
joiltain osin, sillä välineiden jäsentely on aiemmin tapahtunut paljolti sisällöllisen 
käsiteanalyysin varassa. 

Julkunen (1989) esittää konkreettisen menetelmäluettelon tarkastellessaan ala-asteen 
oppikirjoja. Hänen (1989, 80) mielestään ala-asteen ympäristöopin oppikirjoissa käsitteitä 
opetetaan 
− käyttämällä vastakohtaa hyödyksi; esim. Eläimet liikkuvat – – Kasvit ovat maassa. 
− toistamalla opittavaa käsitettä; esim. Koira on ihmisen ystävä. Koiralla – – 
− käyttämällä yläkäsitettä opetuksen tukena; esim. eläimiä: jänis, kettu, pöllö jne. 
− hyödyntämällä synonyymia; esim. – – mitataan lämpö: jos se on yli 37 astetta, niin on 

kuumetta. 
− hyödyntämällä vertausta tai metaforaa; esim. Maapallo on pieni hiirulainen auringon 

rinnalla. 
− havainnollistamalla konkreettisen esimerkin avulla; esim. Kun veteen pudotetaan kivi, 

siitä lähtee aaltoja. (Tiivistäminen A. M.) 
Opettamiselle on tyypillistä Julkusen (emt.) mukaan deduktiivinen eteneminen, 

viittaukset kuviin sekä se, että samoja käsitteitä toistetaan jaksosta toiseen. Ajan 
ilmiöiden opettamiseksi käsitteiden alan ja ominaisuuksien oppiminen tapahtuu osaksi 
vastakohtaistamalla ja jäsentämällä nimenomaan käsitteiden välisiä suhteita. Myös koko- 
ja etäisyyssuhteiden opettamisessa on hyödynnettävä Julkusen esittämien esimerkkien 
tavoin konkretisointia ja jopa vertauksia (esim. jos Aurinko on rantapallo, maapallo on 
nuppineulan pään kokoinen). Tämäntyyppiset metodiset ulottuvuudet ovat käsitteiden 
ekstension ja intension selventämisessä välttämättömiä (luku 5.2.3). 

Lehtinen (1988b, 46–47, 57–97) esittelee graafisia työvälineitä määritellessään 
teoreettisia perusteita matematiikan prosessiorientoituneelle opetukselle. Joycen ja Weilin 
(1980) sekä Meisalon (1990) esittelemästä listasta puuttui kuitenkin itsenäisenä 
osa-alueena mm. käsitekarttatekniikka, jota Suomessa Novakin ja Gowinin (esim. 1984, 
40) työskentelyn pohjalta Åhlberg (1990) on kehitellyt. Hänen (mts. 6–7) mielestään 
suomalainen oppimiskeskustelu ei ole esitellyt keinoja, joilla oppilaiden käsityksistä ja 
niihin sisältyvistä kokonaisuuksista saataisiin tietoa. Jones (1989) esittelee kiintoisalla 
tavalla yhdeksän erilaista graafista muotoa käsitteiden välisten suhteiden kuvaamiseksi ja 
opettamiseksi (ks. Åhlberg 1990; Fry 1981; Biel & Torell 1977).  

Tutkimuksen empiirisessä osassa hyödynnän valitsemistani Jonesin (1989) malleista 
käsitteellistä puuta kuvaavaa muotoa (network tree; osaksi spider map), jonka 
käsiterakenteeseen sisältyvät käsitepalikat ja -kortit (ks. Mutanen 1999, 287–289). 
Käsitepuun logiikkaan sisältyvät mm. käsitteelliset hierarkkiset suhteet ala- ja 
yläkäsitteiden muodossa. Toiseksi hyödynnän syklistä mallia (cycle; osaksi series of 
events chain), jonka rakenteeseen sisältyy demonstraatioiden toiminnan logiikka (ks. mts. 
291–294). Ajan käsitteiden opettamiseksi demonstraatioissa osoitetaan planetaaristen 
liikkeiden, suhteiden ja etäisyyksien myötä ajallisten vaihteluiden syntyminen. Viimeisen 
opetusjakson menetelmää voisi nimittää Jonesin (1989) ongelmanratkaisutyyppiseksi 
tavaksi (problem / solution outline; luku 5.2.2). Taulukkoon 5 olen valinnut tutkimukseni 
kannalta graafisten muotojen tärkeimmät ominaisuudet. 

Taulukko 5. Jonesin (1989, 20–25) esittämät graafiset muodot vapaasti tiivistäen. 
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esim. ongelma, 
ratkaisu ja tulokset 

Mikä oli ongelma? 
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ongelma? Miksi 
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osoittaa tietyn 
tapahtumasarjan 
ja vaikutuksen 
tuottaa yhä uusia 
tuloksia 

esim. sääilmiöt, 
suoritussyklit ja 
epäonnistumisen 
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Mikä on syklin 
kriittinen 
tapahtuma? Miten 
tapahtumat ovat 
suhteessa toisiinsa?  

 
Mitä metodista hyötyä on tavoista kuvata käsitesuhteita ja -luokkia? Erilaiset 

käsitteelliset diagrammit, kaaviot ja semanttiset kartat vaativat työtä, mutta niiden avulla 
on Åhlbergin (mts. 19) mielestä saatavissa helpommin kokonaiskäsitys sekä omasta että 
toisen ihmisen ajattelusta. Gunstone (1988, 76–77) pitää oppilaiden käsityksiä 
tulkittaessa käsitekarttojen hyvänä puolena sitä, että ne ilmaisevat käsitteellisiä rakenteita 
ja käsitteiden välisiä suhteita tehokkaasti. Mikäli käsitekarttaidean opetusmenetelmällistä 
hyötyä pohditaan, voidaan opetusmenetelmä edelleen rinnastaa tutkimusmetodeihin. 
Tällöin idean funktio on opetuksessa siinä, että opettaja tulee tietoiseksi oppilaan 
käsitteistä ja että oppilas itse tiedostaa käsityksiään. 

Yksi menetelmävalintojen kiintoisa lähtökohta esiintyy Perkinsillä (1987, 66–70). Hän 
tarkastelee tilanteita, joissa opettaja selittää vaikeaa tai uutta käsitettä oppilailleen. 
Tutkijan mielestä käsitteiden opettamisessa on otettava huomioon käsitteen 
käyttötarkoitus, pohdittava käsitteen rakennetta, opetettava käsitettä mallien ja 
esimerkkien avulla ja hyödynnettävä opetuksessa perusteluja. Julkunen siteeraa Perkinsin 
opettamisen mallia seuraavasti: 

Taitavat opettajat käyttävät käsitteitä opettaessaan Perkinsin mukaan juuri näin: he 
tekevät opetuksen tarkoituksen selväksi ja ilmaisevat selvästi myös rakenteen, antavat 
malleja ja esimerkkejä ja perustelevat. Oppilaita pitäisi opettaa käyttämään 
samantapaista analyysia, sillä tällöin päästään tutkivaan ajatteluprosessiin. Käsitteiden 
opettaminen helpottuu siten, että oppilaita pyydetään kirjoittamaan lyhyt analyysi 
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jostakin tavallisesta, mallina pidettävästä kohteesta, ilmaisemaan sen tarkoitus, miksi 
ja kuinka hyvin esine on suunniteltu tarkoitustaan varten. (Julkunen 1989, 25.) 

Vaikka lainaamani esimerkin käsitteellistämisen kohde on konkreettinen esine, ovat 
mallissa esitetyt vaiheet sekä niiden käytännön toteutus kiintoisia. Mallin ydinajatuksesta 
päästään pureutumaan käsitteiden alaa ja ominaisuutta koskevaan tietoon. Lisäksi siitä on 
ideoitavissa konkreettisia tehtäviä (esim. aineet, piirustukset tms. tuotokset) oppilaiden 
käsitesuhteiden paljastamiseksi. 

3.2.2 Menetelmävalinnat tiedeopetuksen näkökulmasta 

Tarkastelin ensimmäisessä osassa lasten käsitysten luonnetta samalla, kun johdin 
viitekehykseni keskeisiä epistemologis-ontologisia sitoumuksia. Tiedeopetuksessa on 
luonnehdittu varioiden lasten käsitysten piirteitä. Joidenkin tutkimustulosten (esim. 
Osborne & Wittrock 1983, 490–491; Osborne & Freyberg 1985, 12) mukaan lasten 
käsitykset ovat 1) pinttyneitä ja tieteellisistä käsitteistä poikkeavia näkemyksiä tai 2) osa 
käsitestruktuuria, joka tarjoaa tietoisen ja koherentin ymmärtämismaailman lasten 
tieteellisille näkemyksille, tai 3) itsepintaisia ja vaikeasti muutettavia. Sen sijaan Di Sessa 
(1988) kirjoittaa ”knowledge in pieces” -näkemyksestä, joka perustuu oletukseen 
intuitiivisesta tiedosta. Hänen mukaansa lasten tiedettä voisi kuvata mieluummin laajana 
joukkona sirpalemaisia käsityksiä kuin integroituina struktuureina. Vosniadou ja Brewer 
(1987; 1990) käyttävät puolestaan synteettisen mallin käsitettä selvittäessään lasten 
yritystä päästä sopusointuun aikuisilta saatujen tietojen kanssa (vrt. Arnold ym. 1995; 
Baxter 1989; Mali & Hove 1979; Nussbaum 1979). 

Tutkimusten vaihtelevista teoreettisista lähtökohdista kielii suuri joukko eri käsitysten 
nimiä, joita kirjallisuudessa on esiintynyt (ks. osa I). Perustellessaan tiedeopetuksen 
menetelmävalintoja esimerkiksi Driver (1989) korostaa, että on olemassa yleisiä 
käsityksiä oppilaiden käsitysten synnystä, luonteesta ja prosessista siitä huolimatta, että 
käsityksiä ja merkityksiä on luonnehdittu persoonallisiksi, yksilöllisiksi ja kulttuurisiksi. 

Analysoidessaan aiempia tutkimuksia Linn ja Songer (1993, 138–170) toteavat, että 
käsitteellinen muutos on nähty joko vallankumouksellisena tai evolutionaarisena. 
Vallankumoukselliset muutokset syntyvät opiskelijan hankkiessa eri oppiaineisiin sopivia 
strategioita, kun taas evolutionaarisessa käsityksessä muutoksen saa aikaan oppiaineeseen 
sidonnaisen tiedon lisääntyminen. Scott, Asoko ja Driver (1991, 310–329) luokittelevat 
käsitteelliseen muutokseen pyrkivät opetuskokeilut kahteen pääluokkaan. Ensimmäiseen 
luokkaan sisältyvät kokeilut, joissa opetuksessa käytetään hyväksi oppilaiden 
kognitiivista ristiriitaa. Toisessa luokassa puolestaan lähdetään liikkeelle opiskelijoiden 
vallitsevista käsityksistä. Kognitiiviseen ristiriitaan perustuvat opetusmenetelmät 
korostavat opiskelijan omaa roolia vallitsevan tietorakenteen muuttamisessa, kun sen 
sijaan vallitsevia käsityksiä muokattaessa korostuu myös opettajan rooli esimerkiksi 
oppimateriaalin valitsijana. Lasten kysymysten kautta etenevää menetelmää voisi 
luonnehtia sekä kognitiivisen ristiriidan että vallitsevien käsitysten tuntemiseksi (ks. luku 
5.2.2). (Driver 1989, 481–490.) 
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Käsitteellistä muutosta (esim. Arnold 1995; Vosniadou 1994) on pystyttävä tavalla tai 
toisella evaluoimaan, olivatpa käsitykset konstruktivistisen tai sosiokonstruktivistisen 
viitekehyksen varassa tulkittavia, tieteellisen ja arkikokemuksellisen määrittelyn kanssa 
ristiriitaisia tai niin yksilöllisiä, että niistä ei voitaisi sanoa mitään yleistä. Oppilaan 
kokema kehitys tai oppiminen ei ole välttämättä sama kuin oppimiseen käytetyn ajan, 
oppilaan iän tai opetuksen lisääntyminen. Tietoiseksi tulemiseen kuuluu käsitysten ja 
käsiterakennelmien kyseenalaistaminen, laajentaminen, kehittäminen ja uudelleen 
paikantaminen, mikä on tyypillistä juuri oppilaan omakohtaisten ongelmien 
työstämiselle. Russellin, Harlenin ja Wattin (1989, 566–576) tutkimuksessa opettaja 
rohkaisi oppilasta juuri tähän suuntaan käsitysten kehittymisessä. Tutkimus osoitti, että 
lapsissa vähitellen tapahtunut muutos oli yksilöllinen. Yksilöllisyydestä huolimatta ja 
oikeastaan juuri siksi on opetus–oppimis-prosessin ymmärtämiseksi ollut tarvetta myös 
käsitteellistämistä koskeviin yleistyksiin. 

Hewson ja Thornley (1989) ohjaavat opettajia tarkkailemaan ja arvioimaan 
oppimistilanteita, joissa oppilaat ottavat käyttöön uusia käsitteitä. Driver (1989, 486) 
puolestaan selostaa projektia (Children’s Learning in Science), jossa oppilaille kehitettiin 
sarja opetusskeemoja ja jossa oppilaita pyydettiin reflektoimaan, tulkitsemaan ja 
testaamaan tulkintojaan keskustelujen ja eksperimenttien kautta. Opettajat äänittivät 
oppilaiden ideat, käyttivät heidän päiväkirjojaan ja diagnosoituja testejä. Aineistosta 
huomattiin, että oppilailla oli samantyyppisiä ”polkuja” käsitteellistämisen aikana sekä 
konfliktitilanteista että käsitteellistämisprosessia eteenpäin vievistä kokemuksista. 

Käsitteellistäessään Toulminin yleistä tieteenteorianmuutosta koskevaa tutkimusta 
Posner ym. (1982) korostavat käsitteellisen muutoksen vaativan tietynlaisia olosuhteita 
oppimisympäristössä. Oppilaiden tulee ensiksikin olla tyytymättömiä olemassa oleviin 
käsityksiin (Scott ym. 1991, 310–329). Toiseksi oppilaan tulisi kyetä sijoittamaan uusia 
käsitteitä omiin kokemuksiinsa sopivalla ja hyödyllisellä tavalla. (Driver 1989, 484–485.) 
Miten oppilaat itse voisivat huomata ja paikantaa aiempia käsityksiä ja käsitteitä (Driver 
1989, 486–488)? Seuraavaksi tiivistämäni Driverin (mts.) esittämät menetelmät ovat 
monin tavoin mukana valittaessa käsitteiden oppimista kuvaavia tekijöitä luvussa 4. 
− Praktinen kokemus; Asiat osoitetaan esimerkiksi demonstraation avulla (Driver 1989, 

485). 
− Vertaisryhmän merkitys; Oppilaat keskustelevat olemassa olevista ideoista toisten 

kanssa ja esimerkiksi tulevat tietoisiksi omista käsityksistään (Champagne & Gunstone 
& Klopfer 1985, 163–187). 

− Instruktionaalinen lähestyminen esimerkiksi sellaista aihepiiriä lähestyttäessä, jossa ei 
kokemusten tai vertaisryhmän avulla edetä käsitteellistämisprosessissa; Oppilaat 
tarvitsevat enemmän tukea käsitteiden oppimiseensa. Esimerkiksi hyödynnetään 
tietokannan tyyppistä koostetta, jossa eritellään, mitä lapset tietävät ennestään 
(Clement & Brown & Zietsman, 1989, 554–565; Baxter 1989). 

− Oppilaan tukeminen, niin että hän kykenee konstruoimaan vaihtoehtoisia teoreettisia 
systeemejä (Driver 1989, 485). 
Menetelmien perustana on siis tukea sekä yksilöllistä että sosiaalista vuorovaikutusta. 

Lähtökohtana on edelleen, että oppilaiden aiemmat merkitykset ja käsitykset ovat 
tiedossa, olivatpa ne luonteeltaan millaisia tahansa. Fenomenologisin termein voisi sanoa, 
että menetelmävalintojen perustaksi otetaan oppilaiden merkitysten horisonttianalyysi, 
jonka varaan oppimisympäristön olosuhteet menetelmävalintoineen strukturoidaan. 
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Intentoivan ja tutkivan oppilaan kannalta on edullista, että oppilas itse opettajansa kanssa 
osallistuu merkitysten eksplikoimiseen, jotta kohtaamistilanne oppimisympäristön 
horisonttitasojen kanssa synnyttäisi uusia oppimistavoitteiden suuntaisia merkityksiä ja 
tämän myötä merkityksellisiä oppimiskokemuksia. 

3.2.3 Perusteet kysymysten esittämiselle ja havainnollistamiselle 

Viimeisenä Meisalon (1990) luettelossa esitetty luonnontieteellisen tutkimuksen työtapa 
samoin kuin tiedeopetus liitetään Oksasen (1990, 57) ajatuksen mukaan yleensä 
tieteelliseen ajatteluun perustuvaan toimintaan. Näkemys on mielenkiintoinen, ja sen 
kautta voisi olla myös tarpeellista pohtia opetukseen johtavaa epistemologiaa. Mitä tieto 
ja tietäminen ovat, ja miten ne voisivat ilmetä menetelmävalintojen taustalla 
pedagogisessa diskurssissa? Kiintoisa lähtökohta löytyy Rousseaun Émilestä (1905; ks. 
Suortti & Mutanen 1997, 93–95), jota tarkastelen lyhyesti ennen kuin pohdin 
tutkimukseni lopullisia menetelmävalintoja. 

Rousseaulle (1905, 396–397) tiedonhankintatavat ovat tärkeämpiä kuin tietämisen ja 
tieteen lopputulos. Hänen pedagogiikassaan korostuu kiireetön tiedonhankintatapojen 
oppiminen. Niinpä pedagogin tehtävänä ei ole opettaa oppilaalle totuuksia, vaan tärkeintä 
on osoittaa lapselle tavat, joiden kautta totuuksia voidaan lähestyä. 

Oppimisen tieteellisyyden tavoite ei ole itsetarkoitus tai itseisarvo. Tietämisessä ja 
tietämättömyydessä on Rousseaun (mts. 324–325) mielestä parempi, että oppilas ei 
ymmärrä kuin että hän luulee ymmärtävänsä. Ymmärtävässä oppimisessa oppilas voi 
kokemushorisontistaan verrata ja arvioida havaitsemiansa tosiasioita ja muodostamiaan 
käsitesuhteita. Opettajan on vain annettava aikaa oppilaan oman tien kulkemiseen, mikä 
kuitenkin muodostuu paradoksaalisen vaikeaksi pedagogisessa ohjauksessa. 
Tiedonomaksumisen tulee olla sekä oppilaalle että opettajalle kivulias ja hidas prosessi, 
jossa syntyvää persoonallista tietoa on myös kyettävä kriittisesti arvioimaan. Rousseaun 
teksti selventää ”vaikean” metodin itsenäistä, keksivää ja toiminnallista luonnetta: 

Kieltämättä saamme asioista paljon selvemmät ja varmemmat tiedot oppimalla ne 
itsestämme, kuin johtumalla niihin toisten opetuksesta. Siitä on sitä paitsi se hyöty, 
ettemme alista järkeämme orjallisesti auktoriteetin alle ja että lisäksi kekseliäämmin 
löydämme eri suhteita, yhdistämme eri seikkoja, keksimme koneita, jota vastoin 
omaksumme kaikki semmoisena kuin se meille asetetaan. – – Koska on olemassa niin 
paljon erinomaisia metodeja, jotka helpottavat meille tieteiden oppimisen, olisi ylen 
tärkeätä, että joku meille antaisi vaikeitakin metodeja. (Rousseau 1905, 323.) 

Objektiivisen opetuksen myötä Rousseau selventää tieteen ja totuuden ontologiaa. 
Hänen pragmaattinen tietokäsityksensä vastustaa ulkoa opittua ja auktoriteettiin sidottua 
tietoa, sillä Émilen on ymmärrettävä oppimansa. Pedagogisessa mielessä Rousseaun 
tiede- ja totuus-käsitteet muodostavat avoimen järjestelmän, sillä oppilaille ei ole 
olemassa valmista tiedettä, vaan jokaisen on itse keksittävä tieteensä sekä kehitettävä 
välineensä havaintojen tekoon: 
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Älköön hän omistako tiedokseen mitään sen nojalla, että te sen olette sanoneet, vaan 
sen nojalla että hän sen itse on ymmärtänyt. Älköön hän oppiko jo valmista tiedettä, 
vaan keksiköön hän oman tieteensä. Jos kerran juurrutatte hänen mieleensä 
auktoriteettiuskon järkiperäisen arvostelun asemesta, ei hän ole kykenevä asioita 
järkevästi arvostelemaan, vaan on oleva toisten mielipiteiden leikkikalu. (Rousseau 
1905, 303.) 

Rousseaun tieteenfilosofia ja siitä johdettu pedagogiikka on saanut jälkimaailmalta 
kiitosta. Émilen lainauksista on luettavissa, että oppilaalla on tärkeä osa tiedon 
prosessoinnissa. Rousseau poikkeaa empiristeille tyypillisestä tavasta nähdä oppilas 
passiivisena tiedonkäsittelijänä. Hänen tiedeopetuksensa on esimerkki pedagogisesta 
tiedosta, jossa on ymmärretty epistemologisen tietouden lisäksi ontologisen ja 
antropologisen tiedon arvo. Rousseau ei esitä erillistä lapsille sopivaa tiedettä eikä 
filosofiaa. Näkisin hänen käsitystensä tässä suhteessa poikkeavan lähtökohdiltaan lapsen 
tiedettä ja tiedeopetusta korostavista suuntauksista, kuten Lipmanin (1988) lapsille 
tarkoitetusta filosofiaohjelmasta. Sen sijaan Freesen (1992) ajatuksiin lapsen vitaalisesta, 
luovasta ja filosofisesta ajatuspotentiaalista voisi Rousseau (esim. 1905, 303) hyvin 
yhtyä. 

Rousseaulle tieteen oppimisen perustana ovat oppilaan omat kysymykset ja ongelmat, 
jotka olisi jotenkin eksplikoitava. Kuten erillisessä julkaisussa olen sekä Lehmuskallioon 
(1991, 132) ja Dahlbergiin, Hartmaniin ja Pettersoniin (1977, 15) viitaten että omien 
tulosteni mukaisesti todennut, lapset voivat esittää osuvia, jopa eksistentiaaliongelmia 
pohtivia kysymyksiä. Menetelmävalintoja tehdessäni en määrittele diskurssia pelkästään 
luonnontieteen oppimiseen tai sen työtapoihin liittyväksi (ks. Meisalo 1990, 27), vaan 
edellä lainaamieni Rousseau-esimerkkien tavoin yleensä oppilaan omasta 
merkityshorisontista nousevia ongelmia ja kysymyksiä koskeviksi. Menetelmille, joilla 
on tämäntyyppinen epistemologinen tausta, on käytännössä annettu sekava joukko 
erilaisia nimityksiä, kuten tutkiva oppiminen, ongelmakeskeinen oppiminen tai keksivä 
oppiminen jne. 

Comenius (1928; ks. Suortti & Tiirola 1993) määrittelee didaktiikkansa tarkoitusta 
siten, että hän esittää yleispätevää taitoa opettaa kaikkea kaikille eli ”etsiä ja keksiä 
sellainen menettelytapa, että opettajan työ supistuisi vähempään, mutta oppilas oppisi 
enemmän”. Lähtökohta tähtää rikkaaseen sisältöön harkitun menetelmän avulla. 
Comeniuksen opetusohjeet ja menetelmälliset valinnat ovat taloudellisia. Tätä ei suinkaan 
voi sanoa edellä kuvaamani Rousseaun (1905) ”kivuliaan tien kulkemisesta”, mikä vaatii 
onnistuakseen sekä opettajalta että oppijoilta paljon. Kiintoisaa on myös lukea tämän 
tutkimuksen toteutuslukua ja nähdä, millaisia taitoja lasten kysyvä työskentelytapa 
opettajalta ja oppilaalta edellyttävät. 

Menetelmävalintojen ongelmakeskeisyyden ja aidon ihmettelyn kriteerin lisäksi 
käsitteiden oppimisessa ovat toisaalta adekvaatteja havainnollisuuteen pyrkivät 
menetelmät. Lahdes (1986, 235) sisällyttää havainnollistamisen opetusteknisiin 
periaatteisiin. Hän ryhmittelee yleensä didaktiset periaatteet yleisiin, opetusteknisiin ja 
säätelyperiaatteisiin. Havainnollisuutta tiedeopetuksen menetelmien kehittämisessä 
korosti omana aikanaan ja nykypäivänkin tilanteen suhteen relevantilla tavalla 
englantilainen 1600-luvulla elänyt empiristi Locke, joka Freesen (1992, 38) kuvaamin 
sanoin pohti lasten oppimisen luonnetta: ”He eivät jaksa seurata pitkiä loogisia 
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johdatteluja. Perustelujen, jotka heihin tehoavat, täytyy olla selkeitä ja ilmeisiä, heidän 
ajattelutavalleen sopivia.” Myös Comenius jo aiemmin (1928, 128, 250–251) viittasi 
ankaralla kritiikillään opetuksen havainnollisuuden vaatimukseen ja aistien 
monipuoliseen käyttöön luonnontieteitä opetettaessa (ks. Suortti & Mutanen 1995, 151). 

Aebli (1991, 107) kritisoi aikamme didaktiikkaa siitä, että havainto-opetuksen sisältö 
nähdään liian suppeana. Hänen arvostelunsa sopii myös ajan käsitteiden 
havainnollistamisen ongelmiin. Se osuu erityisesti mielikuvien ja useimmiten pelkästään 
kirjan varassa tapahtuvaan havainto-opetukseen, sillä opettamisen erityisenä haasteena 
ovat nimenomaan vaikeasti havainnollistettavat todellisuuteen kuuluvat käsitteet. 
Havainnollistamisessa pidän kiintoisana teknologian tarjoamia mahdollisuuksia, joilla jo 
tiedonkeruun ensikokemusten perusteella kyettiin havainnollistamaan käsitteeseen 
liittyvää liikettä, muutosta ja rytmiä (Mutanen 1999, 230). Ajan käsitteiden opettamisen 
haasteena on nimittäin käsitteen filosofis-fysikaalinen monidimensioisuus. 

Erillisraportin tulosten mukaan oppilaat ja erityisesti pojat olivat kiinnostuneita 
tietokoneen käyttämisestä (Mutanen 1995; 1999; Durndell 1991). Päätelmiäni tukee 
Kangassalon väitöskirjatutkimukseen liittynyt kokeilu, jossa tutkija opetti astronomiaa 
lapsille tietokoneen avulla. Tietokonesimulaattoria käyttäen lapsi kykeni helpottamaan 
vuodenaikojen vaihtelujen liikkeiden, rytmin ja vaihtelun syiden oppimista (ks. 
Kemppainen 1994, 49–51; Kangassalo 1997). 

Yhtenä mahdollisuutena ”aitoon” oppimiskokemukseen pääsemiseksi nähdään 
tutkimuksen toisessa tiedonkeruussa opetusteknologian soveltamisen mahdollisuus. 
Halpern (myös Wayth 1983, 77–78) on korostanut teknologian merkitystä tieteellisten ja 
matemaattisten käsitteiden ymmärtämisessä sekä spatiaalisten taitojen harjoittamisessa: 

For example, it is more difficult to understand sine waves, rotation in 
three-dimensional space, and colour mixing when they are depicted in static images 
than when they are shown in moving and coloured arrays. (Halpern 1992, 12.) 

Halpern korostaa, että teknologisesti orientoituneella opetuksella voidaan pureutua 
syvälle oppilaiden tiedonhankintaprosesseihin. Esimerkiksi simulaatioita on käytetty 
hyväksi yksilön kognitiivisia prosesseja jäljennettäessä (ks. Ropo 1985, 98). Lisäksi niitä 
pidetään tehokkaana ja mielenkiintoisena opetustapana (esim. Wayth 1983, 65–66; Willis 
ym. 1987, 22–23, 39). Willis ym. (1987; 42–43) viittaavat simulaatioiden yhteydessä 
Piaget’n tutkimuksiin. He perustelevat simulaatioiden käyttöä opetuksessa seuraavasti: 
− Oppimisympäristö mahdollistaa mahdollistaa sen, että lapset keksivät asiat itsenäisesti. 
− Simulaatiot antavat mahdollisuuden yrittää erilaisia lähestymistapoja 

ongelmanratkaisussa. 
− Simulaatiot antavat mahdollisuuden oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. 

Oppilaat voivat opettaa toisiaan. 
− Opettaja–oppilas-interaktio perustuu yksilöllisiin lähtökohtiin, koska simulaatiot 

antavat opettajalle mahdollisuuden havainnoida oppilaiden ajattelu- ja 
ongelmanratkaisuprosesseja. 

− Lapset saavat mahdollisuuden kehittää omaa mentaalista malliaan maailmasta. 
Mitä ongelmia tutkijat näkevät simulaatioiden opetuskäytössä? Willis ym. (mts. 51) 

korostavat todellisuusongelmaa: simulaatioiden kanssa työskentelevät lapset eivät 
välttämättä tee eroa simulaatioiden ja reaalimaailman välillä. Toisena ongelmana tutkijat 
näkevät ajankäytön, sillä simulaatiot vievät runsaasti aikaa opetuksesta. Korostaessaan 
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simulaatioiden merkitystä oppimisvälineenä Chandler (1984, 19–22) muistuttaa 
puolestaan niiden vaarasta yksinkertaistaa kompleksisia ilmiöitä, jolloin 
käsitteellistämisprosessin hallintaa voidaan pitää liian yksinkertaisena. 
Yksinkertaistamisen ongelma on tullut esille jo aiemmin, kun on esitetty kritiikkiä sekä 
oppikirjoja että telluurion käyttöä kohtaan (Ojala 1992; Markkanen 1993). Simulaation 
käyttäjän tulisi Chandlerin (1984, 19–22) mukaan olla tietoinen itse mallista ja 
mallintamisen kohteesta (esim. ilmiön olemus). Toteamus sopii minkä tahansa 
opetusmenetelmän käyttöön yleiseksi ohjeeksi. 

Onko teknologia rengin vai isännän asemassa oppimisympäristön 
menetelmävalinnoissa? Teknologisten välineiden käyttämisen edellytyksenä on Suorttin 
(1994b, 37) sanoin suhde oppimisen teoriaan. Aiheellinen lähtökohta 
teknologiatarkastelulle on se Suorttin näkemys, että opetusteknologia uhkaa muuttua 
teknologia-attribuuttinsa vuoksi nopeasti hallitsemattomaksi ja abstraktiseksi osaksi 
todellisuutta: ”Opetusteknologia on abstraktio ilman sen ulkopuolelta nousevaa 
tarkoitusta.” Opetusteknologiaa ei voida ymmärtää ilman didaktista momenttia, jossa 
keskeistä on oppimisen teoria oppilaan ja ympäristön yhteenkuuluvuutena. (Mts. 37–42.) 

Tietokoneen mahdollisuudet eivät typisty opettamisessa vain vuorovaikutussuhteeseen 
– tiedon havainnollistamiseen opettajalta oppilaalle. Nachmiasin, Stavyn ja Avramsin 
(1990, 123–132) mielestä tietokoneita tulisi hyödyntää muutettaessa oppimiseen liittyvää 
praktista todellisuutta. Uuden teknologian avulla voisi olla mahdollista yhtäältä tunnistaa 
oppilaiden käyttämiä käsitteitä ja toisaalta myös opettaa niitä. Tutkijat kritisoivat 
nimittäin tietokonesovelluksia, joita on käytetty älykkyystutkimuksissa ja jotka eivät itse 
asiassa kosketa käytännön todellisuutta. (Mts.) Nachmiasin ym. lähtökohtaan ei tämän 
tutkimuksen asetelmassa aivan tähdätä, mutta sitä tarkastellaan diskussio-osassa yhtenä 
empiirisen jatkotutkimuksen alueena. 

3.2.4 Kokoavia ajatuksia menetelmävalinnoista 

Olen pitäytynyt menetelmätarkastelussani filosofisen käsiteanalyysin ja käsitteiden 
oppimisen teoreettisissa näkökulmissa. Esityksessäni olen jättänyt ottamatta huomioon 
esimerkiksi luonnontieteen opetuksessa käytettyihin työtapoihin kohdistuneen kritiikin, 
joka monin osin on samantyyppistä kuin yleisdidaktisia menetelmiä koskeva kritiikki: 
mm. Meisalo (1990, 13) arvostelee tutulla tavalla tiedeopetuksen liian yksipuolisia ja 
opettajajohtoisia menetelmiä. En myöskään ole nähnyt tarkoituksenmukaiseksi esitellä 
menetelmien yleisiä kuvauksia ja luokitteluja esimerkiksi Lahdeksen (1986, 293–333) 
esittelemän opetusmuotoluokituksen mukaan. Esittelyni perusteella voin sen sijaan 
todeta, että oppimisen menetelmätarkasteluun tulen sisällyttämään yleis- ja 
ainedidaktiikan keskiöstä ongelmakeskeisen ja tutkivantyyppisen menetelmän, joka 
sisältää edellä lainaamieni kasvatusklassikoiden korostamia epistemologisia piirteitä sekä 
aiemmin korostamiani tieteenalakohtaisia ja sisällöllisiä vaatimuksia. 

Tutkimuksessa päädytään kysymys- ja ongelmakeskeiseen, tutkivan prosessin ehdoin 
etenevään menetelmään käsitteitä opeteltaessa. Näin ollen valitut menetelmät ja niiden 
myötä syntyneet ympäristöt tehtävineen eivät ole ”puhtaita” käsitteiden opettamisen 
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menetelmiä Ausubelin (1968), Klausmeierin (1976), Laineen (1984) tai Novakin ja 
Gowinin (1984) esittämien menetelmien tavoin, mikä asettaa tutkimukselle kiintoisan 
jännitteen. Ratkaisua voisi ihmetellä kysymällä, eikö tutkimuksen keskeisin seikka, 
käsitteiden oppiminen, tarvitsisi lisää tutkimusta käsitteiden spesifien oppimisteorioiden 
viitekehyksestä. Tällöin voitaisiin esimerkiksi tarkastella Ausubelin (1968) kehittämää 
ennakkojäsenten käyttöä oppimistilanteessa, seurata Klausmeierin (1976) esittämiä 
käsitteellisen kehittymisen tasoja pitkittäismittauksena tai tarkentaa Laineen (1984) 
harjoittamaa luokittelevan opetusstrategian käyttöä. Valittu menetelmä muistuttaa 
asetelmaltaan tässä suhteessa ehkä eniten Riihelän (1989) tutkimusta, jossa käsitteiden 
oppimista pyrittiin helpottaan ryhmäprosessien avulla 

Yleiseen oppimisen tarkasteluun löytyy useita perusteluja. Kolmannessa vaiheessa ei 
pitäydytä pelkästään käsitteissä, vaan siinä ollaan kiinnostuneita didaktisen prosessin 
tekijöistä. Uskon, että valitsemani pedagoginen menetelmä on varsin todellinen, sillä 
tutkivat ja ongelmalähtöiset menetelmät ovat käytännön oppimistilanteissa nykyaikana 
suosittuja (esim. Virtanen 1994). Opettajankouluttajana lähes kuusi vuotta toimineena 
oletan, että esimerkiksi opettajaksi opiskelevalla on harvoin spesifiä tietoa käsitteiden 
oppimisen strategioista ja että niitä sovelletaan harvoin opetusharjoitteluissa. Ehkä 
lähimpänä ja käytetyimpänä esimerkkinä voisi mainita Novakin ja Gowinin (1984) 
kehittelemän käsitekarttatekniikan. 

Käsitteen merkityksellisen oppimisen ja spesifien oppimisteorioiden kannalta on 
kiintoisaa tarkastella valitun menetelmän piirteitä ja ilmentymistä toteutetussa 
oppimistilanteessa. Vaikka tutkimus ei olekaan mikään menetelmää testaava 
tehokkuustutkimus, voi menetelmää kuvaavien tulosten yhteydessä olla aiheellista pohtia 
ns. yleisen didaktisen menetelmätiedon (tässä tutkiva oppiminen) mahdollisuutta 
käsitteiden oppimisessa. Samalla on tarpeellista nostaa käsitteen oppimisen sisältöjen 
perusteella menetelmän heikkoja kohtia esille: Opitaanko pelkästään oppimisen tapoja 
sisältöjen ja käsitteiden sijasta? Mitä menetelmän heikko tai vastaavasti hyvä hallinta 
merkitsee käsitteiden substanssin hallinnassa? Asetelma on kiintoisa, sillä ensimmäisessä 
tiedonkeruussa korostuivat nimenomaan sisällöt, kun taas toisessa asetelmassa esiintyy 
sisällön ohella muoto. 

3.3 Oppimisympäristö- ja –tehtävä-käsitteet tutkimuksen keskiössä 

Toisen empiirisen toteutuksen vaiheessa korostuu oppimisympäristö, jonka 
ominaispiirteillä oppimistehtävineen oletetaan olevan merkitystä oppimisprosessiin ja 
siitä saatuihin tuloksiin. Oppimiskäsityksiin peilaten on kuitenkin muistettava, että 
oppimisympäristö ”vaikuttaa” tai ”on vaikuttamatta” yksilön toimintaan havaitsijansa, 
kokijansa ja tulkitsijansa ehdoin. Konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen nojautuvan 
Viirin (1994, 37) mukaan ei ole olemassa absoluuttista ja objektiivista kontekstia, sillä 
jokainen elää omassa konstruoidussa kontekstissaan. Tässä tutkimuksessa viittaan 
objektiiviseen todellisuuteen (ks. luku 2.3), joka tarkoittaa objektiivisesti kuvattua 
oppimisympäristöä ja jota voidaan subjektiivisesti tulkita oppilastasolta käsin. 
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Ymmärrän oppimisympäristö-käsitteen sekä fyysisenä että pedagogisena 
oppimisteorioiden kontekstina. Edelleen sitoudun tarkastelemaan sitä luokkakontekstissa 
(classroom learning environment; ks. kuvio 5) toisin kuin esimerkiksi silloin, kun 
käsitettä nykyisin määritellään virtuaalisena tai yhteiskunnallisesti orientoituneen 
oppimiskeskuksen näkökulmasta (esim. Tella 1994). Fyysisten ja organisationaalisten 
tekijöiden lisäksi pedagogiseen oppimisympäristöön sisältyvät sekä oppilaiden ja 
opettajien vuorovaikutussuhteet että opetus- ja oppimisprosessit (ks. esim. Yanok 1988, 
163–165; Brown ja Burton 1984; Raviv & Raviv & Reisel 1993, 317–324). Ravivin ym. 
(mts.) artikkeli on juuri siksi kiintoisa, että siinä opetustapahtumaa on alettu jäsentää 
nimenomaan oppimisympäristö-käsitteen kautta. 

Oppimisympäristön ja -tehtävien rakenteella ja laadulla on merkitystä oppilaiden 
oppimisprosessin kokemisessa ja esimerkiksi siihen sitoutumisessa. Brophy (1987, 40–
48) on korostanut tehtävien merkityksellisyyttä ja vaihtelevuutta, jolloin oppilaalla on 
mahdollisuus valita tehtäviään. Mielekkyyskokemukseen liittyy edelleen työskentelyn 
luonteen monipuolisuus, mikä tarkoittaa yksilöllisen toiminnan lisäksi mahdollisuutta 
pari- ja ryhmätoimintaan (esim. Ames 1992, 261–271; Cohen 1994, 1–35). 

Oppimisympäristöä ja -tehtäviä on kiintoisaa hahmottaa mielekkyyden ja 
intentionaalisuuden kriteerin perusteella. Yrjönsuuri (1994, 93–95) asettaa oppimisen 
intentionaalisuutta korostavan koulun luonteelle ainakin kolme toivomusta, jotka ovat 
hyvin sijoitettavissa myös oppimisympäristön ja sen eri tekijöiden tarkasteluun. Ensiksi 
oppilaiden oppimisen edistämiseen tulee pyrkiä sellaisella toiminnalla, johon oppilaiden 
oppimisintentiot voivat suuntautua ja jota oppilaat itse pitävät oppimisen kannalta 
mielekkäänä ja merkityksellisenä. Toiseksi koulu- ja luokkayhteisön toiminnan sekä 
toimintaympäristön tulee olla oppilaiden oppimisintentioita rohkaisevia, ja kolmanneksi 
koulussa tulee olla runsaasti mahdollisuuksia sekä hyvät edellytykset oppilaiden 
yksilölliseen ja yhteisölliseen työskentelyyn. (Mts.). Kaksi viimeksi mainittua tukevat 
osaltaan ratkaisuja, joita olen tehnyt oppimisympäristöön ja oppilaiden työskentelyyn 
liittyen ja joita tulen tutkimuksen toteuttamisluvussa perustelemaan. 

Yrjönsuuren (1994, 93–95) ensimmäinen ja jopa abstrakti toivomus muistuttaa tämän 
tutkimuksen oppimisteoreettisia lähtökohtia, joissa on korostettu mielekästä ja 
merkityksellistä oppimiskokemusta. Oppilaan kokemusten erittelemiseksi Ittelson, Frank 
ja O´Hanlon (1976, 201–206) esittelevät puolestaan oppimisympäristön eri ulottuvuuksia, 
joissa ympäristö nähdään fyysisenä, psyykkis-emotionaalisena, sosiaalisena ja 
toiminnallisena kontekstina. Fyysistä tilaa eli oppimisympäristön erilaisia osia ja niiden 
sijaintia tulen esittelemään raportoidessani toteutuslukua. Oppilaiden kokemuksia sekä 
oppimis- että tutkimustilasta kuvaan tulostarkastelussa, sillä kokemus fyysisestä tilasta on 
tärkeä tulosten luotettavuuden arvioinnissa. Psyykkis-emotionaaliseen ympäristöön 
liittyvät oppilaan pelko-, viihtymis- ja turvallisuuskokemukset, joita olen koonnut sekä 
litterointitulkintoja tehdessäni että oppilaiden suorittamien erilaisten ja monivaiheisten 
arviointien perusteella. Se, miten oppilaat ottavat huomioon kaverinsa tai millaisia 
tulkintoja oppilaiden välisistä sosiaalisista suhteista tehdään, kuuluu ympäristön 
kokemisen sosiaaliseen ulottuvuuteen. Lähtöoletuksena on, että ympäristö mahdollistaa 
lähes puhtaasti vapaan sosiaalisten suhteiden muodostumisen. Ympäristön kokemista 
toiminnan kehyksessä voidaan arvioida kysymyksellä siitä, mitä ja millaisia toimintoja 
ympäristö oppilaalle yleensäkin mahdollistaa. 
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Oletan, että oppilaan suuntautumisesta ympäristöönsä ja tehtäviinsä sekä tehtävien 
parissa tapahtuvasta työskentelystä on tehtävissä oppimisesta empiiris-metodologisia 
johtopäätöksiä. Tulen arvioimaan Ittelsonin ym. (1976) kokoamia kokemuksen 
ulottuvuuksia kuvatessani oppilaan prosesseja oppimisympäristössä. Ittelsonin ym. 
(1976) esittämät kriteerit ovat tutkimuksessani erityyppisessä asemassa siten, että osaa 
niistä toteutan joko yleisenä kuvaavana tekijänä (fyysinen tila, toiminnan kokemus), 
oppilasarvioinnin taustalla (psyykkis-emotionaalinen kokemus) tai observoitavana 
piirteenä (sosiaalinen kokemus). 

Oppimisympäristön ja -tehtävien tarkastelu on teoreettisesti kiintoisa, mikäli sitä 
aiotaan lähestyä kokonaisvaltaisesti. Sekä sisältötiedon että menetelmätiedon 
ulottuvuuksiin sisältyy jo itsessään kolmenlaisia aspekteja: yleinen tietous 
(yleisdidaktiikka), tieteenalakohtainen tietous (didaktiikka) sekä käsitteenoppimisen 
tietous, joista viimeksi mainittua ei voida sisällyttää sellaisenaan pelkästään sisältöihin tai 
menetelmiin. Tutkimusasetelmassani näen käsitteen oppimisen erillisenä, mutta kiinteästi 
sisältöihin ja menetelmiin kuuluvana. Näistä kaikista muodostuu keskiöksi kuvion 5 
mukaisesti pedagoginen tieto, joka sisältää kokonaisuudessaan tiedot sisällöistä, 
menetelmistä sekä oppilaan ja opettajan ominaisuuksista ja heidän interaktiostaan. 

 
 
 Oppimisympäristö ja oppimistehtävät 
 fyysinen & pedagoginen 
  avoin & luokkakonteksti 

� �� �� ��

 Sisältötieto � Pedagoginen tieto ��Menetelmätieto 
 käsitteen oppiminen sisällöt & menetelmät käsitteen oppiminen 
 yleinen & ainespesifi didaktiset periaatteet yleinen & ainespesifi  
  opetus & oppiminen   
   
  oppilas – opettaja 
  interaktiosuhteet  

 �� �� � 
  
 Oppimisympäristö ja oppimistehtävät 
 erilaisia konteksteja sisältävä 
 yksilöllisyys & valinnaisuus & havainnollisuus 
 tutkiva & toiminnallinen oppiminen  
 aika-käsite & siihen liittyvät ilmiöt  
   

Kuvio 5. Tutkimuksen oppimisympäristö- ja –tehtävä-käsitteiden suhde sisältö- ja 
menetelmätiedon käsitteisiin. 

 
Oppimisympäristö on kuviossa 5 hahmottelemallani tavalla tutkimusasetelmassa 

yläkäsite, jota olen hankkeen kuluessa jäsentänyt sekä sisältötiedon että menetelmätiedon 
näkökulmasta. Oppimisympäristön toteuttamisen taustalla ovat puolestaan pedagogiset 
sitoumukset (= didaktiset periaatteet, luku 5), jotka olen johtanut tutkimuksen 
oppimissitoumuksista ja ensimmäisen tiedonkeruun johtopäätöksistä (Mutanen 1999). 
Pedagogiseen tietoon liittyy edelleen tärkeänä oppilaiden ominaisuuksien tuntemus sekä 
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erilaiset ympäristössä ilmenevät vuorovaikutussuhteet. Jäsentämäni kuvio sisältää itse 
asiassa Yrjönsuuren (1994, 88–90) esittämät opetuksen intentionaalisen toiminnan 
ulottuvuudet, jotka ovat sisällön avaruus, oppimisen avaruus ja kontekstin avaruus. 
Neljäntenä ulottuvuutena Yrjönsuuri (mts.) esittää vuorovaikutustaidon, jossa oppilaan ja 
opettajan intentionaaliset toiminnat kohtaavat. 

Jatkotarkastelun kannalta nyt päättyvä luku on ollut keskeinen, sillä tässä luvussa on 
yhteenvedonomaisesti tiivistetty aiempi teoreettis-empiirinen tietämys suhteessa 
didaktiseen käsitteistöön. Tiivistäen voisi todeta, että oppimistehtävät ovat 
oppimisympäristö-käsitteen alakäsite: oppimisympäristö mahdollistaa sisältöjen, 
menetelmien ja oppilaan pedagogisen tuntemuksen välityksellä tehtävien toteuttamisen. 
Kuvion 5 alareunaan olen lisännyt sisältö- ja menetelmätietoon sekä pedagogiseen tietoon 
liittyen hankkeen keskeiset valinnat, joiden mukaan oppimisympäristö toteutetaan 
kolmena erityyppisenä kontekstina ja niihin sisältyvinä oppimistehtävinä. Konkreettisia 
järjestelyjä tulen perusteluineen selostamaan luvuissa 4 ja 5. 
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4 Käsitteiden oppimista kuvaavat tekijät sekä 
tutkimusongelmat 

Kolmannen osan tehtävänä on tarkastella käsitys- ja käsiteproblematiikkaa didaktisesta 
näkökulmasta. Toisessa ja kolmannessa luvussa selvitin oppimisprosessin, -sisältöjen, 
-menetelmien ja -ympäristön käsitteitä. Tässä luvussa esittelen empiiristä tutkimusta, joka 
liittyy käsitteiden oppimista kuvaaviin tekijöihin ja niiden erittelyyn. Päätteeksi tiivistän 
teoreettiset johtopäätökset ja esitän tutkimusongelmat. 

4.1 Käsitteiden oppimista kuvaavat tekijät 

Mikäli käsitteiden oppimista lähestytään oppimisen viitekehyksestä ja erityisesti 
didaktisesta prosessitutkimuksesta käsin, on aiheellista eritellä oppimista kuvaavia 
tekijöitä ja niiden perusteita. Ajatus oppimista kuvaavien tekijöiden kartoittamisesta ei 
liity pelkästään tutkimusasetelmaani, sillä DPL-tutkimushankkeen yhteisissä tavoitteissa 
pyritään didaktista prosessia kuvaavien tekijöiden kokoamiseen (Suortti & Mauno 1993; 
Suortti ym. 1993, 1; Atjonen 1995a, 217). Jo ensimmäisessä osassa viittasin siihen, että 
tutkittavaa tietoa kerätään kahdesta eri lähtökohdasta käsin: yhtäältä halutaan tietoa itse 
käsitteiden oppimisesta ja toisaalta siitä ympäristöstä, jossa oppiminen tapahtuu. Ensiksi 
mainittuja tekijöitä nimitän oppimisen prosessia ja produktia kuvaaviksi tekijöiksi, kun 
taas jälkimmäisellä lähtökohdalla tarkoitan yleisesti kontekstiin liittyviä tekijöitä. 
Mainitsemani käsitteet esiintyivät jo Dunkinin ja Biddlen (1974, 38; Mitzel 1960) tavassa 
kuvata opetustapahtumaan kuuluvia tekijöitä lähinnä opettajan näkökulmasta, jota mm. 
Atjonen (1995a, 30–31) on monien muiden kuvausjärjestelmien tavoin tarkastellut (ks. 
Martikainen 1982, 1–2; Koskenniemi 1978, 78–80). 

Opetustapahtumatutkimukset ovat paljolti kohdistuneet opettajaan ja opettamiseen, ja 
vasta 1970-luvulla ovat oppilastutkimukset yleistyneet. Prosessitekijöistä on keskeisenä 
kohteena ollut opettajan käyttäytyminen. Oppilaita koskeva kiinnostus on suuntautunut 
aluksi oppilaiden ominaisuuksiin ja sittemmin vuorovaikutussuhteisiin (vrt. opettajan 
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ominaisuuksien tutkiminen; Ryans 1963; Dunkin & Biddle 1974; Atjonen 1995a). 
Oppilaiden pedagogisia rooleja oppituntien verbaalisessa vuorovaikutusprosessissa 
tutkineen Martikaisen (1982) mukaan vähemmälle huomiolle on jäänyt oppilaiden 
persoonallisuuden merkitys ja oppilaiden aikaisempien kokemusten arviointi opetus–
oppimis-prosessissa. 

Oletettavasti on nähty ongelmalliseksi tutkia oppilaiden käyttäytymistä (Martikainen 
1982, 2). Observointimenetelmien kehittymisellä on nähty olleen yhteyksiä 
painopistealueisiin: ennen menetelmien kehittymistä suoritettiin yksittäisten oppilaiden 
havainnointia, mutta menetelmien kehittyessä painopiste on siirtynyt yhä suurempiin 
analyysiyksikköihin. On tutkittu oppilaiden käsityksiä opettajista tai opettajan 
vaikutussuhdetta oppilaaseen, jolloin suunta on ollut yksisuuntainen. Kaksisuuntaisena 
tapahtumana didaktista prosessia on analysoitu vähän (Johnson & Miller 1993, 15; 
Atjonen 1995a). 

Oppilaiden piirteitä tutkittaessa on Martikaisen (1982, 12) mukaan tarkasteltu 
oppilaiden käyttäytymistä kolmella tasolla: on tarkasteltu 
− luokan kaikkia oppilaita yhtenä joukkona ja tätä joukkoa suhteessa opettajaan 
− oppilaita oppilasryhminä (esimerkiksi kehystekijöiden määrittäminä ryhminä) 
− oppilasta yksittäisenä oppilaana sekä hänen rooliaan luokan kommunikaatiossa. 

Tyypillistä oppilasryhmien tarkastelussa on ollut mm. sukupuolen tai lahjakkuuden 
erittely, jolloin on pyritty osoittamaan nämä piirteet tärkeiksi luokkahuonetapahtumien 
tekijöiksi. Luokan ollessa analyysiyksikkönä jäivät kuitenkin ottamatta huomioon 
yksittäisten oppilaiden väliset erot. Myös keskiarvotarkastelussa yksittäistä oppilasta 
koskevat tiedot jäivät niukoiksi. (Mts.) Yksilötason analyysi luokkahuonetutkimuksessa 
on jäänyt vähäiseksi. Esimerkiksi Dunkin ja Biddle (1974, 220) eivät tunne tutkimuksia, 
joissa yksittäisten oppilaiden rooleja olisi identifioitu. Heidän mukaansa roolien 
löytämisestä on pitkä matka siihen, että voitaisiin osoittaa yhteyksiä löydettyjen roolien ja 
oppilaiden oppimisen välillä (Martikainen 1982, 15). DPA-projektissa yksittäisen 
oppilaan käyttäytymisen analysointi keskittyi lähinnä ryhmätyötilanteiden analysointiin 
(emt.). 

Tutkimustradition kehittyessä opetustapahtumaa alettiin ymmärtää prosessina. Tämä 
merkitsi, ei vain inputin ja outputin tarkastelua, vaan kokonaisvaltaista lähestymistä 
didaktiseen kontekstiin, jossa opettajan, oppilaan sekä oppiaineksen vuorovaikutusta on 
kuvattu monimutkaiseksi (Atjonen 1995a, 84–85). Vastaavaa arviota voisi tehdä 
oppimisesta: oppimisteorioiden kehittymisen myötä oppiminen on ymmärretty 
behavioristista kontekstia laaja-alaisempana ja monimutkaisempana systeeminä. 

Aiemmin siteeraamissani tutkimuksissa ei juurikaan ole käytetty klassisia didaktisia 
käsitteitä (esim. opetustapahtuma, interaktio, prosessi- tai tuotosmuuttuja), joita olisi 
viitekehykseni sitoumusten ja käsitteen oppimisen näkökulmasta mahdollista hyödyntää. 
Tutkimuksessani on kysymys oppimistapahtumasta, ja näin ollen useat opetustapahtumaa 
varten tehdyt mallit eivät sellaisenaan sovellu oppimisen tarkasteluun. Oppimista 
kuvaavia tekijöitä hahmotellessani viittaan käsitteen oppimisen viitekehykseni (osa I, II ja 
III) lisäksi Atjosen (1995a, 219–228) hahmottelemaan alustavaan opetustapahtuman 
kuvausjärjestelmän luonteeseen ja luokitusrunkoon. 
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4.1.1 Käsitteiden oppimisen kuvaamisen taustaa 

Yksimielistä tietoa opetus- ja oppimistapahtuman olennaisimmista elementeistä ei ole 
kyetty kokoamaan. Tutkimukseni kannalta on kiintoisa kouluoppimisen tietokantaa 
konstruoineiden Wangin, Haertelin ja Walbergin (1993) vetoomus, jonka mukaan 
opettajankouluttajien ja opettajien tulisi kiinnittää huomio didaktisen prosessin muuttujiin 
ja erityisesti lähimuuttujiin, mikäli opetuksen laatua halutaan parantaa. Sinänsä 
tutkijoiden kokoamat tekijäkuvaukset eivät ole tutkimukseeni soveltuvia, sillä Wang ym. 
(1993) erittelevät kouluoppimisen lähimuuttujiksi psykologiset, opetukselliset ja 
kotiympäristöön liittyvät tekijät, kun taas etäismuuttujia ovat väestölliset, poliittiset ja 
organisatoriset tekijät. Tarkastelussani rajoitun ainoastaan luokkahuonekontekstiin, mitä 
perustelin raportoidessani oppimisympäristö-käsitettä (luku 3.3). 

Myös Alton-Leen ja Nuthallin (1992a, 1–7) asetelmassa on tavoitteena jäsentää 
oppimistodellisuutta. Tutkijat keskittyvät ensisijaisesti oppimisen ja 
interaktioproblematiikan metodologian kehittämiseen. Heidän lähtökohtanaan on, että 
luokkahuoneympäristössä oppimisen luonteen selventämiseksi on tarvetta kehittää 
empiirisesti erilaisiin konteksteihin yleistettävissä olevaa kuvaussysteemiä ja 
metodologiaa. DPL-projektin tavoitteen tavoin Alton-Lee ja Nuthall pyrkivät tuottamaan 
teoriaan perustuvaa tietoa, jotta tutkimus ohjaisi opettajia empiirisessä todellisuudessa 
ymmärtämään monimutkaisia luokkahuoneprosesseja ja helpottaisi oppilaiden oppimista 
käytännön tilanteissa. Myös tässä tutkimuksessa näen, että vasta kokonaisvaltaisen 
henkilö-, tehtävä-, ympäristö-, sisältö- ja menetelmätarkastelun kautta on mahdollista 
saada didaktisesti merkittävää tietoa oppilaiden käsityksistä ja käsitteiden oppimisesta. 

Olen johtanut käsitteiden oppimista kuvaavia tekijöitä teoreettisen tietämyksen lisäksi 
empiirisestä diskurssista. Toimintatyyppisen asetelman mukaisesti Suorttin ym. (1982, 
29) sanoin tutkimustoiminta asettaa itselleen etenemiskriteereitä, jolloin aiemmat 
tiedonkeruut ovat ohjanneet tiettyihin valintoihin. Oppimista kuvaavat tekijät tulevat 
kootuksi itse asiassa kolmella eri tavalla. Ensimmäisenä kriteerinä ovat käsitys- ja 
käsitetutkimusten teoreettiset perusteet ja toisena kriteerinä esitutkimuksen ja 
ensimmäisen tiedonkeruun kokemukset (ks. Mutanen 1999). Kolmanneksi olen peilannut 
oppimista kuvaavia tekijöitä yleiseen oppimisen tutkimukseen, ja tässä olen analysoinut 
erilaisten interaktiosuhteiden, oppimisympäristön ja oppimateriaalin käsitteitä. 

Oppimista kuvaavia tekijöitä tarkastellaan sekä yleisesti että tapauskohtaisesti, jolloin 
yksilöllisiä oppimisprosesseja peilataan muihin tekijöihin. Käsitteen oppimista kuvaan 
kognitiivisena, sosiaalisena ja emotionaalisena prosessina. Tarkastelu on edelleen 
luonteeltaan määrällistä ja laadullista niin, että yleisellä tasolla edetään kvantitatiivisesti 
kun taas tapauskohtainen tulkinta etenee pääasiassa kvalitatiivisesti. Määrällisesti 
oppimista kuvataan esimerkiksi tiettyihin vaiheisiin tai ympäristöihin käytettynä aikana ja 
frekvensseinä. Toiminnan ja puheen observointi perustuu sekä verbaaliseen että 
nonverbaaliseen informaatioon. Tulosten tulkinnassa hyödynnetään myös muiden 
tiedonkeruuvälineiden avulla hankittua tietoa, kuten arvioita ja kenttämuistiinpanoja (ks. 
luku 6.2.3). Kuvioon 6 olen koonnut käsitteiden oppimista kuvaavat tuotos-, prosessi- ja 
kontekstitekijät. 
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Käsitteiden oppimista kuvaavat tekijät 

 
 (a) Oppimisen tuotoksia kuvaavat tekijät (b) Oppimisen prosessia kuvaavat tekijät 
 ennen: aiemmat käsitteet ja käsitykset yleiset: didaktiset periaatteet, sisällöt ja menetelmät 
 prosessin aikana: harjoitteluvaihe spesifit: prosessi, väline, tuki, työskentely, orientaatio 
 tuloksena: valmiit, välittömät tuotokset  
   

(c) Oppimisen kontekstia kuvaavat tekijät 
 Oppilaan piirteet:  Oppimisympäristön piirteet: Opettajan piirteet:
 sukupuoli, ikä tutkimusympäristö fyysisenä tilana  erityiset kykytekijät
 harrastuneisuus ja mielenkiinto luokka oppimisympäristönä  harrastuneisuus
 työskentelytavat, -taidot oppimateriaali ja oppimistehtävät  työorientaatio
 asenteet oppisisältöihin,  koulutus  
 oppimistehtäviin, -ympäristöön  
 luokan sosiaaliset suhteet 
 

Kuvio 6. Käsitteiden oppimista kuvaavat tekijät. 

 
Kuvio 6 esittää yksinkertaisesti teoreettisen ja opetustapahtuman yleisen tarkastelun 

perusteella seikkoja, joita otan huomioon kuvatessani oppilaiden käsitysten ja käsitteiden 
oppimiseen johtavia prosesseja sekä merkityksen synnyn että merkityksellisen kokemisen 
näkökulmasta. Kuvio on yksinkertainen, sillä en ole esitellyt siinä valitsemieni tekijöiden 
ja niiden piirteiden vaikuttavuussuhteita esimerkiksi nuolten avulla. Toisin kuin 
esimerkiksi Dunkinin ja Biddlen (1974, 38–40) mallissa, ennuste- ja kehystekijöiden 
jaottelussa on kriteerinä käytetty kasvattajalla olevien tekijäryhmien 
säätelymahdollisuuksia. Dunkinin ja Biddlen mallin nuolet kuvaavat puolestaan olemassa 
olevia hypoteettisia kausaalisuhteita. Viimeisenä muuttujana ovat tuotosmuuttujat, jotka 
käsittelevät luokkahuonetoimintojen seurauksena tapahtuvia muutoksia oppilaissa. (Mts.; 
Martikainen 1982, 1; Koskenniemi 1978, 78–80.) Sen sijaan kuviossa 6 kuvaamieni 
tekijöiden funktio on lisätä oppilaskohtaisen tulkinnan ymmärtämishorisonttia. Niinpä on 
aiheellista kuvata tarkasti oppimisen prosessien ja tuotosten keskinäistä suhdetta sekä 
niiden suhdetta kontekstitekijöihin. Menettelytapa liittyy yleensä laadullisen tutkimuksen 
tarkkaan raportointiin, johon pyritään luotettavuuden lisäämiseksi. 

Käsitteiden oppimiseen sisältyvien tuotosten tulkinnan ja tulostarkastelun 
luotettavuutta lisäävät kehystekijöistä ja prosessitekijöistä saatavat tiedot. Tavoitteena on 
kuvata käsitteellistämisen tuloksia suhteessa oppimisen prosessi- ja kontekstitekijöihin, 
kun taas oppimisen prosessitekijöitä kuvataan pääasiassa suhteessa kontekstitekijöihin. 
Mikäli tuloksissa tarkastellaan eri tekijöiden suhteita, on aiheellista mainita yhtenä 
esimerkkinä Atjosen (1995b) huomioon ottama Walbergin (1986) tutkimus. Walberg on 
esittänyt yhteenvedon oppimistulosten ennustettavuudesta: tärkeimpiä tekijöitä siinä ovat 
hänen mukaansa oppilaan yksilölliset kyvyt ja motivaatio sekä toiseksi tärkeimpiä 
opetuksen laadulliset ja määrälliset piirteet. Sen sijaan heikoiten oppimistulokset olivat 
yhteydessä luokan sosiaalisiin ympäristötekijöihin. (Mts. 227.) Tämäntyyppiseen 
systemaattisia yhteyksiä kuvaavaan tulostarkasteluun en pyri, vaan ensisijaisena 
tavoitteena on tapauskohtaisen merkitysproblematiikan selvittäminen: miten yksittäinen 
oppilas käsitteellistää aikaan liittyviä asioita ja miten erilaiset oppimistehtävät ja 
ympäristö tukevat oppilasta oppimisen aikana merkityksellisten oppimiskokemusten 
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muodostumisessa? Didaktista prosessia kuvaavien tekijöiden (kuvio 6) funktiona on 
toimia ensisijaisesti apuvälineinä merkityksellisten oppimiskokemusten tulkinnassa. 

4.1.2 Oppimisen tuloksia ja prosessia kuvaavat tekijät 

Prosessia kuvaavista tekijöistä keskeisin ilmiö on käsitteiden oppiminen, joka voi olla 
verbaalista ja nonverbaalista viestintää. Käsitteellistämistä seurataan ennen prosessia ja 
sen aikana syntyneiden välittömien tuotosten ja tulosten kautta. Tarkastelusta puuttuvat 
pitkäaikaiset oppimistulokset, jotka esimerkiksi Koskenniemi (1978, 78–80) on esittänyt 
opetustapahtumaa kuvaavassa mallissaan. Oppilaiden tuotokset eivät Koskenniemen 
tarkoittamien tuotosten tavoin ole niinkään yhteiskuntaan suuntautuvia tai siihen 
suoranaisesti soveltuvia tai asenne- ja emootio-tason tuloksia, jotka vaatisivat mittaamista 
pitkällä aikavälillä. Käsitteellistämisprosessia on tavoitteena analysoida 
oppimistapahtumaan nähden poikkileikkauksena ja edelliseen tiedonkeruuseen nähden 
pitkittäisleikkauksena (ks. osa I, luku 4.3). 

Tarkastelun teoreettiset perusteet sekä oppilaiden aiemmat käsitykset ja käsitteet on 
esitelty erillisessä julkaisussa sekä tämän raportin toisessa osassa. Myös menetelmänä 
ovat osin ensimmäisessä tiedonkeruussa käytetyt välineet (ks. Mutanen 1999, 153, 287–
294) ja tuotosten arviointikriteerinä pääasiassa aiemmin muodostetut luokittelut ja 
pisteytykset (ks. taulukko 2). 

Oppilaan oppimisprosessia kuvataan kahdella eri tavalla. Ensiksi kuvaan yleisesti 
didaktiset periaatteet, sisällöt ja menetelmät, jotka ovat oppimistilanteiden ja 
opetusjakson toteuttamisessa keskeisiä (ks. esim. Koskenniemi 1978, 78–80: ks. luku 
5.2). Yleinen kuvaus on teoreettis-empiirisen vuoropuhelun tulos, joka on syntynyt 
pääasiassa tutkimuksen aikana tehdyistä muistiinpanoista ja tutkijapalavereista. Toisena 
tarkastelen oppimisprosessia viiden, oppilaan toimintaa kuvaavan observoitavan tekijän 
perusteella (ks. taulukko 6). 

On huomattava, että vaikka prosessia kuvaavat tekijät on jäsennetty oppilaan 
toiminnan perusteella, niiden funktioissa keskeisen aseman saavat edellisessä luvussa 
tarkastelemani oppimisympäristö ja -tehtävät. Myös suhde opettajaan tulee tuen 
välityksellä esille. Kaikki oppimista kuvaavat tekijät tavoittelevat 
käsitteellistämisprosessin etenemistä. Prosessin kuvaaminen tarkoittaa oppilaan 
työskentelyn etenemisen yleiskuvausta, kun taas orientaatio kuvaa oppilaan sitoutumista 
työskentelyynsä. Erityisesti väline-, tuki- ja työskentely-tekijöihin liittyvät oppimisen 
auttamistoimenpiteet joko materiaalin, opettajan tai toisen oppilaan intentioita 
hyödyntäen, mihin olen viitannut selostaessani käsityksiin ja käsitteisiin liittyviä 
tutkimuksia. Merkityksellisten kokemusten muodostumiseksi haluttiin 
oppimisympäristössä seurata ja siihen haluttiin muodostaa tukimuotoja, joita pedagogiset 
periaatteet – yksilöllisyys ja valinnaisuus – tukisivat (ks. luku 5.2). 
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Taulukko 6. Oppimista kuvaavien observoitavien tekijöiden funktiot, interaktiot ja suhde 
aiempiin tutkimuksiin. 

Piirteet Funktio Interaktio Tutkimukset 

prosessi 
 

−oppilaan suorittamat vaiheet ja 
toiminnan muodot prosessin 
aikana (menetelmä) 

oppilas–
oppimisympäristö 
-suhde 

Lawson & Renner 1980; Clement 
& Brown & Zietsman 1989; 
Sahlberg 1990; Wenham 1993; 
Summers & Mant 1995   

väline −oppilaan hyödyntämät ja 
valitsemat oppimistehtävät 
prosessin aikana 

oppilas–
oppimistehtävä 
-suhde 

Ittelson & Frank & O´Hanlon 
1976; Yager 1985; Brophy 1987; 
Cohen 1994  

tuki −oppilaan pyytämä apu ja tuki 
työskentelyn aikana 

oppilas–opettaja ja 
oppilas – muu tuki 
-suhde  

Russell & Harlen & Watt 1989; 
Hewson & Thornley 1989 

työskentely −oppilaan kontaktit toisiin 
oppilaisiin työskentelyn aikana 

oppilas–oppilas ja 
oppilas–oppilaat 
-suhde 

Ittelson & Frank & O´Hanlon 
1976; Koskenniemi 1978; 
Champagne & Gunstone & 
Klopfer 1985; Ames 1992; 
Cohen 1994  

orientaatio −oppilaan sitoutuminen 
prosessiin ja tehtäviin: on–off–
task -toiminnot 

Oppilas–prosessi 
-suhde (em. suhteet) 

Irwin & Bushnell 1980; Borich 
1990; Chiarelott ym. 1990; Ames 
1992; Raviv ym. 1993  

 
Taulukon 6 mukaisesti oppimisprosessia kuvaaviin tekijöihin sisältyy spesifi 

interaktiosuhde, joka ymmärretään tutkimuksessani neljänä didaktiseen kontekstiin 
sijoittuvana erityyppisenä maailmasuhteena (oppilas–oppimisympäristö-, oppilas–
oppimistehtävä-, oppilas–opettaja-, oppilas–oppilas-suhteet). Oppilaan suuntautuminen 
oppimisympäristöön ja -tehtäviin on oleellinen ja aiempia tutkimuksia laajempi 
interaktiosuhde merkityskokemusten havainnoimiseksi. Yleensähän 
luokkahuonetapahtumien tarkastelussa on interaktio ollut keskeinen käsite, mutta se on 
ymmärretty lähinnä opettaja–oppilas- tai oppilas–oppilas-suhteena. Interaktio-käsitteen 
ymmärtämisellä on nimittäin keskeinen merkitys käytännön oppimistilanteissa: 
esimerkiksi Martikainen (1982, 3) mainitsee interaktion tapahtuneen opettajan ja luokan 
välillä eikä dyadisena vuorovaikutuksena opettajan ja oppilaan välillä. Luokkatilanteessa 
oletus johtaa siihen, että opettajat kohtelevat kaikkia luokan oppilaita samalla tavalla, 
jolloin yksilöllisillä eroilla ei ole merkitystä (mts.). 

Interaktiosuhde on viitekehyksestä johdettu keskeinen empiirinen analyysiväline, joka 
on ymmärrettävissä merkityksen muodostumisena ja maailmasuhteen avautumisena. 
Oppilaan interaktiosuhteessa keskeisinä korostamiani tekijöitä – prosessi, väline, tuki, 
työskentely ja orientaatio – tulen tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin luvussa 6. Tässä 
luvussa olen esitellyt vasta yleisellä tasolla käsitteiden oppimista kuvaavia produkti- ja 
prosessitekijöitä. 
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4.1.3 Oppimisen kontekstia kuvaavat tekijät 

Kontekstitekijöiden selostamisella on tärkeä merkitys tarkasteltaessa tapauskohtaisia 
tulkintoja sekä yleensä oppimisen prosessi- ja produktitekijöitä. Kontekstitekijöiden 
esitteleminen liittyy lisäksi tapaustutkimuksen luonteeseen ja sen luotettavuuden yhtenä 
kriteerinä pidettyyn huolellisen raportoinnin vaatimukseen. Esimerkiksi selostaessaan 
oppilaiden käsityksiä voima-käsitteestä Gilbert ym. (1985, 20–22) esittävät, että 
tapaustutkimuksen analyysissa on itse käsitekonstruktion lisäksi strukturoitava tapauksiin 
liittyviä tekijöitä. Tällaisena tutkijat mainitsevat henkilötiedot, tehtävän suorittamiseen 
liittyvät tiedot, tehtävään liittyvät kontekstispesifiset asiat sekä itse tiedot itse käsitteestä. 
Luetellut tiedot liittyvät mukana olevien henkilöiden, ympäristön ja tehtävien 
kuvaamiseen, joita didaktisessa tutkimuksessa on nimitetty mm. kehys-, ennuste- ja 
kontekstitekijöiksi. Tutkimukseni kontekstitekijöitä olen kuvion 6 mukaisesti ryhmitellyt 
oppilaiden, opettajan ja oppimisympäristön näkökulmasta. 

Käsitteiden oppimisen tarkastelussa oppilasta kuvataan sekä prosessi- että 
kehystekijöiden sisällä (kuvio 6). Olen raportoinut erillisessä julkaisussani (Mutanen 
1999, 121–125) oppilaiden sukupuolen, iän ja keskeiset työskentelytaidot (ATK- ja 
lukutaidot) ensimmäisen tiedonkeruun alkaessa. Sen lisäksi olen koonnut 
työskentelytulkinnoista ja arvioinneista tapauskohtaisia selostuksia oppilaan 
mielenkiinnosta ja harrastuneisuudesta (ks. mts. 298). Myös yleinen asennoituminen 
oppiaineksen sisältöihin, käytettyihin menetelmiin ja tehtäviin sekä oppimistilassa 
työskentelyyn ovat olleet tärkeinä taustatekijöinä (Ittelson ym. 1976; Mutanen 1999, 231–
234). Edelleen ensimmäisen tiedonkeruun perusteella pidin tarpeellisena ottaa huomioon 
oppilaiden sosiaaliset suhteet, joita oppilaiden lisäksi arvioi tutkimukseen osallistunut 
opettaja. (Ks. Borich 1990.) 

Opettajan piirreluokituksia on tehty runsaasti opetustapahtumatutkimuksessa, ja siinä 
opettaja on sisällytetty esimerkiksi Dunkinin ja Biddlen (1974, 38) kehystekijöihin tai 
Koskenniemen (1978, 78–80) prosessitekijöihin. Tässä tutkimuksessa opettajaa kuvaavat 
piirteet sisältyvät pääasiassa kontekstitekijöihin kuitenkin niin, että opettajan ja oppilaan 
auttavaa ja ohjaavaa vuorovaikutusta tarkastellaan prosessitekijänä. 

Opettajia valittaessa on laadullisina tekijöinä oppimistutkimuksissa huomioitu mm. 
opettajakokemus, sukupuoli tai rotu (Nussbaum 1979; Summers & Mant 1995). Erityisen 
keskeinen kriteeri on ollut metodien ja sisältöjen etukäteistuntemus ja koulutettavuus 
(esim. Fuchs & Fuchs & Bentz & Phillips & Hamlett 1994, 75–103; Meloth & Deering 
1994, 138–165) sekä opettajan instruktiot (Nachmias ym. 1990, 123–132), joihin voidaan 
huolellisella etukäteissuunnittelulla vaikuttaa. Kuviossa 6 mainitsin kuvattaviksi 
opettaja-piirteiksi opettajan kykyjen, harrastuneisuuden ja koulutettavuuden, jotka ovat 
siis joko opettajan muodollisia tai hänelle ominaisia piirteitä. Opettajan piirteitä esittelen 
luvussa 5 selostaessani opetusjakson toteuttamista. Samalla arvioin, millaiset opettajan 
ominaisuudet ja tehtävät ovat muodostaneet käsitteenoppimisen jaksolle suotuisaa 
oppimisympäristöä ja millainen opettajan rooli on ollut. Näin ollen opettajan kuvaus 
pitäytyy tutkijan raportoinnissa, jolloin sitä ei ole nähty tarpeelliseksi systemaattisesti 
arvioida. 

Jo edellisessä luvussa kuvasin oppimisympäristön käsitettä. Tutkimuksessani tullaan 
tarkastelemaan kontekstitekijöiden esittelyssä tutkimusympäristöä fyysisenä tilana 
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(Ittelson & Frank & O´Hanlon 1976), luokkaympäristöä oppimisympäristönä (Raviv ym. 
1993; Atjonen 1995b; Yanok 1988; Brown ja Burton 1984) sekä oppimateriaalia ja 
oppimistehtäviä (Ames 1992; Cabello & Terrell 1994, 17–23). Ensimmäisessä vaiheessa 
tutkimus- ja oppimiskontekstista raportoidaan yleisesti (luku 5), ja lisäksi osaa piirteistä 
ovat puolestaan joko opettajat tai oppilaat itse arvioineet (luku 6.2). On huomattava, että 
observoinnin lisäksi kokemuksia tulkitaan tutkijapalavereiden ja litteroinnin aikana 
syntyneistä aineistoista. 

Kuvaan oppimisen prosessitekijöitä kolmena erilaisena oppimisympäristön 
kontekstina. Näin ollen myös oppimistehtävät sisältyvät erityyppisiin konteksteihin, jotka 
puolestaan vaativat oppijoiltaan erilaisia prosesseja. Oppimisympäristönä ovat tutkiva, 
toiminnallinen ja vapaaehtoinen työskentelykonteksti kuitenkin niin, että tutkiva ja 
oppilaiden omista ongelmista etenevä prosessi on merkityssuhteen muodostumisessa ja 
sen tutkimisessa keskeisin. Olen havainnollistanut taulukkoon 7 oppimisympäristöön 
sisältyvien erilaisten kontekstien funktiot työskentelyssä käytetyn välineen ja menetelmän 
mukaan. 

 

Taulukko 7. Välineiden ja menetelmien funktio oppimisympäristön konteksteissa. 

Konteksti Työskentely, väline Menetelmä 

tutkiva −tutkimuspaperi 
−oppilaiden aineet, kuvatekstien täydentäminen  

−tutkimusprosessi 
−havainnollistaminen 

toiminnallinen −piirustus, muovailu, pelit 
−oma keho, leikki   

−eläytyminen, mielikuvien 
muodostus 

vapaaehtoinen −pelit, videot 
−internet, cd-rom, pc-ohjelmat 
−sisälsi joidenkin kohdalla myös tutkivaa ja 
toiminnallista työskentelyä   

−valinnainen ja vapaa eteneminen 
−harrastusten ja kiinnostusten 
tukeminen 

Huomiot: Välineisiin eivät sisälly käsitekortit ja -palikat sekä demonstraatiot, joiden toteuttamista olen sekä teoreettisesti että 

empiirisesti perustellut ensimmäisen tiedonkeruun yhteydessä (Mutanen 1999, 111–165). Idealtaan nämä oppilaiden käsityksiä 

kuvaavat ja harjoittavat välineet ovat sekä tutkivia että toiminnallisia. 

 
Kaikkiin konteksteihin kuuluvat oppimistehtävät sisältävät varioiden sekä kognitioiden 

että emootioiden osa-alueita. Tutkivat ja toiminnalliset oppimisympäristöt ovat eniten 
samantyyppisiä ja -tasoisia teoreettis-empiirisiä konteksteja, sillä niihin sisältyvät kielen 
ja toiminnan (verbaalinen, nonverbaalinen) funktioiden lisäksi menetelmävalinnat. Sen 
sijaan vapaaehtoiseen kontekstiin sisältyy hieman erityyppinen problematiikka: siinä 
vuorovaikutussuhde maailmaan on sekä menetelmävalinnoiltaan että kielen ja toiminnan 
funktioiltaan vapaa. Siitä huolimatta kunkin kontekstin taustalla on oppimisteoreettisesti 
johdettuja sitoumuksia. Ensimmäinen sitoumus liittyy valittuun käsitteiden oppimisen 
menetelmään, jossa opitaan luonnontieteellistyyppisiä työtapoja ja tutkimusprosessia 
mukaillen (myös Lawson & Renner 1980; Clement ym. 1989; Wenham 1993; Summers 
& Mant 1995). Käytännössä oppilaat työskentelevät keksimiänsä ongelmia tutkien, mikä 
puolestaan vaatii kielellisten merkitysten tuottamista. Toisessa eli toiminnallisessa 
kontekstissa oppiminen sen sijaan perustuu kielen funktiota laajempaan toiminnan 
kontekstiin (ks. osa I; Osborne & Freyberg 1985; Gunstone 1988). Kolmantena 
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kontekstina merkityksellisten kokemusten tutkimisessa on ns. vapaaehtoinen konteksti, 
jonka perusteet muodostuivat erityisesti edellisen tiedonkeruun tulkintavaiheen aikana 
(ks. osa II; Mutanen 1999). 

Oppimiskonteksteja arvioidaan observoitavina tekijöinä sekä käsityksiä ja käsitteitä 
kuvaavina tuotoksina, joista observoitavat tekijät liittyvät merkityksellisiin kokemuksiin 
ja tuotokset merkityssuhteen muodostumiseen käsitteellistämisen aikana. Tulosraportointi 
etenee taulukon 7 mukaisesti ensimmäisen tason tutkivan kontekstin tarkastelulla, jonka 
perusteella toiminnallisen ja vapaaehtoisen kontekstin analyysia suunnataan. 
Tarkastelussa kuvaan myös muut kontekstiin liittyvät, kuten tapauksen yksilölliset tai 
sukupuolelle tyypilliset, piirteet. Analyysia voisin valottaa mm. seuraavien 
esimerkinomaisten kysymysten kautta: Millaisia käsitteellistämisen piirteitä eri 
konteksteissa esiintyy? Miten oppilaat orientoituvat ja työskentelevät eri konteksteissa? 
Millaisia erityisiä kokemuksia oppilailla on? Millainen on opettajan ja oppilaan 
toiminnan laatu eri konteksteissa? Onko vapaa-aikana toiminnan laatu erilaista? Mikä on 
erilaisissa konteksteissa esiintyvien oppimistehtävien osuus sisällöllisten keskustelujen 
herättäjänä? Olen esitellyt käsitteiden oppimisen tutkimiseen johtavan asetelman 
oppimista kuvaavine empiirisine tekijöineen, minkä jälkeen määrittelen 
tutkimusongelmat seuraavassa alaluvussa. 

4.2 Teoreettisista johtopäätöksistä tutkimusongelmiin 

Kokoan aluksi teoreettisessa osassa esittelemäni johtopäätökset, jotka ovat syntyneet 
teoreettisen ja empiirisen työskentelyn perusteella ja joista spesifit tutkimusongelmat ovat 
muodostettavissa. 
A. Käsitteiden oppimisesta totean yleisesti seuraavaa (tutkimuksen osat I ja II): 
− Oppimisen tarkastelussa käsitteet tulee ymmärtää sekä oppimisen kohteena ja 

välineenä että oppimisen sisältöinä ja muotoina. Käsitteiden funktio määrää niiden 
teoreettista, empiiristä ja metodologista lähestymistä. Tutkimuksen ensimmäisessä 
vaiheessa käsitteet olivat kohteena sisältötiedon näkökulmasta, kun taas toisessa osassa 
käsitteitä tarkasteltiin didaktisessa diskurssissa sekä oppimisen kohteina ja välineinä 
että sisältö- ja menetelmätietona. Viimeisestä kevään 1995 vaiheesta on mahdollista 
käyttää käsitettä pedagoginen tieto. 

− Epistemologisen ja ontologisen käsiteanalyysin kautta on jäsennettävissä 
merkitys-käsitteen primaarisuus käsitysten ja käsitteiden oppimisen tutkimisessa. 
Käsityksiä ja käsitteitä on tarkasteltava oppimisen kontekstissa suhteellisina. 

− Merkitys-käsitteen teoreettisia lähtökohtia syvennetään fenomenologisen käsitteistön 
avulla (ks. esim. Rauhala 1993; 1978; Suortti 1981a, b; Hakala 1992; Lehtovaara 
1992), mistä avautuu kaksi tarkastelutasoa: merkityssuhteen muodostuminen 
sisällöllisenä prosessina sekä merkityssuhteen kohtaaminen didaktisessa diskurssissa. 

− Kirjavaa käsitys-käsitteistöä on jäsennettävä, jolloin on eriteltävä käsitysten 
alakäsitteiden (esimerkiksi ennakko- ja väärinkäsitysten, aikuismaisten ja 
lastenomaisten sekä tieteellisten ja arkikokemuksellisten käsitysten) luokittelun 
taustalla olevia tietoteoreettisia oletuksia. Käsitys-käsite on ontologiselta 
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olemukseltaan avoin, ja se on oppilaan merkitysrakenteissa yksilöllinen ja 
metodologisesti fenomenografisen tutkimuksen kohteena (Marton 1988; Uljens 1994). 
Käsitys-käsitteen pedagoginen diskurssi on puolestaan altis kritiikille didaktisesta 
soveltumattomuudestaan (Millar 1989; Champagne 1985; Engel Clough & Driver 
1986; Eylon & Linn 1988; Gunstone 1988; Solomon 1993). 

− Käsitteen käsitettä voidaan lähestyä ekstension ja intension määritelmin (Laine 1984) 
sekä lähikäsitteitä (tieto, uskomus, käsitys) tarkastellen (Niiniluoto 1983; 1996). 
Oppimisen analyysissa käsite-käsitteen sitoumuksia on yhtäältä tarkasteltava 
yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden näkökulmasta ja toisaalta tieto- ja 
uskomus-käsitteiden varassa (Anglin 1979, 168; Bruner ym. 1986; Klausmeier & 
Allen 1978, 6–11, 14–15; Laine 1984; Novak 1977, 92–93; Novak & Gowin 1984, 97–
99; Zimmerman & Whitehurst 1979). 

− Käsityksistä ja käsitteistä on johdettavissa aikaa ja sen ilmiöitä koskeva empiirinen 
esimerkki, jota puolestaan on kiintoisaa tutkia eri tieteenalojen sisältöjen perusteella 
(filosofinen, psykologinen, käsitteellis-kielellinen ja luonnontieteellinen aika) (ks. 
esim. Baxter 1989; Durant ym. 1989; Haupt 1948, 1950; Karttunen & Poutanen 1982; 
Laine 1984; Mali & Hove 1979; Nussbaum 1979; 1985a, b; Ojala 1992; 1993; Piaget 
1969; Riihelä 1989; Summers & Mant 1995; Takala 1981, 1982a, b; Targan 1987; 
Virrankoski 1982; 1986; Vosniadou & Brewer 1990; Vosniadou 1991, 1994; 
Yuckenberg 1962). 

− Käsitysten ja käsitteiden empiirinen ja pedagoginen tarkastelu on suoritettava 
kokonaisuutena: käsitteellisen ilmiön (tässä aikavaihtelut) oppimisessa on tärkeää 
yhtäältä käsitteen ekstension ja intension tunteminen ja toisaalta käsitysten 
sisällöllisten ja erityispiirteiden tunteminen (Mutanen 1999). Käsitysten ja käsitteiden 
muodostamisen kokonaisuudella tarkoitetaan tässä käsitteellistämistä ja oppimisen 
näkökulmasta käsitteellistämisprosessia, joka liittyy empiirisesti rajattuun ilmiöön 
nimeltä aika. 

− Empiirisen tutkimuksen tuloksena on erilaisia sisällöllisiä ilmentymiä oppilaiden 
käsityksistä ja käsitteistä, joista kiintoisia jatkotutkimuksen aiheita ovat a) käsitysten ja 
käsitteiden oppimisen välinen teoreettinen ja empiirinen suhde ja b) käsitysten ja 
käsitteiden ilmeneminen oppimisessa sekä siihen liittyvä empiirinen 
oppimisympäristön ja -tehtävien problematiikka. 

B. Ensimmäisen luvun (osa III; ks. osa I, luku 3) perusteella totean seuraavaa: 
− Oppiminen ja käsitteiden oppiminen ovat tavoitteellista ja intentionaalista toimintaa 

(Rauhala 1989; 1993; Yrjönsuuri 1991; 1994), joka sisältää sekä kielen ja toiminnan 
funktiot että kognitioiden ja emootioiden muodostumisen aspektit (Suortti 1981b, 
1982; 1989; ks. Niiniluoto 1983; 1996; Turunen 1989; 1991). 

− Käsitteiden oppiminen on ymmärrettävissä yhtäältä tajunnallisena merkityssuhteen 
muodostumisprosessina ja toisaalta maailmasuhteen avautumisena, mikä oppimista 
kuvattaessa tarkoittaa oppilaan oppimisympäristöön intentoitumisen tarkastelua. 
Niinpä fenomenologisen viitekehyksen mukaisesti tarkastelutasoina ovat 
merkityssuhteiden ja merkityksellisten oppimiskokemusten ilmeneminen oppilaan 
käsitteellistämisprosessissa. 

− Käsitteiden oppimisessa merkitys- ja maailmasuhde-problematiikka ilmenee 
oppimisympäristöön osallistuvien horisonttitasojen kohtaamisessa, joista tieteellisiä 
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käsitteitä opetettaessa on annettu esimerkkejä (Bell & Freyberg 1985; Nussbaum 
1979; Ojala 1992; 1993; Riihelä 1989; Tasker & Osborne 1985). 

− Jotta viitekehyksen perusteella olisi mahdollista kuvata käsitteiden oppimista 
didaktisessa kontekstissa, on empiiriseen analyysiin tuotava mukaan didaktinen 
käsitteistö. 

C. Toisen luvun (osa III) perusteella totean seuraavaa: 
− Käsitteiden oppimisen tutkimisessa yksittäiset käsitteiden oppimisen pioneerit 

teorioineen (esim. Ausubel 1968; Bruner 1986; Carey 1985; Klausmeier 1976; Novak 
1977; Piaget 1969) tuntuvat lähestyvän oppimista didaktisen kontekstin ja erityisesti 
viitekehykseni merkityksen muodostuksen kannalta spesifisti (ks. Koskenniemi 1978). 
Ne eivät ota huomioon oppimistapahtuman kokonaisvaltaisuutta sisältöjen, 
menetelmien, ympäristöjen sekä oppimisprosessissa mukana olevien inhimillisten ja 
ei-inhimillisten tekijöiden näkökulmasta. 

− Yleisen oppimisteoreettisen tarkastelun perusteella voidaan konstruktivismista (esim. 
Driver 1989; Driver & Bell 1986; Yager 1991; von Wright 1996), 
sosiokonstruktivismista (esim. Thijs & Kuiper 1990; Solomon 1987; Resnick 1983; 
Edwards & Mercer 1987) sekä fenomenografiasta (Tesch 1990; Marton 1988; Uljens 
1992) löytää yksittäisiä piirteitä oppimisanalyysiin soveltuviksi, mutta pelkästään 
niiden avulla ei voida lähestyä viitekehyksen muodostamista vastaavalla tavalla 
todellisuuden, kielen, toiminnan ja ajattelun suhteita. 

− Viitekehyksen perusteella voidaan hyväksyä tai hylätä yksittäisiä käsitteiden 
oppimisen ja yleisten oppimisteoreettisten suuntausten yksittäisiä piirteitä. 
Fenomenologisesta merkitys-käsitteestä johdettua oppimisen kokonaisuutta yksittäiset 
piirteet eivät korvaa, mutta ne voivat palvella empiiristä ja praktista todellisuutta 
operationalisoivina yksityiskohtina. 

D. Kolmannen luvun (osa III) perusteella totean seuraavaa: 
− Käsitteiden oppimisprosessia kuvattaessa keskeisinä didaktisina käsitteinä ovat 

oppiaines ja sisältö, opetusmenetelmät, oppimisympäristö ja oppimistehtävät. 
− Sisällön ja muodon tarkastelussa päädytään käsitykseen, että sekä substanssia koskeva 

sisältötieto että pedagoginen tieto tai menetelmätieto ovat yhtä tärkeitä ja edustavat 
oppimisen kokonaisuutta dialektisella tavalla (ks. Toiskallio 1993). Didaktisessa 
kontekstissa sisältö ja muoto ilmenevät Cleven (1886) ajatuksin loogisena ja 
psykologisena yhteytenä (Suortti 1992; Suortti & Tiirola 1993). 

− Sisältö-aspekti on tutkimuksessa keskeisellä sijalla jäsentäessäni aiempia ajan 
käsitteeseen liittyneitä tutkimuksia. Edelleen sisältötiedon osuus on oleellinen 
merkityssuhteen muodostumisessa, mikä empiirisessä toteutuksessa tarkoittaa 
käsityksiä ilmentävien aineistojen analysointia. (Laine 1990; McNamara 1991; 
Shulman 1986.) 

− Oppimisprosessin menetelmätarkasteluun sisällytettiin yleis- ja ainedidaktiikan 
keskiöstä tutkiva, ongelmakeskeinen menetelmä, joka ei ole varsinainen käsitteiden 
opettamisen menetelmä Ausubelin (1968), Klausmeierin (1976), Laineen (1984), 
Novakin ja Gowinin (1984) tai Åhlbergin (1990) esittämien menetelmien tavoin. 
Oleellista menetelmän valinnassa on oppilaan mahdollisuus muodostaa 
merkityssuhteita, jota oletetaan tapahtuvan ongelmia ilmaistaessa ja oppilaan itse 
keksiessä (Suortti & Mutanen 1997, 150–152). Ongelmakeskeistä työskentelyä tuetaan 
sisältötietoon perustuvilla didaktisilla periaatteilla, jotka ilmenevät toimintana, 
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havainnollistamisena, teknologisina sovelluksina ja valinnaisuutena (esim. Aebli 1991; 
Åhlberg 1990; Gunstone 1988; Julkunen 1989; Halpern 1992; Markkanen 1993). 

− Oppimisympäristö ymmärretään fyysisenä ja pedagogisena luokkahuonekontekstina, 
joka mahdollistaa sisältöjen ja menetelmien kautta oppimistehtävien toteuttamisen (ks. 
Mutanen 1995; Ittelson ym. 1976; Raviv ym. 1993). Oppimisympäristö toteutetaan 
didaktisten periaatteiden mukaisesti, jolloin periaatteiden muuttuessa myös kontekstin 
sisällöt, menetelmät ja oppimistehtävien luonne muuttuvat. Oppimiseen suuntautuvien 
toimenpiteiden lisäksi oppimisympäristöön kuuluvat keskeisesti oppimis- ja 
opetusprosessit sekä opettajan ja oppilaiden vuorovaikutussuhteet (Yrjönsuuri 1994). 

E. Neljännen luvun (osa III, 4.1) perusteella totean seuraavaa: 
− Empiirinen kuvaus edellyttää kuvattavien tekijöiden määrittämistä (Atjonen 1995a, b; 

Koskenniemi 1978; Dunkin & Biddle 1974). Käsitteiden oppimisen 
oppimisympäristö- ja –tehtävä-problematiikkaa selvennetään kolmenlaisina tekijöinä: 
tuotos- ja prosessitekijöiden avulla pureudutaan oppimisen merkityssuhteiden synnyn 
ja kohtaamishorisontin ongelmiin ja kontekstitekijöiden kuvaaminen mahdollistaa 
oppimisolosuhteiden ymmärtämisen ja ennen kaikkea tapauskohtaisen tarkastelun 
erilaisissa ympäristöissä (tutkiva, toiminnallinen ja vapaaehtoinen konteksti). 
(Tekijöiden määrittely: Lawson & Renner 1980; Clement ym. 1989; Wenham 1993; 
Summers & Mant 1995; Ittelson ym. 1976; Yager 1991; Brophy 1987; Cohen 1994; 
Russell ym. 1989; Hewson & Thornley 1989; Champagne ym. 1985; Ames 1992; 
Irwin ym. 1980; Borich 1990; Chiarelott & Davidman & Ryans 1990.) 
Pidin aiheellisena tarkastella sitoumuksia melko yksityiskohtaisesti siksi, että 

raportoinnin luonne muuttuu jatkossa yhä selvemmin. Ensiksi seuraavaksi kirjaamani 
tutkimusongelmat eivät ole muodostuneet vain kolmannen osan lukujen 1–3 perusteella, 
vaan niihin on kokonaisvaltaisesti johtanut aiempi teoreettinen ja empiirinen työskentely. 
Toiseksi kolmannen osan jotkin alkuluvut sekä erityisesti pääluku 5 on raportoitu pääosin 
prosessin aikana, ja näin ollen raportointi muuttuu konkreettisesti teorian ja empirian 
vuoropuheluksi. Itse asiassa metodien tuomat mahdollisuudet (esim. observointiohjelman 
tai analyysimahdollisuuksien kehittyminen DPL-projektin aikana) eivät olleet vielä 
empiiristä aineistoa kerättäessä kovin selviä. Toimintatutkimukselle tyypillisellä tavalla 
teoreettinen ja metodologinen tietämys on lisääntynyt empiiristä toteutusta 
suunniteltaessa, sen aikana sekä toteutusvaiheessa (Carr & Kemmis 1993; Kemmis 1994). 
Raportoinnin luonne on muuttunut siten, että oppimista kuvaavat tekijät sekä jotkin 
toteutuksen periaatteet ovat selvinneet itse toiminnassa tai sen jälkeen. 

Olen edellä koonnut keskeiset ainekset, joiden mukaan olen puolestani hahmotellut 
toiseen tiedonkeruuseen johtaneet empiiriset tarkastelutasot. Esittelen taulukossa 8 
fenomenologiasta johdetut käsitteet sekä pää- ja alaongelmat lyhyesti, sillä katson 
esitelleeni jo syntyneiden ongelmien teoreettisia perusteita. 
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Taulukko 8. Tutkimuksen toisen vaiheen teoreettinen tarkastelutaso, siitä johdetut 
empiiriset käsitteet sekä tutkimusongelmat tiedonkeruuvälineineen. 

Teoreettinen tarkastelutaso  Empiirinen käsite 
1. tarkastelutaso: 
−mielen merkityssuhde havaittavaan ja koettavaan objektiin 

−tajunnallinen ja mentaalinen merkityssuhde 

−fenomenologinen merkityshorisontti  

−Objekti: käsitykset ja käsitteet ajasta 

−Oppimisen tuotokset: aiemmat 

käsitykset ja käsitteet, sisältötieto, 

oppimisen kohde; tuotokset 

2. tarkastelutaso: 
−maailmasuhteen avautuminen; intentoituminen ympäristöön 

−merkityksellinen kokemus ja elämismaailma 

−fenomenologinen kohtaamishorisontti 

−Objekti: toteutunut 

käsitteellistämisprosessi 

−Didaktinen konteksti: 

oppimiskokemus; oppimisympäristö; 

sisältö- ja menetelmätieto 

Tutkimusongelmat 
 

Tiedonkeruuvälineet 

1. Millaisia käsityksiä ja käsitteitä oppilailla ilmenee avaruudellisista ajan 
käsitteistä sekä niiden intensioista ja ekstensioista? (= tuotostekijät) 
−Miten käsitysten ja käsitteiden sisällöt muodostuvat oppimisprosessin aikana 

harjoittelu- ja koontavaiheissa? Millaisia tuotoksia oppilaat esittävät ajasta ja sen 

planetaariseen järjestelmään liittyvistä ominaisuuksista evaluoivissa tehtävissä? 

Miten käsitykset ja käsitteet muuttuvat edelliseen aineistonkeruuseen verrattuna? 
Raportointi osan III luvussa 7.1, osassa II ja julkaisussa Mutanen 1999. 

−Oppilaiden tuotokset 

−Demonstraatiot 

−Haastattelu 

−Ainekirjoitus 

−Toiminnalliset tehtäväkortistot (uusi) 

−Teknologian sovellukset (uusi) 

−Käsitepalikat ja -kortit (vanha) 
 

2. Millaisia prosesseja oppilailla esiintyy käsitteiden oppimisen aikana? 
Miten prosessit edistävät käsitteellistämistä sekä tukevat merkityksellisiä 
oppimiskokemuksia? (= prosessitekijät) 
−aika: Miten oppilaiden oppimisprosessit etenevät ajan funktion mukaan? Tutkimus- 

ja toimintavaiheet: Millaisten vaiheiden kautta oppilaat etenevät työskentelyssään? 

välineet: Millaisia välineitä oppilaat oppimisensa aikana käyttävät? tuki: Millaista 

tukea oppilas saa työskentelyynsä? työskentely: Miten oppilaat työskentelevät 

suhteessa toisiin oppilaisiin? suuntautuminen: Miten oppilaat orientoituvat ja 

sitoutuvat oppimiseensa ja erityisesti oppimistehtäviin? 

Raportointi luvuissa 7.2 ja 8. 
 

−Videonauhoitteet, joista strukturoitu 

litterointi ja osasta strukturoitu 

observointi 

−Videonauhoitteet, joista strukturoitu 

litterointi ja osasta vapaa observointi 

−Kenttämuistiinpanot 

−Oppilaiden arviot 

3. Millaisia oppimisen erityispiirteitä ilmenee oppimisympäristössä ja 
-tehtävissä sekä tutkimusympäristössä käsitteitä opittaessa? (= 
kontekstitekijät) 
3a. Oppimisympäristö: a) tutkivan prosessin aikana, b) toiminnallisia tehtäviä 

tehtäessä, c) vapaa-ajan toiminnoissa 

−Miten oppilaat käsitteellistävät erityyppisissä oppimisympäristön osissa oppimista 

kuvaavien prosessitekijöiden perusteella? Millaisena oppilaat kokevat 

oppimisympäristön, ja miten he suhtautuvat siihen arvioinneissaan? 

3b. Oppimistehtävät: 

−Miten eri oppimistehtävät ohjaavat käsitteen oppimista tuotostekijöiden perusteella 

tarkasteltaessa? Millä perusteella oppilaat valitsevat oppimistehtäviään, ja miten he 

toimivat valintatilanteissa (vapaus ja valinnan kriteerit)? Millaisena oppilaat kokevat 

oppimistehtävät, ja miten he suhtautuvat niihin arvioinneissaan? Millaiset tehtävät 

ovat oppilaista helppoja/vaikeita ja mukavia/tympeitä? 

Raportointi luvuissa 7.3 ja 8. 

3c. Tutkimusympäristö 

−Miten oppilaat suhtautuvat tutkimusympäristöön? Millaisena oppilaat kokevat 

tutkimusympäristön? Millaisen funktion oppilaat antavat tutkimusympäristölle? 

Raportointi luvussa 8.  

−Kenttämuistiinpanot 

−Oppilaiden arviot 

−Videonauhoitteet, joista strukturoitu 

litterointi ja osasta vapaa observointi 

−Videonauhoitteet, joista strukturoitu 

litterointi ja osasta strukturoitu 

observointi 

−Vapaaehtoiset, valinnaiset tehtävät 
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Teoreettinen tarkasteluni on osaksi johdattanut muodostuneisiin tutkimusongelmiin, 
jolloin niiden voidaan tulkita syntyneen osaksi teoreettisen argumentoinnin perusteella. 
Ongelmat ovat kuitenkin hioutuneet ja spesifioituneet toiminnan kuluessa. Tulkinnassa eri 
ongelmien peruskategorioissa edetään varioiden sekä teoreettisesta tarkastelusta 
nousseiden relevanttien sisältöluokkien että osaksi kerätyn empiirisen aineiston 
mukaisesti. 

Kuvailevalle tutkimukselle tyypillisellä tavalla selostan ongelmia tutkimieni piirteiden 
luonteen ja esiintymistiheyden perusteella. Lisäksi erittelen tuloksia sukupuolen sekä 
aiempien tiedonkeruiden perusteella (ks. Mutanen 1999). Kunkin ongelman raportoinnin 
yhteydessä esitän laadullisia tapausesimerkkejä. Kuvailevaa tapaustutkimusorientaatiota 
noudattaen pyrin lopulta esittämään yksilöllisiä tai ainutlaatuisia asioita ja ympäristöjä, 
jotka ovat merkityksellisiä käsitteen oppimisen eri tarkastelutasoilla. Tulosraportoinnissa 
korostan yksilön tekemisen intentioita ja laatua myös ympäristöön nähden. (Ks. Grönfors 
1985; Mäkelä 1990; Syrjälä & Numminen 1988.) Seuraavassa luvussa selostan 
oppimisjakson toteuttamista DPL:ssa, mikä itse asiassa tarkoittaa asetelmani mukaisesti 
tutkimusympäristöön liittyvien kontekstitekijöiden raportointia. 



5 Opetusjakson toteutus keväällä 1995 

5.1 Opetusjakson keskeiset vaiheet ja osallistujat 

Tutkimusjakso toteutettiin 20.–29.3.1995, ja sen sisältönä oli planetaaristen aikaa 
koskevien käsitteiden opettaminen. Tutkimukseen osallistuneet kymmenen ensimmäisen 
luokan oppilasta olivat samoja kuin syksyllä 1994, jolloin tutkittiin oppilaiden 
aika-käsitteitä ja -käsityksiä. 

Ensimmäisen tiedonkeruun aikana tutkija ja luokanlehtori kokoontuivat säännöllisiin 
suunnittelupalavereihin, joissa tavoitteena oli arvioida oppisisältöjä sekä hankkia ja 
tuottaa oppimateriaalia (vrt. McNamara 1991, 115; Ojala 1993). Lisäksi tehtiin 
jaksosuunnitelmat tavoitteista ja toteutuksesta. Sisältötiedon kannalta oli tärkeää, että 
opettaja ei ollut vain opetuksen sisällön välittäjä vaan myös sisällön luoja. Kansasta 
(1993, 46) mukaillen lähtökohtana oli: mitä enemmän opettajalla on asiantuntemusta, sitä 
itsenäisemmin hän kykenee työtään suunnittelemaan ja työssään toimimaan. Myös 
Summers ja Mant (1995, 3) korostavat, että opetuksen muutos kohti käsitteellistä tiedettä 
tapahtuu vasta sitten, kun opettajat itse ymmärtävät opetettavat käsitteet hyvin. 

Edelleen tutkijaparin tavoitteellinen yhteistyö merkitsi sitä, että oppimisympäristön 
toteutus miellettiin yhtenevästi: keskusteluissa pyrittiin tietoisesti jäsentämään käsitystä 
oppimisesta, opettajan roolista, oppimisympäristöstä ja yksilöllisyydestä. Niinpä 
prosessin aikana toiminta tavoitteellistui, ja yhteistyön kautta monet tiedostamattomat 
kokemukset käsitteellistyivät. Tämä nähtiin tärkeäksi mm. siksi, että Riihelä (1989, 76) 
totesi vastaavien käsitteiden epämääräisyyden muodostuneen esteeksi aika-käsitteen 
opettamiselle hänen toteuttamassaan projektissa. Yhteistyöskentelyllä oli tärkeä merkitys, 
sillä tutkija ja luokanlehtori lähestyivät kokonaisuutta eri näkökulmista: tutkijana olin 
perehtynyt aiheeseen teoreettisesti, kun taas luokanlehtorilla oli vankka opettajakokemus. 
Mutkaton yhteistyö edisti sekä jakson onnistunutta suunnittelua ja toteutusta että 
tutkimuksen luotettavuutta. Aineiston keräämisen kannalta oli tärkeää, että luokanlehtori 
perehtyi tehtävien sisältöihin ja tutkimusmetodeihin (Mutanen 1999, 291–294). 
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Kokemukseni opettajan ja tutkijan suhteesta jakson aikana ovat samansuuntaisia kuin ne 
kokemukset, joita esimerkiksi toimintatutkimuksissa on tällaisesta suhteesta yleensä saatu 
(ks. Jaworski 1994, 143; Elliot 1991). 

Toteuttamisvaiheen opetuksesta vastasi luokanlehtori, kun taas omalla vastuullani oli 
tarkkaamossa tapahtuva opetusjakson seuraaminen, kenttämuistiinpanojen tekeminen, 
kuvaaminen sekä yleensä opetuksen toteuttamiseen ja tiedonkeruuseen liittyvien asioiden 
hoitaminen. Jokaisen työpäivän jälkeen pidettiin arviointi- ja suunnittelupalaveri, johon 
osallistui tutkijan ja luokanlehtorin lisäksi usein myös AV- ja ATK-taltioinnista vastaavaa 
apuhenkilökuntaa. 

Olen kuvannut erillisessä raportissani oppilaiden yksilöllisiä piirteitä ja toimintaa 
(esim. affektiivinen ja sosiaalinen käyttäytyminen, aiheeseen suuntautuneisuus, 
oppimistehtävään sitoutuminen; ks. esim. Mutanen 1999, 298). Kaikki oppilaat 
osallistuivat opetukseen kahdeksan työpäivän aikana: heillä oli pakollisen opetuksen 
(21,5 t) lisäksi mahdollisuus osallistua viitenä päivänä vapaaehtoiseen työskentelyyn (7 
t). Oppilaiden kokonaistyöskentelyaika oli enimmillään lähes 29 tuntia, mihin ylsivät 
kaikki pojat vähiten työskennellyttä Jania lukuun ottamatta (vajaa 23,5 t). Tyttöjen 
työskentelyajat olivat noin 24–27 tuntia. Mikäli työskentelyaikaa arvioidaan suhteessa 
ympäristö-luonnontiedon opetussuunnitelmassa käsiteltävien käsitteiden opiskeluaikaan, 
voisi oppilaiden käyttämää aikaa luonnehtia pitkäksi. Yleensähän on oltu huolestuneita 
esimerkiksi tiedeopetukseen käytetyn ajan vähyydestä (esim. Bolscho & Eulefeld & Rost 
& Seybold 1990, 133–146). 

5.2 Pedagogisista sitoumuksista oppimisympäristön järjestämiseen 

Tarkastelen opetusjakson pedagogisia periaatteita oppimisympäristön näkökulmasta. 
Pedagogisten ratkaisujen oppimisteoreettisen taustan olen määritellyt tutkimuksen 
viitekehyksessä sekä selostaessani aiempia tiedonkeruita (Mutanen 1999, 111–165). 

5.2.1 Oppilaskeskeinen oppimisympäristö laboratoriossa 

Opetushallitus (1994) on asettanut ympäristö- ja luonnontiedon tavoitteeksi uteliaan ja 
tiedonhaluisen, pohtivan ja kokeilevan, kriittisen ja väittelytaitoisen sekä havainnoivan ja 
luokittelevan oppilaan. Vastaavia tavoitteita löytyy tieteen opetukseen keskittyvistä 
opetuskokeiluista ja -suunnitelmista (Paananen 1990, 50–52; 1991, 6–8). Myös muualla 
maailmassa tiedeopetuksen tavoitteet ovat samansuuntaisia. Esimerkiksi Englannin 
tiedeopetuksen opetussuunnitelmassa on vaadittu kehittämään oppilaiden älyllisiä ja 
käytännöllisiä taitoja, jotka edistävät oppilaiden tieteen tutkimista sekä korkeampia 
ymmärtämisprosesseja. Opetussuunnitelmissa ehdotetaan edelleen toiminnallisia 
oppimisympäristöjä, jotka rohkaisisivat oppilaita hypoteesien ja ennakkokäsitysten 
testaamiseen. (Wenhamn 1993, 231.) 
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Jakson pedagogisena periaatteena oli, että oppilailla oli mahdollisuuksia edetä 
työsuunnitelmansa, kehityksensä sekä koulun opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaiden 
henkilökohtainen työsuunnitelma muodostettiin edellisen syksyn kokemuksista: opettajan 
käsikirja sisälsi kuvaukset jokaisen oppilaan käsitteellistämisen piirteistä, 
työskentelyorientaatiosta sekä tulevan jakson oppimistehtävistä (luku 4.1.3; Mutanen 
1999, 298). Opettajan käsikirja muistutti Nussbaumin (1979, 85–87) tutkimuksen 
opaskirjaa, joka sekin muodostettiin oppilaiden vastauksista. Nussbaumin opaskirja 
sisälsi konkreettisempia haastattelukysymyksiä, kun taas itse pyrin jättämään sijaa 
avoimille ja valinnaisille tehtäville. Opaskirjan käyttämisellä pyrittiin vahvistamaan 
Gunningin (1978, 34–125) ajatusta, jonka mukaan opettaja valitsee opetettavat käsitteet 
oppilaantuntemuksensa mukaisesti (ks. Clement ym. 1989, 554–565). 

Oppilaiden ominaisuuksien lisäksi on aiheellista tarkastella luokkakontekstia. Yleisenä 
didaktisena periaatteena oli koko lukuvuoden ajan ollut yksilöllisyys ja valinnaisuus. 
Didaktisella periaatteella tarkoitan oppimista koskevien lainalaisuuksien ja oletusten sekä 
opetuksen tavoitteiden perusteella muodostettuja opetuksen toimintaperiaatteita, jotka 
voidaan ymmärtää jonkinlaiseksi opetuksen teorian korvikkeeksi (ks. Renko & Piippo 
1974, 125; Atjonen 1995a, 24). Yksilöllisyyden ja valinnaisuuden periaatteita toteutettiin 
ympäristö- ja luonnontiedon tunneilla käyttämällä ongelmakeskeisiä oppimismenetelmiä 
(ks. luku 3.2). Jotta oppilaiden työskentely-ympäristö olisi säilynyt mahdollisimman 
luonnollisena, laboratorioon suunniteltiin avoimentyyppinen oppimisympäristö. 
Tarkastelen toteuttamaamme ympäristöä Stephensiin (1974, 26) nojautuen (ks. Atjonen 
1995b, 102; Miettinen 1990, 12–15; Kallonen-Rönkkö 1993, 33). 
1. Opetuksen organisointi ja opettajan puheen määrä 
− Oppituntien sijasta pidettiin opetuskokonaisuuksia vapaasti. Kiinteä ruoka- ja 

ulkoilutauko pidettiin päivittäin klo 10.00–11.00. 
− Opettajan puheen määrää pyrittiin tietoisesti vähentämään. 
− Opetusjakso suunniteltiin etukäteen joustavaksi siten, että oppilaalla oli mahdollisuus 

keskittyä kiinnostavaan oppiainekseen. Harrastuneisuutta tuettiin esimerkiksi 
vapaaehtoisen työskentelyn aikana. 

2. Ryhmitykset ja työtavat 
− Pienryhmä- ja yksilöllistä oppimista oli kokoryhmäopetuksen lisäksi runsaasti. 
− Oppilaat saivat tehdä itse pari- ja ryhmäjaot: opettaja pyrki ohjaamaan sosiaalista 

toimintaa luokan oppilaiden kiinnostuksen kohteiden ja oppimisedellytysten pohjalta, 
ja ystävyyssuhteiden toimiminen hyväksyttiin. 

− Tutkivaa otetta ja luovuutta rohkaistiin oppilaiden työskentelyssä. 
− Oppilaat osallistuivat itse jakson tehtävien ja oppimisympäristön arviointiin. He 

arvioivat tehtävien vaikeutta ja kiinnostavuutta, oman työskentelynsä ajankäyttöä ja 
sujumista sekä parityöskentelyä. 

3. Oppimateriaalit 
− Oppimisympäristössä oli runsaasti oppimateriaalia, jossa mukana oli paljon opettajan 

ja tutkijan itse valmistamia materiaaleja. 
− Opetusjakson aikana lapset itse tuottivat omaa oppimateriaalia (tutkimusvihkot). 
− Oppimateriaalin toivottiin vahvistavan itsenäistä työskentelyä. 
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4. Fyysinen ympäristö, luokkailmasto 
− Oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta rohkaistiin mm. vapaan työskentelyn aikana. 

Työskentelyn ja kommunikaation vaatima liikkuminen ja ryhmittyminen oli 
luonnollista. 

− Opettajan ja oppilaiden suhteeseen kiinnitettiin huomiota opettajan tutkimuksessa, 
jossa tarkastellaan opettaja–oppilas-interaktiota. 

− Yksilölliset erot nähdään jakson oppilaskäsityksestä käsin luonnollisena asiana, ja 
niihin tulee vaikuttaa pedagogisin toimenpitein. 

− Oppilaat mielletään järkeviksi, tunteviksi, fyysisiksi ja sosiaalisiksi olennoiksi, joiden 
kaikille olemuspuolille työympäristön tulee sallia ilmenemismahdollisuudet. 
Oppimisympäristön pedagogiset ratkaisut pyrittiin tekemään mahdollisimman 

oppilaskeskeisiksi. Oppilaskeskeisyyden kriteerinä oli valita sellaiset oppimisympäristöt 
ja -tehtävät, jotka valinnaisuuden ja yksilöllisyyden kautta ottaisivat huomioon erilaisten 
oppilaiden aiemmat tiedot, suuntautuneisuuden ja työskentelytavat (ks. kuvio 6; 
kontekstitekijät) eli olisivat mahdollisimman adekvaatteja oppilaan merkityshorisontille 
luvussa 2.3 kuvaamallani tavalla. Oppimisympäristön tehtävineen tuli siis varioida 
suhteessa erilaisiin oppilaisiin (Ariel 1992, 250–251; McNamara 1991, 115). Keskeisin 
kriteeri oppilaskeskeisyydelle oli oppilaan ja oppimisympäristön horisonttitasojen 
kohtaaminen. 

Opettajan tehtävä oli toimia oppimisympäristön ja -tehtävien kohtaamisen ohjaajana. 
Opettajan pedagogisessa ajattelussa oppilaskeskeisyys merkitsi sekä metateoriassa 
oppilaiden ainutlaatuisuuden tunnustamista että toiminnassa erilaisuuden huomioon 
ottamista. Yksilöllisyyden, valinnaisuuden ja ongelmakeskeisyyden toteutumisen taustalla 
olevaa oppilaskeskeisyyden ajatusta ei mielletty määrällisenä ominaisuutena, vaan 
oppilaskeskeisyyttä arvioitiin merkityksen muodostumisprosessin näkökulmasta. Itse 
asiassa oppilaskeskeisyyden käsitteen määrittelyyn suhtaudutaan Kansasen (1991, 7–15) 
tavoin kriittisesti: ”aidosta oppilaskeskeisyydestä” ei voida tehdä mustavalkoista 
määritelmää suhteessa opettajakeskeisyyteen. 

Opetuksen yksilöllistämisestä seuraa fyysisen ympäristön organisoinnin suunnittelu 
(Yanok 1988, 163–165; Brown & Burton 1984; Kari 1988). Oppimisympäristön toivottiin 
mahdollistavan yksilöllisiä oppimisen reittejä, ja sen toivottiin myös mukautuvan 
erilaisiin oppimistarpeisiin. Didaktisessa prosessilaboratoriossa oli oppilaiden käyttöön 
mahdollisuus saada edeltäneen syksyn tiedonkeruun tavoin sekä luokka- että studiotila, 
jotka muodostavat yhdessä noin 120 m2:n suuruisen tilan (kuvio 7). 

Oppimisympäristön eri tilat suunniteltiin oppilaiden eritahtista ja -muotoista oppimista 
ajatellen joustaviksi (ks. Yanok 1988, 163–164). Oppimistilanteiden joustavan 
tallentamisen vuoksi tilojen funktion määritteleminen oli suunnitteluvaiheessa 
välttämätöntä (taulukko 9). 

Raportoin Intelli-jakson työskentelyä seuraavissa luvuissa kolmesta näkökulmasta. 
Opetusjakson ensimmäisinä ja viimeisinä päivinä toteutettiin pääasiassa 
ongelmakeskeistä työskentelyä, ja jakson keskivaiheessa syvennettiin erilaisten 
demonstraatioiden ja toimintatehtävien kautta käsityksiä aikavaihteluista. Useina päivinä 
oli lisäksi mahdollisuus työskennellä valinnaisesti ja vapaaehtoisesti. 
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Kuvio 7. Oppimisympäristön tilojen sijoittelu DPL:ssa. 

 

Taulukko 9. Tilat ja niiden käyttö tutkimusprojektissa. 

Tila Tilan funktio; harjoitukset Välineet 
Kokoryhmätila instruktiot, koonnat, yhteisen asian opetus fläppitaulu, tietokone, 

demo-välineet, säkkituolit  
Pienryhmätila 
 

työskentely: spesifit harjoitukset, tutkimusongelmien pohdinta, 
lähteiden käyttö, kirjaus, demo-tehtävät 

tietokoneet, demo-välineet, 
oppilaiden vihkot ym.  

Yksilöllisen työn 
tila  

työskentely: omatoiminen työ tutkimusaiheen tai muun aiheen 
parissa  

tietokoneet, demo-välineet, 
oppilaiden vihkot ym.  

Kirjastotila tutkimustehtävää palveleva toiminta, tiedonhankinnan tila  Aika-avaruus-kirjat, lehdet 

Ohjauspiste ohjaustilanne: oppilas pyytää uusia tehtäviä, oppilaalla on 
ongelmatilanne, hakee ohjausta opettajalta   

kirjallisuus, verkkoyhteys 

Tietokanta tiedonlähteiden esittely: oppilas etsii tiedonlähteen, jonka 
avulla hän voi ratkaista ongelmansa  

tietokantakansio 

Tehtäväkortisto tehtävän harjoittaminen / syventely: oppilas etsii itselleen 
sopivia, lähinnä toiminnallisia tehtäviä  

tehtävä- ja demokortisto 

Havaintoteltta tehtävän syventely: työskentely tutkimusaiheen parissa  tehtävä- ja demokortisto 

Muovailupiste tehtävän harjoittaminen / syventely: omatoiminen, valinnainen 
työ tutkimusaiheen parissa, leikinomaisuus  

Tehtävä- ja demokortisto 

Sermi 
 

tehtävän harjoittaminen / syventely: omatoiminen, valinnainen 
työ tutkimusaiheen parissa, leikinomaisuus  

Tehtävä- ja demokortisto 

Yksilöllinen työ

Pienryhmätila 1

Pienryhmätila 2 Pienryhmätila 3
Ohjauspiste

Kokoryhmätila

Kirjastotila

Muovailupiste

Tietokanta

Tehtäväkortisto

Havainto-
teltta
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5.2.2 Oppilaiden tutkiva työskentely oppimisympäristössä 

Ongelmista käsin etenevään työskentelyprosessiin kuuluu yleensä useita eri vaiheita 
(Andersson 1976, 29–32; Lawson & Renner 1980, 339–340). Riihelän (1989, 92–95) 
tutkimuksessa käytettiin opetusjaksoissa yksinkertaistettua tieteellisen tutkimuksen 
metodia, johon kuuluivat kysymyksen asettelu, välineiden valinta, rajatun ilmiön 
tutkiminen ja tulosten julkistaminen. Summers ja Mant (1995, 3) erittelevät puolestaan 
prosessitaitoihin kuuluviksi havaintojen tekemisen, aineiston muistiinmerkitsemisen ja 
tulkinnan, testien suunnittelun ja toteuttamisen jne. Opetusjaksolla oppilaat tekivät 
pienimuotoisen projektityyppisen tutkimuksen, joka alkoi ongelman keksimisellä ja 
kirjaamisella sekä tietolähteen etsimisellä. Lähteeseen tutustumisen jälkeen alkoi 
syventelyvaihe ja tulosten kirjaamisvaihe. Tarvittaessa oppilas saattoi myös keksiä uuden 
ongelman. 

Ongelmakeskeisellä oppimisella pyrittiin yleensä ajattelun valmiuksien lisäämiseen ja 
oppisisältönä olevien ilmiöiden käsitteellistämiseen (ks. Olkinuora 1990, 21; Paananen 
1991, 48). Oppilaiden työskentelyn suunnittelussa perehdyttiin yleensä tieteelle ja 
ajattelutaitojen kehittymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Tutkimuspaperin suunnittelussa 
tavoitteet otettiin huomioon siten, että oppilaiden oli ongelman ja tulosten lisäksi 
kirjoitettava muistiin käytetyt tarvikkeet ja lähteet (liite 14). Opetustuokioiden aikana 
käytiin myös tavoitteellisesti keskustelua tulosten luotettavuudesta (vrt. Laukkanen 1990, 
100–102; Ahtee 1992, 1–7). Ongelmanratkaisu vaati käytännöllisten taitojen lisäksi 
havainnointitaitoja. Tärkeimpänä painopisteenä oli Wenhamia (1993, 231–240) ja 
Driveria (1983, 81) mukaillen se, että oppilaat oppisivat keksimään opettajansa 
ohjaamina omia ongelmia ja niiden ratkaisuja. Työskentelytapa antoi näin ollen 
mahdollisuuden yksilölliseen ajatteluun itselle merkityksellisten ongelmien ratkaisussa. 

Oppilaan työskentelyvaiheet etenivät seuraavasti: 
1. Instruktioiden aikana kokoonnuttiin studiotilaan. 
2. Oppilas mietti opiskeltavasta teemasta itselleen tutkimusongelman ja kirjasi sen 

tutkimuspaperiinsa (ks. liitteet 14, 15). Ongelman muodostamista pidettiin tärkeänä, ja 
tässä oppilaita pyrittiin rohkaisemaan ja ohjaamaan itsenäiseen tekemiseen. Näin 
oppilaiden uskottiin sitoutuvan omakohtaiseen prosessiin ja tulemaan tietoiseksi 
käsityksistään (esim. Hintikka 1985). 

3. Kirjaamisen jälkeen oppilas eteni manuaaliselle tietokannalle, johon oli valmiiksi 
koottu kutakin aihetta käsittelevät oppimateriaalit. Aika-käsite jäsennettiin asiasanoiksi 
vuorokausi, kuukausi ja vuodenaika. (Ks. liite 5a.) 

4. Ongelman ratkaisemiseksi oppilas valitsi opettajansa avustuksella erilaisista 
tietolähteistä itselleen ja tehtäväänsä sopivimman tavan työskennellä. Yhden ongelman 
ratkaisemisessa hyödynnettiin useita materiaaleja. Osaan tietolähteistä oli lisätty 
lähteen käytön seuraamista helpottava lomake. (Ks. luku 5.2.3; liitteet 5b, c.) 

5. Opetusjakso edellytti oppilailta itsenäistä tiedonhankintaa. Oppilaiden valintoja ja 
toimintoja pyrittiin tietoisesti tukemaan. Ongelman työstäminen tapahtui joko yksin tai 
pienryhmissä (ks. Ames 1992, 261–271). Oppimisympäristön tuli mahdollistaa 
yksilöllinen ajankäyttö. 

6. Omatoimisen tiedonetsinnän jälkeen oppilaalla oli edelleen mahdollisuus syventää ja 
monipuolistaa hankkimaansa tietoa erilaisten kortistotehtävien avulla. Myös tässä 
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vaiheessa oppilas joko valitsi toiminnallisen ja leikkiin perustuvan tehtävän kortistosta 
tai hän sai jatkaa tutkivaa työskentelyä. (Ks. luku 5.2.3; liite 6.) 

7. Tehtäväjakson päätteeksi tutkimusongelmien vastaukset käsiteltiin yhteisesti, jolloin 
opettaja ja toiset oppilaat saivat tietoja siitä, miten kukin oppilas oli työssään edennyt. 
Koonnassa käsitteiden omaksumista vahvistettiin havainnollistamalla aikaan liittyviä 
ilmiöitä. Havaintojen ja vastausten pohjalta rakentui kuva ilmiön keskeisistä 
käsitteistä. Koonnassa tarkasteltiin sisällöltään toisistaan poikkeavia käsityksiä ja 
pohdittiin, mikä niistä vastaisi tämänhetkistä tieteellistä käsitystä parhaiten. 

Ongelmakeskeisen oppimisen ohjausta helpotettiin kiinnittämällä oppilaan huomio oman 
oppimisensa arviointiin: esimerkiksi Ojala (1993, 28) oli useissa yhteyksissä todennut, 
että oppilaat eivät yleisesti osaa arvioida tai kyseenalaistaa omia taitojaan. Kun oppilas ei 
tiennyt, miten ongelmanratkaisussaan etenisi, oli mentävä odotuspaikalle. Samalla 
oppilas merkitsi tutkimuspaperiinsa symbolimerkein, miksi työ ei edennyt. Oppilailla oli 
käytössään kuvion 8 mukaisia merkkejä (ks. liitteet 14, 15). 

 

Merkkejä, joita oppilas tarvitsee: 

   = En ymmärrä tehtävää. (Koodaus: TEHTÄ) 

   = En tiedä, miten jatkan. (Koodaus: TYÖ) 

 = Erimielisyyksiä parin kanssa / vaikea tehdä yksin. (Koodaus: SOS) 

  = En löydä tietoa. (Koodaus: TIETO) 

  = Tehtävää on mukava tehdä / tehtävä sujuu helposti. (Koodaus: TUNNE) 

Kuvio 8. Oppilaiden tutkimusvihkossaan käyttämät merkit. 

 
Symbolien käytön avulla haluttiin organisoida ohjaustilannetta (ks. Mutanen 1999, 

258). Samalla oppilaita rohkaistiin itsenäiseen ongelmanratkaisuun, toveriavun 
antamiseen sekä omien oppimismerkitysten ja -kokemusten eksplikointiin. Niistä 
oletettiin olevan hyötyä sekä opettajan tulkintatilanteissa että aineiston analysoinnissa. 
Merkkien sisällöt muodostuivat empiiristen kokemusten lisäksi myös luvussa 3 
tekemästäni yleisestä oppimisympäristö- ja oppimistehtävätarkastelusta. Oppimisen 
solmukohdiksi oletettiin ongelmat tehtävän ymmärtämisessä, prosessin etenemisessä, 
sosiaalisista tilanteista selviämisessä sekä tiedon etsinnässä. 

5.2.3 Oppimistehtävien toiminnallinen luonne 

Käsitteiden oppimiseen on sisältynyt tiedeopetuksen näkökulmasta kehityspsykologinen, 
behavioristinen ja konstruktivistinen traditio, joista erityisesti viimeksi mainittuun ovat 
useat niistä lähteistä perustuneet, joihin olen aiemmin viitannut (ks. Mutanen 1999, 17; 
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Gunstone 1988, 84). Ahteen (1994a, 44–46) jaottelu on samansuuntainen, mikäli 
behavioristisella tavalla ymmärretään ns. traditionaalista lähestymistä. Konstruktivistisen 
aspektin lisäksi Ahtee erittelee kolmantena empiirisen tavan, jolla hän tarkoittaa lähinnä 
tekemällä oppimista. Ensimmäisessä osassa määrittelin käsitteen oppimisen lähtökohtaa 
ja kielen ja toiminnan suhdetta. Myös oppimisympäristön järjestämisen perusajatuksena 
on ollut järjestää tehtäviä, joissa on erilaisia interaktion – verbaalisen ja nonverbaalisen 
kielen sekä toiminnan – elementtejä. 

 

(a) Oppimistehtävien sisällöt ja muodot 

Oppimistehtävien tärkeä funktio oli yhtäältä auttaa oppilasta käsitteellistämään 
ilmiökokonaisuutta ja toisaalta tukea opettajaa käsitteellistämisprosessin opettamisessa. 
Summers ja Mant (1995, 13) ovat rohkaisseet opettajia systemaattiseen oppimateriaalin 
kehittämiseen tutkimallani aihealueella. Oppimisympäristön suunnittelu ja kritiikki 
oppimateriaalia ja oppikirjoja kohtaan on McNamaran (1991, 115) sanoin mahdollista 
pedagogisen tiedon ja eksperttiyden varassa (luku 3.1). Huoli oppimateriaalin laadusta on 
aiheellinen ainakin silloin, kun oppikirjoja pidetään pelkästään opetussuunnitelmana. 
Kritisoidessaan Kuun vaiheiden havainnollistamista ja opettamista oppikirjoissa 
Engeström (1990, 21) viittaa yleiseen käsitykseen kirjan auktoriteettiudesta: hän aprikoi, 
että teksti on menettänyt välineellisen funktion ja tullut itseisarvoiseksi objektiksi. 

 

Ajan käsitteisiin liittyvät oppimistehtävät 

Vaatimus oppimisen havainnollisuudesta ja tapahtumisesta mahdollisimman 
luonnollisessa ympäristössä on ollut haasteena aika–avaruus-alueen opetuksessa. 
Oppiaineksen havainnollistamiseksi kävimme läpi aiempaa oppimateriaalia (ks. 
Nussbaum 1979; Engeström 1990; Ojala 1992; Julkunen 1989), valikoimme saatavilla 
olevaa oppimateriaalia sekä valmistimme uutta materiaalia, ja kaikki materiaalit koottiin 
yhteiseen tietokantaan (liite 5a). Liitteeseen 4 olen koonnut keskeisiä oppisisältöön 
liittyviä seikkoja, jotka esiintyvät oppimistehtävien sisältöinä eri muodoissa tai jotka 
tulevat ohjaamaan myös aineiston analysointia. Tiivistän aikavaihtelujen opettamisen 
keskeiset seikat seuraavasti (ks. Mutanen 1999, 8–103; Engeström 1990; Ojala 1993; 
Baxter 1989): 
1. Ymmärrettäessä aikavaihteluita on tiedettävä ja tunnettava niihin liittyvien yksittäisten 

tekijöiden, kuten Auringon, Maan ja Kuun, laadullisia ja järjestelmällisiä 
ominaisuuksia. 

2. Aikavaihtelut planetaarisina ilmiöinä ovat useasta eri tekijästä koostuva systeemi, 
johon kuuluvat seuraavat tarkastelussani ja käsitysten tulkinnassa huomioon ottamani 
osatekijät: Maan pyöriminen akselin ympäri, Maan kiertoliike Auringon ympäri, Maan 
ja Auringon keskinäinen kokosuhde, Maan etäisyys Auringosta, Maan kiertoradan 
elliptisyys, Maan pallonmuotoisuus sekä Maan akselin kaltevuuskulma. 
Edellä mainitsemiini kohtiin 1 ja 2 olen perehtynyt siten, että olen raportoinut sekä 

Maa-, Kuu- ja Aurinko-käsityksiin että aikavaihteluihin liittyviä tutkimuksia (Mutanen 
1999, 73–100, 297; liite 4). Oppimisen sisällön suunnittelu ja toteutus sekä käsitysten 
tulkitseminen perustuivat mainitsemiini alueisiin. Oppimisen evaluointi toteutettiin siten, 
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että oppilaille annettiin opetusta eri teemoissa tässä luvussa selostamallani tavalla 
vaihtelevin menetelmin ja välinein, minkä jälkeen suoritettiin arvioivat tehtävät 
(tuotokset). Myös opetusjakson aikana sekä yksilöllisessä työskentelyssä että yhteisissä 
koontatilanteissa ilmenneet käsitykset raportoitiin (prosessit). Teemojen toteuttaminen ja 
evaluointi tapahtui seuraavasti: 
1. Planetaarisen järjestelmän teemapäivät (ma, ti, ke; raportointi luku 7.1.2) 
− Asian oppiminen, harjoitukset ja syventely: Aurinko-, Maa- ja Kuu-teemapäivien 

aikana oppilaat ratkoivat keksimiään tutkimusongelmia joko yksin, parin tai ryhmän 
kanssa, minkä päätteeksi ongelmat käsiteltiin koonnassa. 

− Käsitysten tarkastelu: Oppilaat suorittivat Maahan sekä Aurinko-, Maa- ja 
Kuu-järjestelmään liittyvät piirustustehtävät, jotka purettiin joko opettajan 
(Maa-tehtävä) tai ryhmän (järjestelmään liittyvä tehtävä) kanssa. 

2. Aikavaihteluiden teemapäivät (to, pe, ma; raportointi luku 7.1.3) 
− Asian oppiminen, harjoitukset ja syventely: Aikavaihteluja opetettiin pääasiassa 

demonstraatioiden avulla kunakin teemapäivänä yhteisessä keskustelussa ja joko parin 
(vrk), opettajan (v) tai koko ryhmän (kk) kanssa asiaa demonstroiden. 

− Käsitysten tarkastelu: Oppilaat suorittivat opetusvaiheen päätteeksi demonstraation ja 
siihen liittyvät kirjalliset tehtävät (esitys opettajalle). Mikäli oppilaalla oli vaikeuksia 
tehtävän tekemisessä, evaluoivaan osaan saattoi liittyä opettamisen ja 
havainnollistamisen funktio. 

 

Yhteiset, valinnaiset ja vapaaehtoiset tehtävät 

Oppimisympäristön tehtävät sisälsivät edellisen tiedonkeruun tavoin sekä kaikille yhteisiä 
että valinnaisia ja vapaaehtoisia tehtäviä. Kaikille yhteisissä tehtävissä pyrittiin 
opettamaan tarkastelun kohteena olevia käsitteitä sekä tutkimaan, millaisia käsityksiä ja 
käsitteitä oppilaat prosessin aikana ja sen jälkeen tuottivat (em. kohdat 1 ja 2).  
− Yhteisistä tehtävistä olen jo selostanut tutkivaa prosessia (liitteet 14, 15), jossa 

selvitettiin Aurinko-, Maa- ja Kuu-käsitteiden ominaisuuksia ja suhteita. 
Taivaankappaleisiin liittyvien käsitysten tutkiminen jäi ensimmäisessä tiedonkeruussa 
vähäiselle huomiolle (Mutanen 1999, 251–252, 260), vaikka niiden ominaisuuksien 
ymmärtämisellä on keskeinen merkitys aikavaihtelujen oppimisessa (Ojala 1993). 
Niinpä uutena tehtävänä suoritettiin piirustustehtäviä (ks. liite 8). Vosniadouta ja 
Breweriä (1990, 611–613) mukaillen tutkittiin maapallon muotoa. Käsitystä 
painovoimasta testattiin kysymällä ja näyttämällä lapsen piirtämää kuvaa (esim. Voiko 
ihminen elää maapallon alaosassa?). (Ks. Mutanen 1999, 151–152.) Tehtävällä 
haluttiin selvittää lasten käsityksiä planetaarisesta järjestelmästä ja sen 
ominaisuuksista. 

− Ajan käsitteiden synnyn ymmärtämiseksi toteutettiin demonstraatiotehtäviä, joiden 
sisältöjä ja toteutusta muokattiin ensimmäisen tiedonkeruun perusteella (liite 7). Sen 
sijaan käsitteiden ekstensiota ja intensiota harjoittavien kortti- ja palikkatehtävien 
sisällöt toteutettiin samanlaisena kuin aiemmassa tiedonkeruussa (Mutanen 1999, 289–
290), mutta kuitenkin niin, että tehtävät olivat lähinnä vapaaehtoisia ja valinnaisia 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 
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Taulukkoon 10 olen koonnut opetusjaksolla käytetyt tehtävät (ks. myös Mutanen 1999, 
287–294). 

 

Taulukko 10. Keväällä 1995 toteutetun oppimisympäristön tehtävät kokonaisuudessaan. 

Luonne Tehtävät Välineet, työskentely 
 
Yhteiset 
Pakolliset 

 
Tutkimustehtävät (liite 14): 
−Aurinko-, Kuu- ja 
Maa-tutkimusongelman ratkaisu 

− 
−Tutkimuspaperi, tietokanta, oppimisympäristön 
monipuolinen välineistö 

−yksin tai yhdessä  
 Piirustustehtävät (liite 8): 

−Minä ja maapallo sekä Aurinko-, Maa- 
ja Kuu-järjestelmän piirtäminen 

−kynä, paperi, väriliidut 
−oppilaan itsenäinen työ, keskustelu prosessin 
aikana ja jälkeen opettajan kanssa  

 Demonstraatiotehtävät (liite 7): 
−vuorokausi-, vuodenaika- ja 
kuukausi-käsitteiden ja -ilmiöiden 
opetus 

−demonstraatiovihkon tehtävät, apuvälineet: 
tehtäväpaperi, kynä, havaintovälineenä maapallo, 
telluurio, pienoismallit, lamppu, maapallo, 
tietokoneohjelmat jne. 

−yksin tai yhdessä, keskustelu prosessin aikana ja 
sen jälkeen opettajan kanssa  

 Palikka- ja korttitehtävät (Mutanen 
1999, 298–290): 

−edellisen tiedonkeruun perusteella 
osalle oppilaista  

−käsitepalikat ja kortit 
−yksin ja/tai yhdessä 

Vapaa-
ehtoiset ja 
Valinnaiset 
 

Kortiston tehtävät (liite 6): 
−vuorokauden, vuodenajan ja 
kuukauden käsitteiden harjoittamiseksi, 
syventämiseksi ja/tai keventämiseksi 

−käsitykset, käsitteet, käsite–
ilmiö-suhteet 

1. Demonstraatiot (liite 7): 
−aikakäsitteet, Aurinko-, Maa- ja Kuu-ominaisuudet  
2. Luovat, toiminnalliset tehtävät (liite 6): 
−piirustus, muovailu, askartelu 
−leikaten ja liimaten tai järjestäen / sanat, kuvat tai 
kortit / seinälle, vihkoon jne. 

−rakennuspalikat, aika–avaruus-palapeli 
−leikki, eläytyminen, oman kehon toiminta, pelit  

  3. Verbaaliset tehtävät ja virikeaineisto (esim. 
liitteet 5, 13): 

−kirjoittaminen: avoin tai suunnattu tehtävä 
−puhuminen: eläytyen ja leikkien  
−kirjallisuus; teknologiset sovellukset 
−yksin, pareittain ja/tai ryhmässä   

Muut 
 

Yhteiset opetustuokiot 
 

−opetustuokio tähtitornilla 
−opetustuokio Intellin pihalla  

 
− Vapaaehtoisina tai valinnaisina toteutetut kortistotehtävät jaoteltiin 

demonstraatiotehtäviin, luoviin ja toiminnallisiin tehtäviin sekä erilaisen 
virikeaineiston avulla toteutettaviin verbaalisiin tehtäviin (liite 6). Lapsille esiteltäessä 
tehtävistä käytettiin konkreettisia nimityksiä, kuten muovailutehtävä, vihkotehtävä tai 
tietokonetehtävä. 

− Kortistotehtävät oli suunniteltu käsitysten, käsitteiden ja käsite–ilmiö-suhteiden 
tarkasteluun. Käsite–ilmiö-suhdetta opiskeltiin demonstraatiotehtäviä hyödyntäen. 
Ensimmäisen tiedonkeruun tavoin käsitteiden tutkimiseen liitettiin alan, 
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ominaisuuksien ja luokittelun tehtäviä kuitenkin niin, että luovien ja toiminnallisten 
tehtävien määrää ja laatua monipuolistettiin. Kortistoon sisältyvissä verbaalisissa 
tehtävissä tavoitteena oli ilmaista avointen tehtävänasettelujen ja virikeaineiston avulla 
(esim. kirjoittaminen: sarjakuvat, lehtileikkeet, omat aineet, tai puhuminen: 
radio-ohjelman tekeminen) käsityksiä ja käsitteitä. 
 

(b) Oppimistehtävissä käytetyt välineet 

Edellä olen selostanut tehtävien sisältöjä, joissa on sekä tiedonalakohtaista että yleistä 
ainesta. Oppimisympäristön toteuttamiseen kuuluivat myös kirjalliset ja teknologiset 
välineet, joilla ohjattiin aiempia käsityksiä ja käsitteitä. Kirjallisuuteen kuuluivat lehdet ja 
kirjat, joita varten oppimisympäristössä oli kirjastonurkkaus (taulukko 9). Teknologisiin 
sovelluksiin sisältyivät puolestaan tietokoneen, videon ja radion välityksellä tuotettu 
materiaali sekä dia- ja kalvomateriaali. (Ks. liitteet 5b, c.) 

Oppiaineksen jäsentelyssä, materiaalin suunnittelussa ja välineistön valinnassa on 
huomattava, että oppiaines sisältää sekä äärelliseen havaintotodellisuuteen että 
äärettömyyteen sisältyviä elementtejä, jotka ovat kuitenkin lähes kokonaisuudessaan 
kokemusmaailmamme ulottumattomissa (Mutanen 1999, 2–4). Tämä asettaa kriteereitä 
sille, millaisia välineitä oppimisympäristössä voitiin käyttää. 

Oppimisympäristön välineistöt perustuivat visuaalisiin ja auditiivisiin kokemuksiin, 
pysäytettyyn ja liikkuvaan kuvaan sekä konkreettisiin (telluurio), ikonisiin (kuva) ja 
analogisiin (2-ulotteinen) malleihin (vrt. Virrankoski 1986). Aurinko- Maa- ja 
Kuu-järjestelmän havainnollistamiseksi käytin tutkimuksessa joko oppilaiden itsensä 
tekemiä tai valmiita pienoismalleja (ks. taulukko 10). Tällaisia olivat mm. rantapallon 
kokoinen aurinko tai nuppineulan kokoinen maa, jotka sijoitettiin oikeassa mittakaavassa 
oppimisympäristöön. Itse asiassa suuri osa demonstraatioista sisälsi kaksi- tai 
kolmiulotteisia malleja, kuten maapallon tai telluurion. Niiden ymmärtämiseen oletin 
oppilailla olevan kuitenkin edellytyksiä siitä huolimatta, että ne ovat saaneet kritiikkiä 
virheellisestä havainnollisuusasteesta ja mittakaavasta (esim. Ojala 1992; Markkanen 
1993). Virrankoski (1986, 21) esittää ajatuksen, jonka mukaan ihmiset ovat mukautuneet 
neurologisesti ja psykologisesti ymmärtämään kartan muodossa esitettyä tietoa. Takala 
(1979) on puolestaan todennut lapsilla olevan tietynlaista kognitiivisen kartoittamisen 
kykyä jo ennen kuin heillä on mitään ensikäden kokemusta liikkumisesta laajemmassa 
ympäristössä. 

Oppilailla oli käytössään nauhureita, videoita, kirjoja, lehtiä ja lukuisa määrä 
kuva-aineistoja, jotka oli sijoitettu taulukon 9 mukaisesti eri puolille oppimisympäristöä. 
Opetettavien käsitteiden havainnollistamiseksi käytettiin videoaineistona ”Robotti von 
Rosenberg”- ja ”Matka äärettömyydessä” –koulutelevisio-ohjelmia, joista viimeksi 
mainitun tehokkuutta myös Virrankoski (1986) tarkasteli tutkimuksessaan. Tulosten 
mukaan opetusfilmi nosti oppilaiden tietomäärää siten, että se vastasi tavalliseen 
kouluopetukseen verrattuna kahden lukuvuoden aikana tapahtunutta oppimista. Tässä 
jaksossa videolaitteita käytettiin sekä monipuolistamaan oppimisympäristöä ja erityisesti 
havainnollistamaan aistein vaikeasti havaittavia ja eriteltäviä käsitteitä. 

Oppilaiden käytössä oli useita opetus- ja CD-ROM-ohjelmia, Internet-tietoverkko sekä 
itse laatimaamme hypertekstiaineistoa (ks. liite 5b). Ensimmäisessä tiedonkeruussa 
oppilaat käyttivät manuaalisesti tutkimukseen tuotettua Aika–avaruus-kirjaa. Keväällä 



 160

1995 kirja siirrettiin verkkoversioksi, jossa aihealue oli jäsennetty alakäsitteisiin 
hierarkkisen puumallin mukaan (network tree ks. Jones 1989, 20–25; Åhlberg 1990). 
Linkkisanojen kautta saattoi edetä käsitteiden ja niiden sisältöjen välillä, mikä edellytti 
sekä käsitteiden alan että ominaisuuksien tuntemista. Tarkoituksena oli käyttää 
”verkkokirjaa” yhtenä oppimateriaalina tutkimusongelmien ratkaisussa. Tekstin lukemista 
helpotettiin kirjan yksinkertaisilla lauserakennelmilla, tavutetulla tekstillä ja runsailla 
kuvilla. 

Teknologian hyödyntämisen tavoitteena oli, että opetusteknologisten oppimateriaalien 
ja välineiden avulla havainnollistettiin vaikeasti selitettäviä käsitteitä. Lisäksi haluttiin 
selvittää, miten ja millaisin perustein oppilaat käyttävät teknologisia välineitä. Oletuksena 
lukuun 3.2.3 viitaten oli, että simulaatiotyyppiset ohjelmat auttavat käsitteellisen ilmiön 
relaatiosuhteiden loogisessa jäsentämisessä sekä toisaalta verkkosovellukset helpottavat 
tiedon etsintää ja lisäävät kiinnostusta oppimiseen (Mutanen 1995, 230; Durndell 1991; 
Kangassalo 1990; Wayth 1983; Halpern 1992; Willis ym. 1987). 

5.2.4 Oppilaiden työskentely vapaaehtoisella ajalla 

Vapaaehtoisen ajan työskentelyllä pyrittiin tukemaan oppilaiden harrastuneisuutta ja 
selvittämään heidän kiinnostuneisuuttaan. Kuten aiemmin viittasin Brophyn (1987, 40–
48) ajatuksiin, oppimistehtävien valinnan mahdollisuudella on merkitystä sisältöihin 
motivoitumisen kannalta. Periaatteena oli, että oppilaat saivat vapaasti valita eri 
vaihtoehdoista itseään kiinnostavan tavan aihesisällön oppimiseksi. Oppimisympäristön 
runsaan sisältö- ja menetelmätarjonnan vuoksi oppilailla oli mahdollisuus aitoihin 
valintatilanteisiin. 

Verrattaessa valinnaista työskentelyaikaa koko opetusjakson sisältöihin ja tavoitteisiin 
oletettiin tänä aikana työskentelyn tukevan tavoitteiden suuntaista etenemistä. Valinnaisen 
ajan työskentelyyn ei kuitenkaan asetettu erityisiä jakso-, päivä- tai oppilaskohtaisia 
tavoitteita. Tämä asettaa kiintoisan kysymyksen sekä oppilaiden että opettajan toiminnan 
tarkasteluun: Miten päämäärätietoista oppilaiden toiminta vapaaehtoisella ajalla on? 
Millainen on opettajan ohjaamisprosessi, kun hänen tavoitteenaan ei ole toimia 
tiedonjakajana vaan oppilaiden tiedonlähteille etenemisen innostajana? 

5.3 Opettajan osuus oppimisympäristössä 

Vaikka opettajan toiminnan tutkiminen ei kuulu varsinaisiin tutkimustehtäviini, on syytä 
tarkentaa joitakin seikkoja, sillä sivuan opettajan toimintoja tarkastellessani 
oppilasinteraktioita sekä oppilaan ja opettajan kohtaamistilanteita. Opettajan didaktisen 
ajattelun keskeinen piirre kuvaamassani oppimisympäristössä on toimia oppilaan 
kokemusten valitsijana ja ohjaajana. Didaktisesti ajattelevan opettajan tärkeimmiksi 
taidoiksi muodostuvat oppilaiden merkityshorisonttien analysointi-, ohjaus- ja 
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eriyttämistaidot, joista käsin opettaja rakentaa omaa toimintaansa. Kuvatessaan 
didaktisesti ajattelevaa opettajaa Leino (1985, 65) esittää Huntilta peräisin olevat 
seuraavat opettajan taidot, jotka ovat Leinon mukaan oppilaskeskeisiä ja jotka mielestäni 
sopivat tutkimusasetelmani edellyttämiin opettajan ominaisuuksiin: 
− Henkilöiden väliset taidot sekä opettajan kyky lukea oppilaiden ominaisuuksia ja 

joustaa näiden ominaisuuksien mukaisesti liittyvät opetuksen käytännön taitoihin. 
− Luokkahuoneen hallintataidot tarkoittavat opettajan herkkyyttä ottaa huomioon 

oppilaat ja heidän toimintatarpeensa. 
− Opetuksen suunnittelutaito sisältää opetuksen joustavaa mukautumista oppilaiden 

erilaisiin ominaisuuksiin ja tarpeisiin. 
− Havainnointitaito kuvaa opettajan herkkyyttä lukea oppilaan ominaisuuksia ja 

saatavaa palautetta. (Kursivointi A. M.) 
Opettaja–oppilas-suhde on luonteeltaan resiprookkinen, responsiivinen ja 

refleksiivinen (mts. 66–67). Huntin didaktisesti ajatteleva opettaja perustaa 
opettamistoimintansa oppilaan merkitysrakenteisiin. Jotta opettaja kykenisi vastaamaan 
osataitojen vaatimuksiin monitahoisessa didaktisessa kontekstissa, hänellä tulee olla laaja 
tietämys oppilaiden ominaisuuksista, joiksi Hunt nimittää sekä oppilaan ominaisuudet 
että toimintatarpeet. Opettajan adaptiivinen, joustava ja spontaani toiminnan laatu on 
puolestaan tärkeä tekijä itse käytännön tilanteessa. 

Ahteeta (1994a) mukaillen voisin nimittää toteutettua empiiristä oppimisympäristöä 
prosessipainotteiseksi, ja siinä opettajalta vaaditaan myös McNamaran (1991, 115) sanoin 
kykyä tukea oppilaiden tutkivaa ja vastuullista otetta. Oppilaan tukemiseksi ovat kaikki 
Leinon (emt.) raportoimat taidot arvokkaita. Empiirisessä osassa tutkin nimenomaan 
tukea: miten opettaja yhtenä oppimisympäristön osana tukee oppilaan 
käsitteenmuodostusta ja millaiset mahdollisuudet hänellä on siihen toteutetussa 
oppimisympäristössä? Tukemisen luonne ja merkitys tulee selvimmin esille oppilaan ja 
opettajan kohtaamistilanteessa, jonka intentiona tulee olla oppimisen edistäminen ja jossa 
menetelmät voivat varioida. 

5.4 Opetusjakson yleisluontoinen kuvaus 

Seuraavassa esitän lyhyet kuvaukset opetuspäivien kulusta. Lukujärjestystyyppinen 
yhteisen työskentelyn, omatoimisen työskentelyn, taukojen, arviointien ym. toiminnan 
kuvaus on esitetty liitteessä 3. Olen arvioinut jakson eri aktiviteettien määrää seuraavasti: 
− instruktioita yhteensä 6 % (1 t 49 min) 
− yhteisiä videotuokioita 1 % (15 min) 
− yksilöllistä työskentelyä, johon sisältyy tutkiva, toiminnallinen ja vapaa-ajan konteksti 

sekä opetettavien käsitteiden kannalta opetus- ja evaluoivat vaiheet 66 % (18 t 39 min) 
− koonta- ja kertausvaiheita 8 % (2 t 4 min) 
− arviointeja yhteensä 3 % (46 min) 
− muuta toimintaa, johon sisältyy sekä oppimisympäristön järjestelyä, esittämisen 

harjoittelua, vierailuja ym. 16 % (4 t 26 min). 
1. päivä: Aurinko-aihe 
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− Jakso aloitettiin arvioinnilla, jonka päätyttyä keskusteltiin uudesta ympäristöstä. 
Oppilaat järjestelivät ryhmissä oppimateriaalia ja välineitä, minkä jälkeen kukin ryhmä 
ja opettaja esittelivät oppimateriaalia toisilleen. Oppimisympäristöön tutustumisen 
lisäksi selvitettiin oppilaiden tutkimusideaa katsomalla Robotti von Rosenbergin 
seikkailuja videolta. Lisäksi oppilaille kerrottiin työpäivien ohjelmista ja tutkimuksen 
etenemisen vaiheista. Työskentelyyn liittyen selitettiin käsitteet tutkimusvihko, 
ohjausmerkit, ohjausavun hakeminen ja tietokanta. 

− Seuraavaksi aloitettiin Aurinko-tutkimus. Kaikki oppilaat ehtivät keksiä ja kirjata 
ongelmansa, mutta työskentelyn sujumisessa ja etenemisessä oli yksilöllisiä eroja. 
2. päivä: Kuu-aihe 

− Aamupäivällä jatkettiin Aurinko-tutkimusta. Useat oppilaat hakivat tietoa 
tietokannasta, jolloin kerrattiin lähdemateriaalin käyttöä. Ongelmien ratkaisuun ja 
tulosten kirjaamiseen käytettiin aikaa noin puolitoista tuntia. Lisäksi katsottiin useiden 
oppilaiden ongelmaan liittyvä videonpätkä (Matka äärettömyydessä, osa 2: Kohti 
aurinkokuntaa). Itsenäistä työskentelyvaihetta seurasi koonta, jonka aluksi oppilaat 
esittelivät tutkimusaiheensa ja vastauksensa. Päätteeksi käytiin keskustelua, jossa 
opettaja hyödynsi oppimisympäristön monipuolista oppimateriaalia: Auringon syntyä 
tutkittiin cd-rom:lta (Multimedia Encyclopedia of Science Version 1.5: 1992) ja 
Auringon pinnan reaktioita havainnollistettiin katsomalla cd-rom:lta (Otavan lukion 
cd-rom oppikirja: 1994) protuberanssien liikettä. Aikavaihtelujen oppimisen 
pohjustamiseksi havainnollistettiin Auringon kokoa ja etäisyyksiä suhteessa Maahan. 

− Kuuta tutkiessaan oppilaat työskentelivät joko ongelmaa keksien tai toimintatehtävää 
tehden. Kolme oppilasta (Sara, Niilo ja Juho) halusi tutustua Kuuhun 
tutkimusongelman kautta, ja muut oppilaat valitsivat muovailutehtävän. 
3. päivä: Maa-aihe 

− Aluksi oppilaat kuvasivat Kuun pinnanmuodostusta ja opettaja selosti kuvamateriaalin 
avulla Kuun rakennetta. Kolmen oppilaan kysymykset herättivät kiintoisaa keskustelua 
mahdollisesta elämästä Kuussa. 

− Maa-aihe aloitettiin yksilöllisesti suoritettavalla ja evaluoivalla piirustustehtävällä, 
jonka jälkeen oppilaat tutkivat muodostamiensa ongelmien ohjaamina Maa-planeettaa. 
Kun oppilaat kirjasivat ja ratkaisivat ongelmiaan, opettaja haastatteli kutakin oppilasta 
piirustustehtävästä. Noin puolentoista tunnin työskentelyä seurasi 20 minuutin 
koontavaihe, jossa keskusteltiin oppilaiden tutkimuksista sekä havainnollistettiin Maan 
ominaisuuksia, suhteita ja sijaintia Aurinkoon ja muihin planeettoihin nähden. 
Iltapäivän vapaaehtoiselle työskentelyajalle jäi kahdeksan oppilasta. 
4. päivä: Vuorokausi-aihe 

− Aluksi evaluoitiin käsityksiä planetaarisesta järjestelmästä yhteisen Aurinko–Kuu–
Maa-tehtävän avulla, jossa oppilas piirsi taivaankappaleet siten, kuin ne hänen 
mielestään sijaitsevat avaruudessa. Piirtämisen jälkeen kukin oppilas esitti työnsä 
muille opettajan ja oppilaiden esittäessä kysymyksiä piirtäjälle (ks. luku 5.2.3). 

− Robotti von Rosenberg johdatti tutkimaan seuraavaa ongelmaa: miten vuorokausi 
syntyy? Kukin oppilas kirjasi yhteisen ongelman, jonka ratkaisemiseksi opettaja antoi 
ohjeita. Oppilaat työskentelivät ongelmiensa parissa itsenäisesti noin 3 tunnin ajan, ja 
heidän tuli osata hakea tukea työskentelyssään tietokannasta, toisilta oppilailta tai 
opettajan odotuspaikalta (esim. väli-instruktiot). Vuorokauden syntyä demonstroitiin 
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parin kanssa: tehtävänä oli tutkia karttapallon, lampun sekä Suomen ja Australian 
lipun avulla vuorokauden syntyä (ks. liitteet 7a, 11a) sekä suorittaa kirjoitus- ja 
piirustustehtävä. Harjoituksen päätteeksi oppilaat esittivät yksin opettajalle 
havaintoteltassa käsityksensä vuorokauden synnystä. 

− Koonnassa tutkimusongelmaa havainnollistettiin mm. Rosenberg-videon avulla. 
Välittömästi koonnan ja päiväarvioinnin jälkeen aloitettiin vapaaehtoinen työskentely. 
5. päivä: Vuodenaika-aihe 

− Oppilaat opiskelivat vuodenajan syntyä yksilöllisesti: aluksi oppilas työskenteli yksin, 
seuraavaksi opettaja demonstroi aikavaihtelun oppilaan kanssa ja lopuksi oppilas 
suoritti evaluoivan piirustus- ja kirjoitustehtävän (esim. liite 11b). Demonstroinnin 
aikana muut oppilaat suorittivat kortiston tehtäviä. 

− Koonnassa hyödynnettiin tietokoneita. Vuodenaika-käsitteeseen liittyen tarkasteltiin 
myös muita käsitteitä sekä havainnollistettiin planetaariseen järjestelmään liittyviä 
koko- ja etäisyyssuhteita (ks. liite 4). Oppilaat kävivät vilkasta keskustelua. Evästauon 
jälkeen oppilaat jäivät jälleen vapaaehtoiselle työskentelyajalle siten, että päivän 
päättyessä useita oppilaita oli vaikea saada pois luokkahuoneesta. 
6. päivä: Kuukausi-aihe 

− Aluksi keskusteltiin ajankohtaisista asioista sekä Kuun vaiheista siten, että opettaja 
käytti apuvälineenä demonstroinnissa mm. kortteja ja tietokonetta (ks. Mutanen 1999, 
291–294; liite 7b). Tavoitteena oli opiskella Kuun vaiheita ja kuukauden syntyä. 

− Päätehtävät olivat kaikille yhteisiä. Ensiksi oppilaat esittivät demonstroiden Kuun 
vaiheiden synnyn ja nimeämisen. Toiseksi oppilaat seurasivat Kuun vaiheita 
Home-planet-tietokoneohjelmasta (ks. liite 10b): Kuun vaiheiden muutosta tarkkailtiin 
havainnoimalla, minkä jälkeen oppilaat kirjasivat tulokset tehtäväpaperiinsa. 

− Havainnointien lomassa oppilaat tekivät joko valinnaisia tehtäviä Kuusta tai kesken 
jääneitä aiempia tehtäviä. Kuu-aihepiiriin liittyen oppilaat demonstroivat kuukauden 
synnyn. Työskentelyyn liittyi myös kuukausi-käsitteeseen liittyviä haastatteluja. 

− Iltapäivällä tehtiin leikkaa- ja liimaa-tehtävä, jossa oppilaat opettelivat kuukausien alaa 
ja ominaisuuksia (vrt. liite 7). Opettaja antoi läksyksi kuukauden käsitteiden ulkoa 
opettelun, sillä edellisen tiedonkeruun perusteella käsitteiden hallinta oli lähes kaikilla 
oppilailla puutteellista (Mutanen 1999, 244–252). 
7. päivä: Kertaaminen, esittelyvideon kuvaus, vierailijat 

− Toiseksi viimeisenä päivänä kerrattiin kuukausiläksyt sekä aikaa koskevien käsitteiden 
syntyprosessit. Lisäksi oppilaiden tehtävänä oli esitellä pareittain oppimisympäristöä 
iltapäivällä saapuville vieraille. Oppilaat saivat osittain itse valita esittelykohteensa 
sekä suunnitella esittelynsä kulun. 

− Samanaikaisesti tallennettiin esittelyvideota, johon sisältyi sekä aitoja että harjoiteltuja 
tilanteita. Tällöin suoritettiin kertauksena tutkimustehtävä kuukauden synnystä. 
Esittelyvideon kuvaaminen jatkui iltapäivän vapaaehtoiseen työskentelyyn saakka. 
8. päivä: Kertaaminen, vierailijat ja jakson päättäminen 

− Päivä aloitettiin koko jaksoa käsittelevällä koonnalla, jossa kerrattiin aikakäsitteitä. 
Käsitteitä demonstroitiin myös eri havaintovälineiden avulla. Lisäksi opettaja kysyi, 
mitä oppilaat haluaisivat oppia ajasta ja avaruudesta jatkossa ja mikä on ollut parasta 
Intellissä. Päivän päätapahtuma oli toimittajien vierailu tutkimustilassa. 
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6 Tiedonkeruun toteutus keväällä 1995 

6.1 Tiedonkeruun tekninen toteutus 

Kuten aiemmassakin tiedonkeruussa, kevään 1995 tutkimusaineisto kerättiin 
videoaineistoksi. Oppimista kuvattiin kolmella teknisestä tarkkaamosta ohjattavalla 
videokameralla ja tilapäisesti käytössä olleella luokkatilasta ohjattavalla kameralla. Äänet 
kerättiin yhdeksällä mikrofonilla siten, että käytössä oli viisi katosta ripustettua 
haulikkomikrofonia, kolme jalustamikrofonia ja yksi langaton mikrofoni (kuvio 9). 

Tiedonkeruun tekniset periaatteet poikkesivat hieman syksyllä toteutetuista 
ratkaisuista, sillä valinnaisuutta tukevan oppimisen tallentamiseksi ei voinut laatia 
etukäteen strukturoitua kuvaussuunnitelmaa (Mutanen 1999, 132–135). Laboratorion 
tekninen henkilökunta piti kuitenkin tärkeänä, että videoinnin perusratkaisuista oli 
olemassa kuvaussuunnitelma. Myös aineiston analysoinnin helpottamiseksi oli 
välttämätöntä tehdä suunnitelmat kuvien ja äänten yhdistämiseksi. Kuvasin pääasiassa 
itse, sillä oppimisympäristön luonteesta johtuen oletin videoitaessa tehtävän valintoja, 
joita tutkija saattoi tietämyksensä mukaan parhaiten tehdä. Apunani olivat sekä 
ääntentarkkailusta että kuvauksen yleistekniikasta vastaavat AV-henkilöt. 

Kuvauksen sujumista ja erilaisia kameran sijoitteluja suhteessa erilaisiin työmuotoihin 
harjoiteltiin jo syksyllä 1994 (mts. 124–126). Videointi oli sidoksissa edellisessä luvussa 
selostamaani oppimisympäristössä toimimisen logiikkaan. 
− Kuvauksessa haluttiin, että oppilaan tehtävä näkyisi prosessin aikana, mikä merkitsi 

kameroiden sijoittamista yläviistoon ja yleensä oppilaan sivulle. Oppimistehtävän 
seuraamisen lisäksi oli keskeistä myös jokaisen oppilaan toiminnan ja sen etenemisen 
kuvaaminen. 

− Kuvausvaiheessa tutkija pyysi äänitarkkailijaa yhdistämään tietyt mikrofonin äänet 
oikeille kuvanauhanauhoille ja raidoille. Käskytyskieli muuttui aina, kun luokassa 
tapahtui muutoksia joko ryhmä- tai oppilastasolla. 
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Kuvio 9. Kuvausjärjestelyt tutkimusympäristössä keväällä 1995. 

 
− Oppilaiden äänten taltioimiseksi käytettiin pääasiassa haulikkomikrofoneja, joiden 

äänikeilat testattiin etukäteen taustahälyn minimoimiseksi. Jalustamikrofoneja 
tarvittiin eri työpisteiden äänten tallentamiseksi. Opettajan puhe tallennettiin 
langattomalla mikrofonilla. 

− Tavoitteena oli, että tietyt kamerat kuvasivat tiettyä paikkaa ja että oppilaiden äänet 
tallennettiin pääsääntöisesti kuvaa vastaavasti. 

6.2 Tiedonkeruuvälineet 

Kevään 1995 tiedonkeruun aikana tallensin tietoa videonauhoitteina, joista tehtiin 
oppilashaastattelujen sekä oppilaiden suorittamien demonstraatioiden ja yleisten 
toimintojen litterointeja ja sisällönanalyyseja. Lisäksi keräsin tietoa 
kenttämuistiinpanoilla, kyselypohjaisilla arvioinneilla sekä oppilaiden tuotoksilla. 
Aineiston määrälliset piirteet tiivistän seuraavasti: 
− 88 t neljällä kameralla taltioituja videonauhoitteita, jotka sisältävät haastattelu- ja 

demonstraatiotilanteet (tutkijan kuvaus & äänitarkkailija apuna) 
− 407 s. litterointitekstiä videonauhoitteista (tutkijan ja tutkimusta avustavan henkilön 

tuotos; esim. liite 2) 
− 133 kpl observointitiedostoja, joissa on seurattu 86 t oppilaiden työskentelyä 

oppimisympäristössä (tutkijan tuotos) 
− 98 s. muistiinpanoja videonauhoitteista, observoinneista ja litteroiduista teksteistä 

(tutkijan tuotos) 
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− 18 s. kuvaustiedotteita ja -suunnitelmia (tutkijan tuotos) 
− 27 s. jakso- ja päiväsuunnitelmia sekä kenttämuistiinpanoja luokan toiminnasta sekä 

tutkijapalavereista (tutkijan tuotos) 
− 5 s. opettaja-arvioita oppilaiden työskentelystä (opettajan tuotos; ks. liite 1b) 
− oppilaiden tehtäväarviot (määrä varioi), päiväarviot (80 kpl) ja jaksoarviot (10 kpl) 

(oppilaan tuotos; ks. Mutanen 1999, 295–296; liite 1a) 
− yksilöllisesti varioivia määriä oppilaiden tuotoksia: piirustukset, ainekirjoitukset, 

tutkimusvihkon ja -paperin aineistot (oppilaan tuotos; ks. esim. liitteet 9–15). 
Tarkasteltaessa käsitteiden oppimista tiedonkeruuvälineet olivat erityyppisiä kuin 

käsitysten ja käsitteiden sisältöjä tutkittaessa. Niitä selostaessani otaksun, että 
substanssiin liittyviä välineitä on aiheellista esittää vain kertauksenomaisesti (ks. osa II; 
Mutanen 1999, 138–154). 

6.2.1 Oppilaiden käsitysten ja käsitteiden tutkimisen lähtökohdat 

Oppilaiden käsitysten ja käsitteiden sisällönanalyysin perustin seuraaviin lähtökohtiin: 
1. substanssiin perustuvat käsitykset ja käsitteet 
− planetaariseen järjestelmään ja aikavaihteluihin liittyen Maan ja Auringon suhde 

(muutokset sijainnissa, lämmössä ja valoisuudessa), Maan ominaisuudet (akselin 
kallistuskulma, pallonmuotoisuus), Maan, Kuun ja Auringon koko, etäisyydet ja 
keskinäiset liikkeet: esim. Baxter 1989; Durant ym. 1989; Haupt 1948, 1950; Mali & 
Hove 1979; Nussbaum 1979; 1985a, b; Ojala 1992; 1993; 1997; Piaget 1969; 
Summers & Mant 1995; Takala 1981, 1982a, b; Virrankoski 1982; 1986; Vosniadou & 
Brewer 1990; Vosniadou 1991, 1994; Yuckenberg 1962 

− käsitteen ekstensioon ja intensioon liittyen ala- ja yläkäsitteet sekä käsitteiden 
tunnistaminen, tuottaminen ja järjestäminen: esim. Laine 1984; 1990; Riihelä 1989 

2. tehtävän tekemiseen osallistuvien toiminta sekä tehtäväinstruktiot 
− tehtävän ohjaaminen substanssin perusteella: a) planetaarinen sisältötieto: esim. 

ajankohtaisiin ilmiöihin viittaaminen b) intensio ja ekstensio: esim. lähikäsitteisiin 
viittaaminen (em. tutkimuksista johdettu pedagoginen tieto) 

− tehtävän ohjaaminen opettajan toiminnan sekä sujuminen oppilaan toiminnan 
perusteella: opettajan osuus käsitteellistäjänä, oppilaan itsenäisyys tehtävää tehdessä, 
tehtävään suuntautuminen jne. (Mutanen 1999, 231–235.) 
Tulosten tulkinta tapahtui ensimmäisestä tiedonkeruusta poiketen siten, että 

aikavaihtelujen ymmärtämistä sekä käsitteen ekstension ja intension hallintaa tulkittiin 
rinnakkain (vrt. Mutanen 1999). Käsitysten ja käsitteiden tulkinnan piirteet perustuivat 
jäsentämiini tutkimuksiin, kun taas oppilaiden toiminnan tulkinta eri tehtävissä oli 
käsitysten ja käsitteiden tulkintaa avoimempaa ja oppilaskohtaisesti varioivaa. 
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6.2.2 Observointi tiedonkeruu- ja analyysimenetelmänä 

videotallennuksessa 

Observoinnin tavoitteena oli kerätä monipuolista tietoa yksittäisten oppilaiden 
oppimisesta sekä oppimisympäristöstä ja -tehtävistä. Ajallisesti havainnointia suoritettiin 
opetustilanteen ja aineiston jälkikäsittelyn aikana. Kun käsitteiden oppimista lähestyttiin 
merkityksellisenä kokemuksena, tuli observoinnin käsitettä ja funktiota selkiinnyttää. 

 

(a) Observoinnin lajit tutkimuksessa 

Observointia käytettiin varioiden eri tavoilla. 
− Luokanlehtori suoritti vapaata, osallistuvaa observointia, jonka 

strukturoimattomuuden etuna on Uusikylän (1980, 27) mukaan ennakkosuunnitelmaan 
sitoutumattomuus. On kuitenkin muistettava ennakkosuunnitelman taustalla olleen 
projektille asetetut tavoitteet ja tehtävät, jotka luonnollisesti suuntasivat sekä 
luokanlehtorin että tutkijan toimia vapaan observoinnin aikana. Vapaat observoinnit 
dokumentoituivat lähinnä yhteispalavereiden jälkeen syntyneinä kenttämuistioina. 

− Järjestelmällistä observointia suoritettiin sekä oppimistuokioiden kuvaustilanteessa 
että aineiston jälkikäteisanalyysissa. Oppitunteja videoitaessa tehtiin tutkimustehtävien 
perusteella valintoja kuvattavista kohteista, sillä aivan kaikkea ei ollut mahdollista 
videoida. Tutkijan toimintaan suuntautuneella orientaatiolla haluttiin minimoida 
yleistä observointitutkimuksen vaaraa: käsittämiseen, ajatteluun, ymmärtämiseen sekä 
oppimiseen liittyvä problematiikka osoittaa, että monitahoiset ja syvälliset prosessit 
eivät välttämättä ole ulkopuolisen havainnoijan näkökentän piirissä (vrt. Gay 1987, 
11). 

− Varsinainen ennakkosuunniteltu observointi tarkoitti aineiston jälkikäteisanalyysia. 
Suunnitellun observoinnin tavoitteena oli tarkentaa videoinnista saatua tietoa 
toteutetussa oppimisympäristössä. Oppilaiden toiminnat olivat sijoitettavissa 
didaktiseen prosessiin luotettavammin, kun sekä oppiminen että sen konteksti oli 
kuvattavissa. Kehystekijöillä tarkoitin nimenomaan opettajan, oppilaiden ja 
oppimisympäristön vuorovaikutustilanteen kuvausta. 
Aineistoa analysoitiin ATK-pohjaisella observointiohjelmalla, jossa tutkija saattoi 

kirjata välittömiä oppilaaseen ja hänen ympäristöönsä kohdistuvia tulkintoja observoinnin 
aikana. Havainnoinnin lähtökohtana oli ajatus, että oppimisesta ja oppimisympäristön 
toiminnoista saadaan todellista kuvaa silloin kun itse nähdään, mitä oppimisessa todella 
tapahtui (Atjonen 1995a, 157–213). Vaikka oppimisen havainnointi suoritettiin 
jälkikäteen videotallenteita hyödyntäen, oletettiin, että observoiden saatiin prosessista 
autenttisempaa kuvaa kuin esimerkiksi pelkästään haastattelemalla opettajaa tai tekemällä 
lomaketiedusteluja. 
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(b) Observoitavien tekijöiden kuvaus 

Monet valmiit järjestelmät soveltuvat huonosti oppilaan tai esimerkiksi avoimen 
oppimisympäristön kuvailuun (vrt. Uusikylä 1980, 29; Atjonen 1995b, 173). Niinpä olen 
koonnut viitekehykseni ja aiempien empiiristen vaiheiden perusteella ennalta olettamiani 
tekijöitä observoitaviksi tekijöiksi. Jo esitutkimuksen ja ensimmäisen tiedonkeruun 
raportoinnin yhteydessä kirjasin muutamia kokemuspohjaisia havaintoja oppilaiden 
toiminnasta (Mutanen 1999, 212–215, 231–235). Empiiriset havaintoni ovat 
muodostuneet pitkittäisprosessin aikana esiymmärrykseksi, joka puolestaan on ohjannut 
tutkimukseni toteutumista. Oppilaalle merkityksellisen prosessin seuraamisessa 
keskeisenä kontekstitekijöinä olivat oppimisen vaihetekijät, oppimateriaaliin, itsenäiseen 
ja sosiaaliseen työskentelyyn, oppimisympäristöstä saatuun tukeen sekä oppimistehtäviin 
sitoutumiseen liittyvät piirteet, jotka olen esitellyt taulukossa 11. 

 

Taulukko 11. Oppilaan toiminnasta oppimisympäristössä analysoidut ominaisuudet. 

Tekijä Koodaus ja lyhenne tietokoneohjelmassa 

Prosessi*) 
1 = yhteinen tilanne, jossa annetaan instruktiot tai kerrataan opittuja asioita (ALKU) 
2 = tutkimusongelman valinta (ONGELMA) 
3 = lähteiden haku tietokannasta (TIETOKAN) 
4 = oppimisvälineen valinta ja käyttö: lukeminen, ohjelmaan tutustuminen (VÄLINE) 
5 = tulosten kirjaaminen (KIRJAUS) 
6 = tulosten yhteinen koonta tai asioiden kertaus (KOONTA)  

Väline*  
1 = käyttää tietokonetta (cd-rom, www, tao) (TIETOKO) 
2 = katselee videota, kuuntelee radiota (VIDEO) 
3 = käyttää kirjaa tai kirjastoa, lukee (KIRJA) 
4 = askartelee, piirtää, muovailee ym. (TOIMINTA) 
5 = tekee demoa, kortistoa ym. (TOI-SUBS) 
6 = ei observoitavissa, toiminta vaihtuu, ei tee päätöstä (EI OBS)  

Tuki 
1 = yrittää ratkaista itsenäisesti ongelman (ITSE) 
2 = yrittää saada apua oppilastoverilta (TOVERI) 
3 = yrittää saada apua instruktiosta (OHJE) 
4 = yrittää saada apua opettajalta (OPE) 
5 = ei saa apua yrityksestä huolimatta (EI APUA) 
6 = ei yritä saada apua ollenkaan (EI YRITÄ)  

Työskentely 
1 = työskentelee yksin (YKSIN) 
2 = työskentelee parinsa kanssa itsenäisesti (PARI-ITS) 
3 = työskentelee parinsa kanssa sosiaalisesti (PARI-SOS) 
4 = työskentelee ryhmässä itsenäisesti (RYHMÄ-ITS) 
5 = työskentelee ryhmässä sosiaalisesti (RYHMÄ-SOS) 
6 = ei observoitavissa, toiminta vaihtuu (EI OBS.)  

Orientaatio 
1 = aktiivinen on–task-orientaatio (syventyy tehtävään: AKT-ON) 
2 = passiivinen on–task-orientaatio (tekee tehtävää, ei syvenny, hutaisee: PASS-ON) 
3 = passiivinen off–task-orientaatio (ei tee tehtävää, hiljainen ja passiivinen: PASS-OFF) 
4 = häiritsevä off–task-orientaatio (ei tee tehtävää, häiritsee muita: HÄI-OFF) 
5 = vaikea sanoa, esimerkiksi on hyvin impulsiivinen (EI OBS)  

Huomiot: Numerot tarkoittavat observointiohjelman painikkeen numeroa loogisessa järjestyksessä. *) Toiminnallista ja 

vapaa-ajan työskentelyä observoitaessa prosessi- ja väline-tekijöiden arvot vaihtelivat jonkin verran kohteen mukaan. 
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Kaikki tekijät koskivat oppilaiden työskentelyä. Havainnoitavien piirteiden kautta 
haluttiin saada kuvaa oppilaan toiminnasta oppimisympäristön ja oppimisen eri osissa ja 
vaiheissa. Miten esimerkiksi oppilas toimi oppimisympäristössä ja millaisia tietolähteitä 
ja toimintatapoja hänellä oli joko yksin, parin kanssa tai ryhmässä työskennellessään? 
Miten oppilas orientoitui tehtäväänsä käsitteenoppimisen eri vaiheissa? Millaisia 
tietolähteitä oppilas käytti? Millaisissa tilanteissa oppilas haki tukea työskentelyynsä? 
1. Prosessi 
− Prosessi-tekijällä kuvattiin oppilaan työskentelyn etenemistä oppimisympäristössä. 

Prosessiin liittyvät arvot tukeutuivat työskentelyn teoreettisiin vaiheisiin (esim. 
Lawson & Renner 1980; Sahlberg 1990; Wenham 1993; Summers & Mant 1995). 
Piirre kuvasi siis oppilaan oppimista ongelman työstämisestä sen ratkaisemiseen tai 
uuden tehtävän aloittamisesta sen päättämiseen saakka. 

− Prosessista seurattiin erityisesti ajankäyttöä, ja sen arvoja verrattiin muihin tekijöihin: 
miten oppilas työskenteli käsitteenoppimisen eri vaiheissa? Se antoi tapauskohtaisia 
tietoja siitä, miten käsitteellistäminen tapahtui esimerkiksi tietoa etsittäessä ja millaisia 
ongelmia eri vaiheissa yleensä esiintyi. Ongelman työstämisen eritahtisen etenemisen 
seuraaminen suhteessa oppimistuloksiin oli myös kiintoisa tehtävä. Tuloksissa 
seurattiin edelleen prosessi-tekijän ja orientaation suhdetta: missä toiminnan vaiheessa 
oppilas tavoitteisesti löysi merkityshorisonttiaan tyydyttävän vastauksensa (esim. 
Scott ym. 1991; Driver 1989)? 

2. Väline 
− Oppilaan työskentelystä selvitettiin, minkä välineen oppilas valitsi ratkaistakseen 

ongelman tai valitessaan tietyn tehtävän. Erityisen kiintoisaa tämän tekijän 
seuraaminen oli vapaalla työskentelyajalla (esim. Brobhy 1987; Stephens 1974). 
Yleensäkin oppimisympäristökeskusteluissa on kiinnitetty huomiota 
oppimateriaaleihin, ja niiden tutkiminen merkityksellisyyden kokemisen näkökulmasta 
oli tärkeää. Toteuttamassamme oppimisympäristössä väline-tekijään kuuluivat 
vaihtoehdot perinteisestä kirjallisuusmateriaalista videoihin, toimintaa tukeviin 
välineisiin ja useisiin teknologisiin sovelluksiin saakka (luku 5.2.3). Tämäntyyppistä 
oppimistehtävien sisällön ja muodon observoinnin erittelyä on mm. Borich (1990, 
144–146) suorittanut. 

− Piirteestä tarkasteltiin, millaisia välineitä oppilaat käyttivät ja millaisen funktion väline 
sai oppilaiden merkityksissä. Tapausanalyysissa pohdin, millaista tietoa ja millaisia 
keskusteluja eri oppimisvälineet herättivät oppilaissa. Millaista käsitteellistämistä 
esimerkiksi toiminnalliset tehtävät tukivat ja kenelle ne sopivat? Välinettä kuvatessani 
kiinnitin huomiota myös teknologisiin sovelluksiin ja niiden 
havainnollistamismahdollisuuksiin (ks. Kangassalo 1990; Wayth 1983; Ittelson ym. 
1976). 

3. Tuki 
− Tuloksellinen toimiminen vaati riittävästi ohjausta, jota arvioin tuki-tekijän kautta 

(esim. Hewson & Thornley 1989; Russell ym. 1989). Oppimisteoreettisesti oli 
seurattava ohjaamisen pedagogisia mahdollisuuksia avoimentyyppisessä ympäristössä. 
Ravivin ym. (1993, 317–324) tutkimuksesta on löydettävissä vuorovaikutuksen 
dimensiolta opettajan tuki-tekijä (teacher support), joka sisältää mm. oppilaiden 
auttamis- ja tukitoimenpiteet oppimisympäristössä. Millainen merkitys käsitteiden 
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oppimisessa oli opettajan interventiolla? Miten opettaja käsitteellisti oppilaan 
ongelmia kohtaamistilanteessa? 

− Jo aiemmin oli havaittavissa joidenkin oppilaiden kohdalla ohjaamisen ja avun 
saamisen ongelmia osaksi siksi, että opettaja oli sidottu tiedonkeruutehtävien 
ohjaamiseen (Mutanen 1999, 235–236). Nyt toteutetussa ympäristössä 
ohjaamisongelmaa pyrittiin lieventämään tietyin teknis-pedagogisin toimenpitein 
(esim. luku 5.2.2). Myös observoitavia tilanteita pyrittiin valitsemaan siten, että 
ohjausta oli saatavilla eri tavoin ja erilaisin mahdollisuuksin. Ongelmatilanteessa 
ympäristön tuli tarjota sopivia vihjeitä työskentelyn jatkamiseksi, sillä muuten 
seurauksena oli prosessin keskeytyminen tai häiriytyminen. Oppimisympäristössä 
tukea tarjoavia elementtejä olivat oppilaan itsensä lisäksi opettaja ja toiset oppilaat 
sekä oppimateriaali. Kiintoisaksi jää, miten toteutettu oppimisympäristö tehtävineen 
todella tuki oppilasta. 

− Oppilaiden tarvitsemassa tuessa ja sen pyytämisessä tuntui olevan eroja (Irwin & 
Bushnell 1980, 193–194). Ohjaamisen funktio tuli keskeiseksi silloin, kun oppilaan 
merkityksen muodostuminen jostain syystä estyi (Mutanen 1999, 236). Mitä 
odottaminen merkitsi oppilaalle, joka ei saa haluamaansa ohjausta tai joka ei sitä 
tämäntyyppisessä ympäristössä osaa hakea? Mitä toisaalta merkitsi, kun joku oppilas 
sai todella tehdä itsenäistä työtä tai hyötyä toveriavusta? Myös vertaistuki oli joillekin 
oppilaille merkityksellinen (Champagne ym. 1985). Tukea kuvattaessa selvitettiin 
lisäksi oppilaan itsenäistä orientaatiota tehtävään. 

4. Työskentely 
− Toiminnan kuvaamiseksi selvitin, miten erilaiset oppilaat työskentelivät oppimisensa 

aikana. Työskentelyä tarkennettiin laadullisin dimensioin, jolloin mm. Ittelsonin ym. 
(1976) korostaman työskentely-tekijän arvoissa eriteltiin jo Koskenniemellä (1978) 
ilmenneet itsenäisen ja sosiaalisen toiminnan ulottuvuudet. Se, että oppilas työskenteli 
esimerkiksi toisen oppilaan vieressä, ei taannut työskentelyn ryhmätilannetta. Piirteen 
arvioinnissa kuvattiin oppilaan työskentelyä parittain yhdessä tai parittain yksin sekä 
ryhmässä yhdessä ja yksin. Irwinin ja Bushnellin (1980, 169–170; Atjonen 1995a, 
204) esittämissä oppilaiden sosiaalisen toiminnan kriteereissä oli yhtymäkohtia 
muodostamani luokittelun kanssa. Tutkijat erottivat mm. vapaan asiaan 
keskittymättömän toiminnan, katselemisen, yksinäisen itsenäisen toiminnan, 
rinnakkaisen toiminnan, assosiatiivisen toiminnan ja yhteistoiminnallisen toiminnan, 
joissa oppilas asteittain toimi yhä enemmän ryhmässä ja jakoi merkityksiä ryhmänsä 
kanssa. 

− Tutkijoiden luokituksessa oli hyödynnettävissä sekä nonverbaalisen että verbaalisen 
ilmikäyttäytymisen kuvauksia. Ilmiön käsitteellistämisessä halusin seurata erityisesti 
työskentely- ja orientaatio-tekijöiden suhdetta: Bellin ja Freybergin (1985, 37–38) 
näkemyksiin viitaten oli kiintoisaa seurata, tukiko ryhmä- ja parimuodostus ilmiön 
käsitteellistämistä vain olivatko keskustelut sisällöltään lähinnä organisoivia ja 
käytännöllisiä. 

− Aiemmat kokemukset osoittivat, että joidenkin oppilaiden oppimiskokemuksissa oli 
sosiaalinen työskentely merkityksellistä (ks. osa II, luku 4.2). Työskentelyn muotoa 
jouduttiin jatkuvasti pohtimaan palavereissa, sillä sosiaalisista ongelmista näytti 
seuraavan oppimisen häiriintymistä. Toisaalta oli ollut Champagnen ym. (1985) 
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tutkimuksen suuntaisia havaintoja parin ja vertaisryhmän osoittamasta tuesta (Ames 
1992). Myös tyttöjen ja poikien välisessä työskentelyssä tuntui olevan suuria eroja. 

5. Orientaatio 
− Oppilaiden työskentelystä päädyttiin seuraamaan esitestauksen jälkeen 

oppimistehtävään orientoitumista (2. pääongelma: alaongelma f; ks. Ames 1992; Irwin 
& Bushnell 1980; Meloth & Deering 1994). Kokeiluvaiheessa seurasin oppilaiden 
työskentelyä tavoitteisuus-tekijän mukaan, mutta sen tulkinnallisuuden vuoksi 
tarkensin tekijää oppimisympäristö-tematiikkaa vastaavaksi. Tavoitteisuuden 
arvioinnista ja sen perusteista on saatu kokemuksia Atjosen (1995b, 1996) 
tutkimuksissa. 

− Orientoitumisen tulkinta oli tehtävä sekä implisiittisistä että eksplisiittisistä oppimisen 
piirteistä. Käsitteenä orientaatio viittaa tavoitteisuuden ja motivoituneisuuden 
arviointiin, mutta tässä se tarkoitti nimenomaan ympäristöön ja tehtävään 
orientoitumista, jossa oli jo ensimmäisen tiedonkeruun aikana joillakin ongelmia 
(Mutanen 1999, 259–260). Työskentelyorientaatiota arvioitaessa kuvattiin Irwinin ja 
Bushnellin (1980, 166) tutkimuksen tavoin sekä oppilaan yleistä orientaatiota 
oppimisympäristöön että spesifeihin tehtäviin seuraavasti: oppilas joko teki tai ei 
tehnyt tehtävää (osallistui tai ei osallistunut) ja hänen intentionsa ilmeni joko 
passiivisena, aktiivisena tai häiritsevänä toimintana (ks. myös Kumpulainen & 
Mutanen, M. 1998). Toimintaa verrattiin oppimistavoitteiden suunnassa etenemiseen. 
Ensimmäinen ja toinen tekijä (prosessi, väline) kuvasivat siis yleisesti 

oppimisympäristössä toimimista ja välineiden kanssa työskentelyä, ja niiden arvojen 
sisällöt nousivat käsitteiden oppimiseen sopivaksi oletetusta oppimisympäristöstä (luku 
5.2). Muiden tekijöiden sisällöt olivat korostuneet ja vapaan observoinnin tasolla 
hioutuneet jo aiempien tiedonkeruuvaiheiden aikana. Kolmas tekijä (tuki) liittyi 
oppimisympäristön ja -materiaalin kontekstisuuteen, ja kaksi viimeistä tekijää 
(työskentely, orientaatio) viittasivat oppilaan oppimisen yleiseen tarkasteluun. 

6.2.3 Oppilaiden ja opettajan arvioinnit sekä tutkijan 

kenttämuistiinpanot 

Arvioinnit ovat perusteltuja erityisesti oppimisen prosessi- ja kontekstitekijöiden 
tutkimiseksi. Ensiksi selostan oppilasarviointeja, seuraavaksi opettaja-arviointeja sekä 
lopuksi tekemieni kenttämuistiinpanojen funktiota. 

 

Oppilaiden arvioinnit tehtävistä ja oppimisympäristössä työskentelystä 

Kyselyillä kokosin oppilaiden kokemuksia oppimisympäristöstä ja -tehtävistä sekä 
varmistin kuvailevan tapaustutkimuksen luotettavuutta, sillä niiden avulla oli mahdollista 
seurata kunkin oppilaan tapaa intentoitua oppimiseen. Merkityssuhteiden, käsitteiden 
muutoksen ja yleisemmin oppimisen kuvaamisen problematiikka ja sen kietoutuminen 
kielen ongelmiin osoittautuivat jo viitekehyksessä tutkimustehtävien ratkaisemisen 
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kannalta tärkeiksi. Siksi situaation tutkiminen oppilaiden oman toiminnan arvioinnilla 
vahvisti maailmasuhteen sekä oppimiskokemusten analyysia. 

Niinpä työskentelyn alkaessa ja päättyessä suoritin luokanlehtorin avustuksella alku- 
ja päätösarvioinnin. Lisäksi oppilaat arvioivat yksittäisiä tehtäviä. Arviointilomakkeet 
laadittiin oppilaiden ikä- ja kehitystasoa vastaavaksi, ja niistä oli saatu jo ensi kokemukset 
edellisestä tiedonkeruusta: tavoitteena oli, että ne eivät veisi kohtuuttomasti aikaa ja 
voimavaroja oppilailta (ks. Mutanen 1999, 295–296). 
1. Tehtävä- ja päiväarvioinnit (mts. 295; liite 1) 
− Sekä tehtävä- että päiväarvioinnissa arvioitiin tehtävien vaikeutta ja 

mielenkiintoisuutta. Päiväarviointien muut kohdat sisälsivät lisäksi oppilaan oman 
toiminnan arviointia. Evaluointi tapahtui kolmiportaisella ”kasvokuva-asteikolla” sekä 
avoimella tehtävällä. 

− Aikavaihtelujen tehtävät arvioitiin lisäksi tehtäväkohtaisesti. Lomakkeessa kysyttiin, 
mitkä tehtävät olivat vaikeita, mitkä mielenkiintoisia ja mitkä opettavaisia. 

2. Alku- ja loppuarvioinnit (Mutanen 1999, 296) 
− Alkuarviointi toteutettiin suullisesti. Tutkija antoi oppilaille tehtäviä, jotka liittyivät 

oppilaiden toivomuksiin ja käsityksiin mahdollisesti opiskeltavista aiheista. 
− Loppuarviointi oli kaksiosainen: ensiksi oppilaat keskustelivat oppimiskokemuksistaan 

opettajansa johdolla viimeisenä tutkimuspäivänä ja toiseksi tehtiin erillinen 
yksilöllinen loppuhaastattelu ja -kysely. 
Erillinen arviointi toteutettiin kuukauden kuluttua opetusjakson päättymisestä. 

Videonauhoitetussa tilanteessa luokanlehtori esitti oppilaille teemahaastattelukysymyksiä, 
jotka liittyivät Intellissä olemisen syihin, kokemuksiin oppimisilmapiiristä, sisällöistä ja 
työpareista sekä näkemyksiin tutkimusympäristöstä. Lisäksi osaan tehtävistä oppilaat 
vastasivat joko kirjoittaen kyllä–ei-vastauksia tai tehden ”kasvokuva-arviointeja”. 

Kyselyn luonne oli yleinen ja se olisi jättänyt aukkoja oppilaiden maailmasuhteen 
arviointiin, ellei sitä olisi täydennetty observoinneilla. Jokaisen arvioinnin suorittamisesta 
laadin opettajalle kirjalliset ohjeet ja teemakysymykset. Kaikkien arviointien 
instruktiossa korostettiin oppilaan oman vastauksen arvoa siten, että jokaisen mielipiteet 
olivat oikeita ja oppilailta toivottiin rehellisiä vastauksia. 

 

Opettajan arvioinnit oppilaiden toiminnasta oppimisympäristössä 

Myös opettaja arvioi jokaisen oppilaan toimintaa opetusjakson päätyttyä (liite 1b). 
Osioiden sisällöt liittyivät yleensä oppimisen luonnehdintaan eli oppimateriaalin 
käyttöön, oppilaiden työskentelyyn ja työskentelynaikaiseen tukeen: 

1. Millaisiksi arvioit oppilaiden oppimisprosessit? 2. Mitä välineitä oppilaat käyttivät 
oppituntien aikana? 3. Miten oppilaat työskentelivät suurimmaksi osaksi? 4. Millaista 
tukea oppilaat oppituntien aikana tarvitsivat? 5. Miten tavoitteellisesti oppilaat 
kykenivät työskentelemään jakson aikana? 
Arviointilomakkeen kysymykset olivat paljolti samantyyppisiä observointiluokituksen 

kanssa (vrt. luvut 6.2.2; 5.3). Ensimmäiseen kysymykseen opettaja kirjoitti avoimen 
vastauksen, kun taas kysymyksissä 2–5 oppilaskohtaiset arviot tehtiin 6-portaisella 
asteikolla. Jokaisen kysymyksen jälkeen oli mahdollisuus avoimiin kommentteihin. 
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Opettaja-arvioiden funktio oli lähinnä oppilasarviointien ja observointitietojen 
luotettavuuden varmistamista sekä opettajan kohtaamishorisontin analyysia. 

 

Tutkimuksen kenttämuistiinpanot 

Bogdanin ja Biklenin (1982, 74) tarkoittamassa mielessä kenttämuistiinpanot sisälsivät 
aineiston keräämisen eri vaiheisiin liittyvää materiaalia: esimerkiksi haastattelujen 
transkriptiot, tunti- ja kuvaussuunnitelmat sekä tutkijan vapaat kenttämuistiinpanot. 
Tutkimuspari kokoontui syksystä saakka säännöllisiin palavereihin, joissa käsiteltävät 
asiat kirjattiin usein muistioiksi. Lähes viikoittaisella kokoontumisella haluttiin 
varmistaa, että suunnittelun lähtökohdat miellettiin yhteneviksi. Lisäksi kirjallisten 
tuotosten kautta toimintatutkimustyyppinen toiminta tavoitteellistui, ja konkreettisessa 
yhteistyössä monet tiedostamattomat kokemukset tulivat tietoisiksi (Kemmis 1994; Carr 
& Kemmis 1993). Kenttämuistiinpanoja käytin edelleen pitkittäisprosessin 
tallentamiseksi ja systemaattiseksi seuraamiseksi myös tutkimusjaksojen välillä. 

Opetusjakson aikana merkitsin tarkkaamosta käsin tapahtumia muistiin. Kuvauksen 
alku- ja loppuvaiheessa kirjasin muistiin luokan toimintaan tai yksittäiseen oppilaaseen 
liittyneitä asioita, jotka eivät kuvaustilanteesta tulleet esille. Itse opetustilanteen aikana 
vapaista muistiinpanoista luovuttiin, olihan havainnoija-kuvaajan vaikea jakaa 
tarkkaavaisuutta muistiinmerkitsemisen ja videoinnin välillä. Lisäksi kuvaamisen aikana 
tehdyt muistiinpanot olivat tutkimustehtäviin nähden yleisluontoisia ja epäsystemaattisia. 
Sen sijaan opetustilanteen jälkeen kirjasin havaintoja, jotka mielestäni vaikuttivat 
oppilaiden toimintaan (esim. riita luokassa, epäselvä tilanne). Luokanlehtorin vapaa 
observointi ja tutkijan muistiinpanot täydensivät toisiaan. 

6.3 Kevään 1995 aineiston analysoiminen 

Kevään 1995 aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa lähes kaikki litteroitiin (noin 
88 t), minkä aikana ja jälkeen osa aineistosta observoitiin. Seuraavassa selostan aineiston 
jälkikäsittelyn mahdollistavan analyysiyksikön toteuttamista sekä kuvailen litteroinnin 
sekä observoinnin yleisiä ja teknisiä periaatteita. 

Tutkimusongelmien prosessiluonteen vuoksi oli välttämätöntä, että katseluvaiheessa 
saatiin kokonaiskuva luokkahuoneesta sekä yleisellä että yksilötasolla. Niinpä 
tavoitteenani oli, että kolmea videonauhaa ja kuutta ääniraitaa oli mahdollisuus katsoa ja 
kuunnella samanaikaisesti. Lisäksi analyysijärjestelmään tuli liittää kannettava 
mikrotietokone, jossa oli sekä tekstinkäsittely- että observointiohjelma. Kevätlukukauden 
1996 kokeiluvaiheen jälkeen analyysiyksikkö oli jo toimiva. Sen tekninen infrastruktuuri 
oli seuraavanlainen: 
− kolme videonauhuria, joita voitiin hallita yhtäaikaisesti kaukosäätimellä 
− kuulokkeilla varustettu äänimikseri, josta voitiin poimia eri raidoille tallennetut äänet 
− kannettava mikrotietokone, jota käytettiin sekä aineiston litteroinnissa että 

observoinnissa. 



 174

Kannettavan tietokoneen ja observointiohjelman käyttäminen oppimistilanteiden 
analysoinnissa osoittautui käyttökelpoiseksi ratkaisuksi. Litteroinnin alussa 
videonauhoille tallennetut reaaliaikakoodit tarkennettiin samasta kohdasta alkaviksi (ks. 
6.3.2). Lisäksi observoinnin alussa tietokoneen kello ajastettiin reaaliaikakoodia 
vastaavaksi, jolloin todellinen tapahtuma-aika siirtyi havaintotiedostoihin. Tutkija kykeni 
hallitsemaan kolmea videonauhuria samanaikaisesti käyttämällä kaukosäädintä, mistä oli 
hyötyä erityisesti litteroinnissa ja oppimistilanteiden uudelleentarkastelussa. Myös 
”hiiriohjatun” ohjelman käyttäminen observointihavaintojen teossa oli kätevää. 

Analysoitaessa tietyn oppilaan toimintaa voitiin oppilaan puhetta kuunnella 
kohtuullisen häiriöttömästi eri hifi-videonauhurien ääniraidoilta järjestelmään kytketyn 
mikserin avulla. Esimerkiksi oppilaan vaihtaessa työskentely-ympäristöä voitiin haluttu 
raita säätää nopeasti observoinnin aikana kuultavaksi. Systeemi mahdollisti yksittäisen 
oppilaan oppimisen seurannan ja tulkinnan laajassa ympäristössä, mikä on merkittävä 
edistysaskel oppimisprosessitutkimuksen analyysimetodien kehittämisessä. 

Litterointivaiheessa paljastui tosin joitakin kuvaus- ja analysointijärjestelmän häiriöitä. 
Äänten taltioiminen onnistui moitteettomasti silloin, kun oppilaat työskentelivät lähellä 
työpisteitä: mikäli oppilaat sijoittuivat etäälle mikrofoneista (esim. lattialle) oli puheesta 
joskus vaikea saada selvää. Toisinaan toiminnan ollessa vilkkaimmillaan joidenkin 
oppilaiden puhetta ei esiintynyt millään ääniraidalla. Huolellisista kuvaussuunnitelmista 
huolimatta saattoi yksittäisen oppilaan puhe ”pomppia” ääniraitojen ja nauhojen välillä, 
mutta näissäkin tapauksissa pyrittiin analysoimaan sekä puhe että toiminta järkevästi 
niiden logiikkaa seuraten. Yleensä ottaen voisi todeta, että oppimistilanteiden seurannassa 
esiintyi vähän tulkintaa haittaavia kuvakatkoksia ja eri raidoille tallennettu puhe oli 
pääsääntöisesti laadukasta. 

6.3.1 Videoaineiston litteroinnin ja aineiston jälkikäsittelyn periaatteet 

(a) Videoaineiston litterointi sekä aineiston määrä 

Edellisen aineiston jälkikäsittelyn kokemusten perusteella oli tavoitteeksi asetettu 
aineiston litterointisysteemin kehittäminen (Mutanen 1999, 135–136). Pääperiaatteena oli 
kaiken tärkeän oppilaiden ja opettajan keskustelun sekä toiminnan kirjaaminen (ks. 
Ahonen 1994, 140). Tärkeäksi toiminnaksi ymmärrettiin mm. oppimisympäristöön ja 
-tehtäviin liittyvät toiminnot ja keskustelut, yksilöiden väliset keskustelut sekä toiminnan 
aloittaminen ja lopettaminen. Tutkimusongelmien kannalta epäoleellista työskentelyä, 
teknisen henkilökunnan toimintaa ja varsinaista tutkimustilannetta edeltävää tai seuraavaa 
järjestäytymätöntä toimintaa ei litteroitu sanatarkasti. Oppilaiden puheen litteroinnissa 
pyrittiin esittämään puhujan kielellinen ilmaisu alkuperäisessä muodossa, mutta aivan 
tarkkaan lingvistiseen ja ääntämykselliseen jäljentämiseen ei pyritty. (Ks. Edwards & 
Westgate 1994; Gilbert ym. 1985, 18–20.) 

Toimintaa kuvattaessa noudatettiin yleisiä kielioppisääntöjä. Sen sijaan oppilaan 
puheen litteroinnissa käytetyt välimerkit eivät noudattaneet kieliopillisia sääntöjä, koska 



 175

− litteroinnissa pyrittiin tulkitsemaan oppilaan puheesta ja toiminnasta välittyviä 
merkityksiä, joita pelkät lauserakenteet eivät kerro 

− verbaalinen puhe ei noudattanut kirjoitettua kieltä, ja näin ollen repliikkejä ei aina 
aloitettu isolla kirjaimella eikä lopetettu pisteeseen 

− kirjoitettua kieltä noudattavien välimerkkien käyttö saattoi antaa väärän käsityksen 
verbaalisen puheen sujumisesta, tauoista ja päällepuhumisista 

− välimerkkien käyttö hidastutti litterointia, koska oli vaikea ratkaista, milloin puhuja 
lopetti tai aloitti repliikkinsä. 
Olen tiivistänyt litteroinnissa käytettyjen välimerkkien merkitykset seuraavasti: 

 piste → puhuja vaihtuu, seuraa kommentti tai toiminnan kuvaus; pilkku (kuu kiertää 
maata, tällä tavalla) → puheessa pieni ajatuksellinen katkos, tauko (pilkku 
puherepliikissä usein ajatuksen vaihtumisen osoitus); kaksi pistettä solun lopussa → 
puhe jatkuu seuraavassa solussa; kaksi pistettä solun alussa → puhe jatkuu edellisestä 
solusta; kaksi pistettä sanan perässä (tässä ..eiku tuolla ..tämä) → puheessa 2–5 s:n 
tauko; kolme pistettä sanan perässä (ope! ...ope! ...no älä tuu sitten!) → puheessa yli 5 
s:n tauko; kaksi pistettä, jonka jälkeen vaihtuu puhuja (La: tule tänne.. Ma: kato mun 
kynää) → puheen keskeytys, päällepuhuminen; kaksoispiste puhujan lyhenteen 
perässä (Ma:) → puhuja vaihtuu; kysymysmerkki → puhuja esittää kysymyksen 
toiselle (?-merkki saattaa esiintyä myös silloin, kun repliikki ei kieliopillisesti muistuta 
kysymystä); huutomerkki → puhuja huutaa tai on oikeasti vihainen; # -merkki: 
epäselvä kohta, ei saa selvää. Suoran lainauksen alkamisen huomaa nimilyhenteestä ja 
kaksoispisteestä (Ju: onko tämä Kuu? Ope: ei). Puhetta on litteroitu myös epäsuorin 
lainauksin (Ju kysyy opelta, onko hänen kädessään oleva vahapallo kuu. Ope sanoo, 
että ei ole.). 
Taulukossa 12 on esimerkki litteraatista (yht. 320 s.), jossa rivit vaihtuivat sekunnin 

välein ja jossa kullekin kameralle oli varattu oma sarake sekä lisäksi tulkintoja varten 
huomio-sarake. Kamera-sarakkeet yhdistettiin samaksi soluksi silloin, kun luokka toimi 
yhdessä. 

Yleisen oppimistoiminnan lisäksi kirjoitettiin demonstraatiotilanteet sekä evaluoivat 
piirustustehtävät (yht. 87 s.) omiksi litteraateikseen siksi, että käsityksiä mittaavista 
tilanteista tehtiin tarkat nonverbaalisen toiminnan kuvaukset sekä litteraatteihin jätettiin 
tilaa tulkitsijan kommenteille (esim. liite 2). Litterointi aloitettiin käsityksiä mittaavista 
tehtävistä keväällä 1996, jonka jälkeen siirryttiin koko oppimisympäristön tarkasteluun. 
Litterointi päätettiin keväällä 1998, jolloin siitä vastasi tutkimusta avustanut henkilö. 

Gilbert ym. (1985, 18–20) suosittelevat litterointia kahdessa vaiheessa: ensiksi 
oppilaiden puheet kirjoitetaan sananmukaisesti, jonka jälkeen tarkennetaan nonverbaalista 
viestintää. En pitänyt tällaista tapaa tarkoituksenmukaisena, sillä jälkikäsittelyn 
luotettavuutta lisäsi se, että käytettiin useita menetelmiä, havainnoijia ja aineiston 
tulkitsijoita. Aineiston tulkinnassa sain apua kahdelta henkilöltä. Litteroinnissa avustanut 
jatko-opiskelija tulkitsi yleisesti mm. oppilaiden ja opettajan työskentelyä, ajoitusta, 
oppilaiden välisiä sosiaalisia suhteita ja aiheeseen liittyviä keskusteluja, ja tulkinnan 
lopussa luokanlehtori tarkisti oppilastulkinnat kommentoimalla käsikirjoitustani. 
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Taulukko 12. Esimerkki litteroidusta tekstistä tiistai-päivältä (22.3.). 

Aika Kamera 1 Kamera 2 Kamera 3 Huomiot 

8:45:00 ... Ulla: miten aurinko on syntynyt. Mari: ei meillä oikeastaan mitään oo ..# mitä auringossa 
tapahtuu. Ope: niin, mahtava ongelma, mitä auringossa tapahtuu. Juho: miten kuuma auringon 
keskusta on ja se on.. Ope: älä vastaa vielä. Aleksi: miten aurinko syntyy. Ope: vieläkö on 
erilaisia. Jani: miten aurinko syntyy. Ope: vieläki on erilaisia, Leila. Leila: en sano. Video 
alkaa, mutta kuvaa ei näy. Nyt näkyy.  
 

Keskustelut 

tutkimusongelmista 

jatkuvat.  

8:46:00 Videossa kerrotaan auringon valosta, maan pyörimisestä, päivän ja yön vaihtelusta, päivää ei 
voi pysäyttää. Video lopetetaan. Oppilaat valittavat, miksi noin vähän.  
 

Video alkaa 8:45 ja päättyy 

8:46 

8:47:00 Opettaja käskee miettiä nähtyä videota oman tutkimusongelman kautta. Opettaja sanoo, että 
videoa katsotaan lisää puolen tunnin kuluttua, kun tutkimusongelmat on jo siinä vaiheessa, että 
ne voidaan esittää. Joku epäilee, että aika ei riitä. Ope sanoo, että riittää. Juho kysyy, oliko 
kellään samanlaista ongelmaa kuin hänellä. Ope sanoo, että ei.  
 

Ope antaa videoon liittyvän 

tehtävän, lähettää oppilaat 

jatkamaan työskentelyä. 

8:48:00 Aleksi palaa välittömästi 
pisteeseen 1 kirjoittamaan 
tietoja tutkimuspaperiinsa. 
Atte tulee pisteeseen 1. Myös 
ope. Ope: mitä sanoit sinä? 
Atte: pölypilv ..pölykenttä. 
Ope lähtee samantein pois. 
Raita 2 (cam 3) luokkatilasta, 
jossa Sara, Leila ja Ulla. 
Keskusteluissa ei mitään 
mielenkiintoista. Leila kulkee 
luokan edessä piirustuspaperi 
kädessä. 

Open ääni. Juho: mulla on 
valmis. Ope: mä olen 
kertonut mitä sitten kun sulla 
on valmis. Mari: mitä varten 
nuo tullee? Ope: saahan 
tähän muutkin tulla. Kuva 
pisteeseen 2, jossa Laura ja 
Mari tietokoneella, ope, Atte, 
Niilo ja Leila. Ope: nyt paina 
sitä pintaa. Laura painaa 
demon käyntiin. Ope: mitä 
siellä näyttää tapahtuvan 
..Mari? Mari: en tiiä. Ope 
lähtee pois: miettikäähän 
yhessä mitä siellä tapahtuu. 
Pisteessä 2 enää Niilo, Mari 
ja Laura katsovat demoa. 
  

Video päättyy, oppilaat 
hajaantuvat omille paikoil-
leen jatkamaan töitä. Laaja-
kulmakuva koko luokasta: 
Juho pisteessä 1, Ope, Atte, 
Niilo, Laura ja Mari pisteessä 
2, Juho ja Jani opettajan 
pöydällä, Ulla ja Sara 
luokkatilassa. Leila tulee 
open luo. 

Tutkiva työskentely jatkuu 

8:48– 

8:49:00 Atte kirjoittaa: aur ..a ..u 
..auring ..ng (miettii sanaa 
aurinko). Atte jatkaa aurinko-
sanan kirjoittamista. Vieressä 
Aleksi kirjoittaa keskit-
tyneesti.  

Kolmikko katsoo demoa 
pisteessä 2 (mikä demo?), 
mutta oppilaat eivät oikein 
keskustele asiasta. Laura: 
Niilo, saahaanko me 
kahestaan tämä juttu # 
..tajuatko sä mittään tästä? 
(tytöt tukeutuvat Niiloon) 
Niilo: mistä tästä? Mari ja 
Laura: tästä (näyttävät 
demoa) ..mikä se on? Niilo: 
en oikein. Juho tulee 
pisteeseen 2.  

Ope kysyy Leilalta, haluaako 
hän keksiä uuden ongelman 
vaikka auringosta vai 
haluaako hän piirtää. Leila 
hakee paperia, eli haluaa 
piirtää tutkimus-tuloksestaan. 
Juho tulee open luo: ope, mä 
otan näin mielettömiä 
tehtäviä. Ope: silloin saat 
uuden tutkimus-paperin ja 
kirjoitat nimen ja ongelman 
ja meet tieto-kannalle ja etsit 
sieltä Pluton. 
 

 

 

(b) Analysoinnin ja tulkinnan lähtökohtia 

Videoaineisto tulkittiin sisällönanalyysin avulla, joka voi olla kuvailevien 
tutkimusongelmien ratkaisumenetelmä. Gay (1987, 207) määrittelee sisällönanalyysin 
tiukasti objektiiviseksi ja systemaattiseksi sekä tutkittavan kohteen kommunikaation 
kvantitatiiviseksi tutkimustekniikaksi, mikä tutkimukseeni nähden tuntuu liian tiukalta 
määritelmältä (vrt. Berelson 1971; 489; Tesch 1990, 25–28; Kerlinger 1986, 477; Borg & 
Gall 1983, 511). Sen sijaan Pietilä (1973, 53) pitää sisällönanalyysia menettelytapana, 
jolla dokumenttien sisällöstä tieteellisiä pelisääntöjä noudattaen kerätään tietoja ja 
tehdään havaintoja joko sanallisessa tai määrällisessä muodossa. Weberin (1990, 10) 
mukaan juuri kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen menetelmän yhtäaikainen käyttö antaa 
parhaan tuloksen (Guba & Lincoln 1994, 105–117; Osborne ym. 1993, 83–93). 
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Kvantitatiivista kuvausta (frekvenssit, vaihteluvälit, keskiarvot; Karma & Komulainen 
1984, 75–78) käytetään lähinnä laadullisesti etenevän tarkastelun tukena. 

Analyysi vaatii luokittelua eli kategoriasysteemin luomista (Kerlinger 1986, 480). 
Sisällönanalyysin tärkein vaihe ja usein keskeisin ongelma on luokittelu, sillä se heijastaa 
suoraan teoriaa ja tutkimustehtäviä (Weber 1990, 15; Tesch 1990, 79). Luokitusyksikkö 
voi olla sana, mielipide, lause, teema, kappale tai koko teksti. Ongelmana verbaalisessa 
erottelussa on, että luonnollisessa kielessä ei aina löydy vastinetta opetuksen ilmiöille. 
Onkin käytetty analyyttisia yksikköjä, kuten opetussykliä tai episodia. (Ks. Uusikylä 
1980, 34–35.) 

Tutkimuksessa analyysin yksikkönä voi olla puhuttu lause, kysymys ja vastaus, 
opetussykli, episodi tai yleisemmin merkityksellinen kokonaisuus. Tällaiset ns. 
fenomenaaliset yksiköt ovat suhteellisen helposti tulkittavissa ja niiden tunnistaminen on 
luontevaa (ks. Dunkin & Biddle 1974). Tässä niin oppilaan käsityksiä ja käsitteitä kuin 
niiden oppimista tutkittaessa sopii yksiköksi merkityksellinen, kielen rakenteesta 
riippumaton ilmaus (ks. litteroinnin periaatteet). 

Leinon (1982, 11–12) tutkimuksessa luokittelu ei ollut ongelma, koska haastattelussa 
käytetyt teema-alueet muodostettiin aikaisempien ongelma-alueiden mukaisesti. Borg ja 
Gall (1983, 517–518) sekä Pietilä (1973, 97, 134–135) perustelevat sisältöluokkien 
muodostamista yhtäältä tutkittavan ilmiön sisällön ja toisaalta ulkopuolisen viitekehyksen 
avulla. Ulkopuolisen teorian käyttämisen kriteeri on tärkeä sikäli, että huomio ei 
kiinnittyisi pelkästään sisällöissä jo olevaan, jolloin itse puuttuvien sisältöjen 
analysoiminen sivuutetaan (ks. Atjonen 1993, 162). Edelleen Borg ja Gall (1983, 517–
518) muistuttavat, että luokkien tulee vastata tutkimusongelmaa ja lisäksi luokkien tulee 
olla kattavia ja toisiaan poissulkevia. 

Käsitysten ja käsitteiden sisällönanalyysi perustui aiempien tutkimusten luokituksiin 
(Mutanen 1999). Oppimisen tulkinnassa oli lisäksi pyrkimyksenä pitää luokat avoimina 
uusille merkityksille, jolloin voitiin mahdollisesti tuottaa uusia eksplikoitavia 
sisältöluokkia. Näin ollen luokkien määrittelyn ja tulkinnan lähtökohtana oli ilmiön 
ontologian ja aikaisempien tutkimusten tunteminen, mutta myös tulkinnan paradigman 
mukana tuleva avoimuuden periaate. Sisällönanalyyttisesti aineistoa tarkasteltaessa 
havaittavat ilmiöt kirjattiin muistiin niiden esiintyessä, sillä oppimistilanteesta ja sen 
vuorovaikutuksen luonteesta haluttiin mahdollisimman tarkka kuva. Tulkinnassa oli 
kuitenkin huomattava oppilaan toiminnasta ja puheesta tehtävä kokonaismerkitys, mikä ei 
välttämättä vastannut edellä kuvaamallani tavalla kieliopillisia lausumia tai etukäteen 
määrättyjen syklien pituutta. 

6.3.2 Observoinnin periaatteet ja analysoinnin tekninen toteutus 

(a) Observointiaineiston luonnehdintaa 

Videonauhoitteista tulkittujen observointitiedostojen määrä on yhteensä 133 tiedostoa, 
joissa aineistoa on tulkittu lähes 86 tuntia. Tietokonepohjaisen havainnoinnin yhteydessä 
kirjoitin oppilas- ja tuokiokohtaisia muistiinpanoja (98 s.), jotka jäsentyivät sekä 
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havainnoitavina piirteinä että vapaina muistiinpanoina. Muistiinpanoihin kirjasin 
oppilaista ja oppimisympäristöstä muodostamiani intentioita, joiden rinnalla 
tietokonepohjaisesta observoinnista saatuja lukuja voitiin luotettavammin tutkia. 

Observoimani aineisto oli useilta eri päiviltä. Viimeisen viikon työskentelyä ei 
kuitenkaan havainnoitu ylimääräisten ohjelmien takia. Aineiston ulkopuolelle jätin 
instruktio- ja oppimistuokiot sekä käsityksiä mittaavat oppimistehtävät (esim. liitteet 2, 
8), joita toteutettiin lähinnä tutkimusviikon loppupuolella. Yksittäisiä oppilaita 
havainnoitiin 7 t 30 min - 9 t 45 min. Oppimista tarkasteltiin tutkivan työskentelyn (32 t), 
toiminnallisten tehtävien (36 t) sekä vapaavalintaisen työskentelyn (18,5 t) osalta. 
Tutkivan ja vapaaehtoisen työskentelyn observointiaikojen rajauskriteerit olivat paljolti 
samanlaisia eri oppilailla. Tutkivasta työskentelystä havainnoitiin jokaisen oppilaan 
prosessit kokonaisuudessaan, jolloin observointivariaatiot johtuvat oppilaiden 
suorittamien tehtävien määrästä. Vapaa-ajan työskentelyn oppilaskohtaiset observointierot 
selittyvät oppimisympäristössä vietetyllä ajalla (51 min - 2 t 23 min). 

Tavoitteena oli valita mahdollisimman monipuolisesti observoitavia jaksoja siten, että 
oppilaiden työskentelyssä esiintyisi variaatioita oppilas–oppilas-, oppilas–opettaja- sekä 
oppilas–oppimistehtävä-suhteissa. Niinpä asetin vaatimukseksi, että 
− oppimisympäristössä työskenneltiin sekä aamu- että iltapäivällä; oppilaat 

työskentelivät yksin, pareittain ja ryhmässä; opettajan apua, tukea ja ohjausta oli 
saatavilla jatkuvasti (ma, ti), satunnaisesti (to) tai oppilaiden oli työskenneltävä lähes 
yksinomaan itsenäisesti (ke, pe); oppilaiden työskentelyaika oppimisympäristössä oli 
joko pakollinen tai vapaaehtoinen; oppilaat työskentelivät vapaasti tai vaihtoehtoisesti 
valittavien tai opettajan antamien pakollisten oppimistehtävien parissa. 
Monipuolisten valintojen lisäksi aineistosta valittiin tilanteita, joissa tarkasteltiin 

jokaisen oppilaan kohdalta samanpituisia jaksoja, mikä mahdollisti sekä oppilaskohtaisen 
arvioinnin että yleisen prosessin kuvaamisen. Atjoseen (1995a, 204) viitaten 
observointiperiaatteena oli valita pitkä yhtäjaksoinen aika yhtä oppilasta kohti, jolloin 
havainnointiaika kesti esimerkiksi yhden työskentelykokonaisuuden verran (ks. liite 3). 

 

(b) Observoinnin suorittaminen ATK-pohjaista ohjelmaa hyödyntäen 

Aineiston observoinnissa käytin Oulun yliopiston ATK-keskuksen erikoistutkijan 
ohjelmoimaa ohjelmaa, jota kehitettiin DPL:ssa yhtaikaa aloittaneessa 
OHAKE-tutkimushankkeessa (ks. Atjonen 1995b; 1996, 16–17). Ohjelma toimii Excel 
5.0:n sovelluksena. Ohjelma eteni seuraavien toimintojen mukaan: 
− Taustatietoihin ohjelman käyttäjä syötti tiedot observoijasta ja observoinnin kohteesta. 

Lisäksi niihin kirjoitettiin observointikokonaisuuteen liittyvä huomautusteksti (esim. 
valintakriteerit, tuokion yleiset piirteet). 

− Määrittelyihin kirjattiin tarkkailtavat muuttujat ja niiden arvot. Observoinnin tekninen 
toteuttaminen mahdollisti manuaaliseen observointiin verrattuna useampien 
kategorioiden olemassaolon (vrt. Lundgren 1972). Tarkastelin aineistoa viiden tekijän 
ja niiden 5–6 arvon avulla. Määrittelytiedot saattoi tallentaa tietokoneen kovalevylle, 
josta perusvalikko oli valittavissa havainnointia uudelleen aloitettaessa. 

− Observoitaessa ”klikattiin” hiirellä kulloinkin sopivaa muuttujan arvoa. Viimeksi tehty 
painallus jäi tummiin kehyksiin (kuvassa alku), ja se oli mahdollista perua ”peru 
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viimeinen” -komennolla. Lisäksi oppilaista ja heidän toiminnastaan saattoi antaa 
laadullisia huomautuksia. (Ks. kuva 1.) 

Kuva 1. Observointiohjelman näyttö oppilaan toimintaa oppimisympäristössä observoitaessa. 

 
− Koodausohjeet: Tarkasteltavista tekijöistä tehtiin pääsääntöisesti havainto aina uuden 

tekemisen alkaessa. Mikäli työskentely kesti pitkään, koodausta toistettiin ja lisäksi 
kirjoitettiin huomautuksia. Uudelleen painalluksia ja huomautuksia tehtiin silloin, kun 
havainnoitavaan tekijään liittyi ns. alapiirteitä. Koodausohjeet olivat seuraavat: 
Prosessi: koodattiin aina prosessin uuden vaiheen alussa 
Väline: koodattiin oppilaan ryhtyessä käyttämään valitsemaansa välinettä 
Tuki: koodattiin aina, kun oppilaalle tuli ongelmatilanne tai tehtävä ei edennyt 
Työskentely: koodattiin aina työskentelymuodon vaihtuessa 
Orientaatio: koodattiin selvän muutoksen kohdalla tai noin joka 5:s minuutti. 

− Huomautus-painiketta käytin usein (tuki, orientaatio): esimerkiksi oppilas saattoi 
mennä hakemaan opettajalta apua, mutta ei saanut sitä heti, jolloin koodasin välillä ”ei 
apua” -kohtaa ja kommentoin, miksi oppilas ei heti saanut ongelmaansa apua. Yleensä 
kommentoin runsaasti oppilaiden toimintaa, sillä huomautusten kautta saattoi seurata 
oppilaan intentioita. Lisäksi kirjasin videointiin liittyviä huomautuksia. Myös pari- ja 
ryhmäobservoinnissa kommenttien käyttö oli välttämätöntä. 

− Orientaation tulkintaan sain viitteitä Borichin (1990, 147) kriteereistä, joilla arvioitiin 
opetuksen vastaavuutta oppimiseen. Oppilaiden toimintoina seurattiin tutkimustani 
vastaavalla tavalla oppilaiden katsetta, kuuntelua ja keskustelua eli sekä nonverbaalista 
että verbaalista viestintää. Tapaustarkastelussa päädyin koodaamiseen orientaation 
vaihtuessa, mutta tarkensin ko. tekijää tasaisesti työskentelevän oppilaan kohdalla noin 
joka viides minuutti. Koodauksessa oli muistettava, että ”ei apua”-, ”ei 
observoitavissa” -tekijäluokitusta tuli myös käyttää rohkeasti. 
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− Havaintotiedosto oli mahdollista tulostaa observoinnin päättyessä. Siitä näkyvät kaikki 
yksittäiset muuttujapalautteet sekä sanalliset kommentit (ks. taulukko 13). Tallensin 
kunkin kerran ja oppilaan havainnot omiksi tiedostoikseen ja tulostin ne alustavaa 
analyysia varten. Myöhemmin käsittelin aineistoni yhteenvetograafeja 
Excel-ohjelmassa sekä suoritin hakuja tekstinkäsittelyohjelmalla. 

 

Taulukko 13. Esimerkki oppilaan tutkivan prosessin observoinnista. 

Pvm Aika M1 M2 M3 M4 M5 Peru Nimi Kommentti 
21.03.95 8:13:48  3      VÄLINE  

21.03.95 8:13:51        kirjasto 

21.03.95 8:14:11    3    TYÖSKE  

21.03.95 8:14:16        etsivät sopivaa kirjaa 

21.03.95 8:14:20        At parina 

21.03.95 8:15:48        etsivät sivuja 

21.03.95 8:16:08   4     TUKI  

21.03.95 8:16:14        ohjaa pisteeseen 1 

21.03.95 8:16:38        etsivät ensin kirjasta 

21.03.95 8:16:42     1   ORIENTA 

21.03.95 8:16:48        aikoo etsiä tietoa 

21.03.95 8:17:01 4       PROS  

21.03.95 8:17:06        lukuprosessi alkaa 

21.03.95 8:17:22    3    TYÖSKE  

21.03.95 8:17:30        yhteistä keskustelua 

 
Observointien aikana tein 116 perumista. Eniten perumisia tein observoidessani 

tutkivaa (73 kpl), toiseksi eniten toiminnallista (25 kpl) ja vähiten vapaa-ajan (18 kpl) 
työskentelyä. Perumisten jakaantumista voidaan selittää aineiston määrällä, 
observointikokemuksella ja toiminnan luonteella. Perumisfrekvenssit (vajaa 1 %) olen 
sisällyttänyt osaksi laadullisia kommentteja.  

6.4 Kuvaavan tarkastelutavan ja observoinnin luotettavuusarviointi 

Luotettavuuden tarkastelussa pitäydyn kvalitatiivisen tutkimuksen arviointikäsitteissä, 
joina pidetään sovellettavuutta, pysyvyyttä ja neutraalisuutta (ks. Patton 1990; Tynjälä 
1991; Syrjälä & Ahonen & Syrjäläinen & Saari 1994). Ensiksi arvioin oppimista kuvaavien 
tekijöiden ja tutkimusongelmien soveltuvuutta, toiseksi empiirisen toteuttamisen 
luotettavuutta sekä kolmanneksi observoitavien tekijöiden osuvuutta. 
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(a) Oppimista kuvaavien tekijöiden sekä tutkimusongelmien tarkastelu 

Empiirisen tutkimuksen toteuttamista ohjaavat teoreettisen viitekehyksen ja empiiristen 
etenemisvaiheiden lisäksi oppimista kuvaavien tekijöiden hahmottaminen, mitä suoritin 
luvussa 4 (ks. kuvio 6). Luotettavuuden arvioimiseksi kysyn: Ovatko valitsemani 
oppimista kuvaavat tekijät relevantteja nimenomaan käsitteiden oppimisen 
näkökulmasta? Ovatko mallin sisäiset suhteet ja käsitemäärittelyt adekvaatteja suhteessa 
tarkasteltavaan ilmiöön ja empiiriseen todellisuuteen? Kysymykset ovat aiheellisia siksi, 
että aiemmin käsitteen oppimista on kuvattu opetus–oppimis-prosessiin kuuluvana joko 
sisältötiedon tai menetelmätiedon näkökulmasta tai käsityksiä on tutkittu 
oppimisprosessista irrallaan. Olen pyrkinyt perustelemaan huolellisesti valitsemieni 
tekijöiden teoreettista taustaa ja empiiristä ongelmanasettelua. Myös tekijöiden 
muodostumista sekä niitä kuvaavien piirteiden ja kontekstien valintaa olen pyrkinyt 
raportoimaan rehellisesti. 

Tekijöiden valinnan kriteerit ovat tulkinnallisia varsinkin silloin, kun teoreettinen aines 
on moniaineksinen. Mikäli kvalitatiivisessa tutkimuksessa arvioidaan esimerkiksi 
soveltuvuutta ja siirrettävyyttä (esim. Tynjälä 1991), pidän hyvänä sitä, että useista 
tekijöistä on osoitettavissa selvät kytkennät empiiriseen todellisuuteen. Kolmen 
empiirisen vaiheen ja syklisenä prosessina etenevän teoretisoinnin aikana myös oppimista 
kuvaavat tekijät ovat saaneet lopullisen muodon. Mikäli mallin yksittäisiä tekijöitä 
arvioidaan, ovat tuotostekijät olleet kaikkein selkeimmin määriteltävissä. Sen sijaan 
oppimista kuvaavien tekijöiden sekä kontekstitekijöiden määrittämisessä edettiin vaihe 
vaiheelta siten, että oppimisympäristön ja -tehtävien käsitteet ovat sekä keskeisiä 
kontekstitekijöitä että ongelmanasettelun kautta oppimiseen kuuluvia tekijöitä. Mallia ei 
näin ollen ole pyrittykään laatimaan siten, että tekijäluokat olisivat täysin toisiaan 
poissulkevia (vrt. tutkimusmetodeissa Borg & Gall 1983, 517–518; Leino 1982, 12): 
oppimista kuvaavia tekijöitä tullaan tarkastelemaan suhteessa oppilaiden tuotoksiin ja 
kontekstiin, jossa prosessi- ja tuotostekijät mahdollistuvat. 

Oppimista kuvaavien tekijöiden mallintamista voisi kritisoida asioiden 
yksinkertaistamiseksi, ja siihen liittyvät kysymykset yleensä mallintamisen 
mielekkyydestä, tarpeellisuudesta sekä samalla niiden tuomista ongelmista. Näkemys 
oppimisen kuvaamisesta ja mallintamisesta ei suinkaan ole ongelmaton, onhan 
kasvatustieteellisessä tutkimuksessa yleisesti luonnehdittu teoreettisia ja empiirisiä 
taustoja laajoiksi ja vaikeasti hallittaviksi. Tutkimisen ongelmallisuus on otettava 
huomioon myös lähtökohdasta, jossa kompleksista oppimisprosessia tulkitaan 
fenomenologiselta perusontologialtaan intentoivan mielen maailmasuhteena. 

Ymmärrettäessä eideettisen reduktion kaltainen tiedonmuodostuksen logiikka palautuu 
oppimisen tutkimuksen teorianmuodostus systemaattiseen lähtökohtaan, jossa empiirisen 
kuvaus- ja analyysijärjestelmän luominen on mahdollista. Järjestelmää muodostettaessa 
huomio kiinnitetään analyysin kannalta kaikkein olennaisimpiin asioihin, jolloin ideana 
on sulkeistaminen eli oppimisen ilmiön olemuksen ja siihen liittyvien keskeisten 
tekijöiden tavoittaminen. Tällöin tulee tulkinta mahdolliseksi, sillä kyettäessä erottamaan 
toisen yksilön kokemuksia, merkityksiä ja yleensä oppimista voidaan puhua myös itse 
sisällöstä ja teoreettisesta viitekehyksestä niin, että merkitykset voidaan ymmärtää. 
Tämäntyyppiseen tieteenteoreettiseen tarkasteluun viittaan tässä vaiheessa, ja jatkan sen 
pohdintaa tutkimukseni diskussio-osassa. 
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Kun määrittelin oppimisen kuvauksessa observoitavia tekijöitä, esitin lukuisan joukon 
kysymyksiä, joiden funktio oli lähinnä tekijöitä yleisesti referoiva (luku 6.3.2). Esitetyt 
kysymykset palvelevat ja konkretisoivat edelleen luvussa 4.2 esittämiäni 
tutkimusongelmia, joissa koko tutkimuskokonaisuus empiirisine todellisuuksineen ja 
sieltä saatavine kokemuksineen on itse asiassa mukana. Myös tutkimuksen 
monivaiheisuus on osaltaan aiheuttanut problematiikka-alueen laajentumisen niin, että 
ongelmia voisi luonnehtia laajoiksi. 

 

(b) Empiirisen toteuttamisen yleinen arvio 

Yksi luotettavuutta lisäävä tekijä on tutkimus- ja opetusjakson huolellinen 
etukäteissuunnittelu aiemmin muodostuneiden ja toiminnan aikana vahvistuneiden 
teoreettisten oletusten varassa. Tutkimuksessa mukana ollut luokanlehtori kuvasi 
Melothin ja Deeringin (1994, 138–165) tavoin luokkansa opetuskäytänteitä ja vallitsevia 
oppimisen periaatteita jo ensimmäistä tiedonkeruuvaihetta edeltävänä aikana (ks. 
Mutanen 1999, 121–125), mistä asti oppimiskontekstia on pyritty eksplikoimaan. 
Erityisesti tekemäni kenttämuistiinpanot ovat olleet tarpeellisia luotettavuuden lisääjiä 
silloin, kun alkusuunnitelmien ohella tutkimustoiminta on asettanut empiiriselle 
toteutukselle etenemiskriteereitä (ks. Suortti 1981b; Kemmis 1994). 
Toimintatutkimustyyppisessä etenemisessä vaiheiden raportointi ja niistä tietoiseksi 
tuleminen ovat tärkeitä siksi, että toiminta voidaan palauttaa edelleen teoreettiseen 
tarkasteluun – toiminnan käsitteellistämiseen. 

Sekä tutkimustoiminnan vaiheita että erityisesti oppimista kuvaavia tuotos- ja 
prosessitekijöitä on seurattu monipuolisesti eri menetelmillä. Tuotostekijöiden aineistoa 
on hankittu oppilaiden avoimia merkityksiä kokoavien menetelmien lisäksi 
puolistrukturoiduilla ja strukturoiduilla demonstraatio- ja haastattelumenetelmillä sekä 
käsitteiden alaa ja ominaisuuksia mittaavilla luokittelutehtävillä. Prosessia on pyritty 
seuraamaan observoinnin lisäksi oppilaiden omilla arvioilla, opettajan arvioilla sekä 
tutkijan muistiinpanoilla, joita on hyödynnetty kontekstitekijöiden kuvaamisessa. 
Menetelmätriangulaation lisäksi tulkinnan pysyvyyttä on varmistettu siten, että samasta 
oppilaasta on kerätty aineistoa monin eri menetelmin, jolloin on otettu huomioon 
pitkittäisen tutkimuksen tavoin myös ajallinen toistuvuus (ks. Mutanen 1999). 

Olen pitäytynyt kolmannen vaiheen menetelmätarkastelussa ainoastaan 
observoinnissa, erilaisissa arvioinneissa sekä kenttämuistiinpanoissa. Kritiikkiä voisi 
esittää siitä, että en ole kovin laajasti raportoinut esimerkiksi observoinnin metodologisia 
perusteita tai erittelyt, millaista tietoa observointi-instrumentit voivat todella antaa. Näen, 
että päätutkimustehtävieni mukaisesti ei ole ollut mielekästä tarkastella kovin laajasti 
observoinnin ominaisuuksia oppimistapahtuman kuvaamisessa. 

Aineiston tulkinnan olen suorittanut pääsääntöisesti itsenäisesti, jolloin voidaan 
kriittisesti kysyä, olisiko joku toinen tehnyt aineiston ja erityisesti observoinnin 
perusteella toisia tulkintoja. Tulkinnan luotettavuuden lisäämiseksi minulla on ollut 
mahdollisuus keskustella tulkinnoistani sekä prosessissa kiinteästi mukana olleen 
opettajan että ulkopuolisen, litteroinnissa avustaneen henkilön kanssa. Olen arvioinut 
edelleen, että tiedonkeruun luotettavuutta lisäsi se, että opettaja toimi jo syksyllä 1994 
toteutetussa jaksossa tutkija-opettajana, haastattelijana sekä aineiston tulkitsijana, minkä 
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seurauksena opettaja tutustui opetuksen sisältöihin, oppilaantuntemukseensa sekä yleensä 
tutkittavan aihealueen oppimateriaaliin ja menetelmiin. Tutkimuksessa intensiivisesti 
mukana oleminen on lähentänyt tutkijan ja opettajan rooleja toisiinsa (Jaworski 1994). 

Tutkimukseen ulkopuolisena osallistunut henkilö litteroi antamieni ohjeiden mukaan 
aineistoa. Olen käynyt läpi litteroinnit observoidessani aineistoa tai tehdessäni 
litterointiteksteistä sisällönanalyyttisia tulkintoja. Tutkimukseen jälkikäteen mukaan 
tulleen henkilön kanssa on syntynyt litteroinnin aikana keskustelutaso, jonka olen 
kokenut tulkintoja avartavaksi. On ollut hyödyllistä, että etenkin ulkopuolisen silmin 
oppilasaineistoa tarkkaileva on ravistellut stereotypioita ja pinttyneitä käsityksiä, joita 
esiymmärryksen kautta on syntynyt yksittäisistä oppilaista. Vastaavaa prosessia olen 
käynyt myös luokanlehtorin kanssa. Arvioisin, että tulkintakontekstia avaa ja tulkintojen 
osuvuutta lisää se, että mukana on useita henkilöitä, vaikka perimmältään tulkinta jää 
aina subjektiiviseksi. Tulkintahorisonttien tietoinen avoimuus ja ulkopuolelta tulevat 
paineet kyseenalaistavat subjektiivisia tulkintoja ja muovaavat niitä intersubjektiivisiksi. 

Se, miten oikeutettuja kustakin oppilaasta tehdyt tulkinnat ovat tai miten runsaasti 
yksittäisen oppilaan kohdalla on tehty virheellisiä päätelmiä joko käsitysten luonteesta 
(tuotostekijän) tai oppimisprosessissa toimimisesta (prosessitekijä), ei ole ehkä 
kokonaisuutta katsoen oleellisin seikka. Joku toinen olisi ehkä voinut tulkita oppilaan 
ilmikäyttäytymisen paikoin erityyppisesti. Pidän kuitenkin yksittäisiä oppimistulkintoja 
merkityksellisempänä avata problematiikkaa, joka syntyy käsitteiden oppimisesta 
toteutetussa oppimisympäristössä ja laadittujen oppimistehtävien parissa. Näin ollen 
oletan tulkinnan suunnan ratkaisevan enemmän kuin yksityiskohtaiset kategoriat. On 
muistettava, että tarkoituksenani ei ole edetä oppilastypologioiden tai 
käsitteellistämisstrategioiden luonnehdinnassa, vaan paljastaa valitsemieni ja kuvaamieni 
tekijöiden olemusta. 

Yleensä tulkinnan ongelmia arvioitaessa merkitys-käsite on primaari (vrt. Siljander & 
Karjalainen 1991). Tässä tutkimuksessa olen lähestynyt ko. käsitteen olemusta erityisesti 
oppimisen viitekehyksestä, jolloin se on saanut tajunnallisuutta referoivan luonteen. 
Tulkinnan problematiikkaan sisältyy merkitys-käsitteen laaja-alainen ominaisuuksien 
ymmärtäminen, mikä tarkoittaa sekä kielen että toiminnan tasolla tapahtuvaa tarkastelua. 
Merkityksen muodostukseen sisältyy näin ollen intentoivan yksilön sekä verbaalisin että 
nonverbaalisin tuntomerkein ilmenevä maailmasuhde, mikä oppilaan intentioiden 
luotettavan kuvaamisen kannalta on oleellista. 

 

(c) Oppimista kuvaavien observoitavien tekijöiden arvio 

Tulkinnan vaikeus varioi eri oppilaiden ja eri tekijöiden kohdalla, mikä on hyvä ottaa 
huomioon tulosten luotettavuutta arvioitaessa. Eri tekijöiden kuvaamisessa esiintyvät 
ongelmat ovat enemmän tulkinnallisia: on esimerkiksi helpompi päättää, missä prosessin 
vaiheessa oppilas on työskentelyssään kuin että miten oppilas on orientoitunut tehtävään. 
Erityisen impulsiivisesti käyttäytyvän tai vähän puhuvan oppilaan tulkitseminen on 
vaikeaa. Niinpä olen tietoisesti pyrkinyt ottamaan huomioon sekä tekijä- että 
oppilaskohtaiset erot. 

Oppimista kuvaavien tekijöiden valintaa jouduin suorittamaan sekä käsitteiden 
oppimisen että yleisen oppimisen tutkimuksen taitekohdassa. Yleiseen oppimiseen ja 
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opetustapahtumatutkimukseen soveltavista muuttujaluokituksista olisi analysoitavaksi 
voinut valita varmasti erilaisia observoitavia piirteitä. Oppimista kuvaavista muuttujista 
ehkä eniten oppimisteoreettisia vaikutteita on saanut orientaatio-tekijä. Teoreettisilta 
perusteiltaan tekijän valinta ei ollut aivan selvä, mutta on muistettava, että se ei yksin 
kuvaa oppilaan toimintaa vaan observoitava tieto sekä kvantifioi että jäsentää laadullista 
tapaustarkastelua. Sen sijaan oppimisympäristöön ja tehtäviin selvimmin liittyneet tekijät 
(prosessi ja väline) muodostuivat jo siitä syystä, että niiden toteuttamiselle oli laadittu 
teoreettinen katsaus ja ne etenivät ympäristössä sekä opettajan että tutkijan 
toimintahorisontissa selkeinä kokonaisuuksina. 

Ongelma tekijöiden valitsemisesta liittyy yleensä mahdollisuuteeni raportoida erilaisia 
oppimistapahtumaa koskevia tutkimuksia. Lähestymistavassani en ole voinut kuvata niitä 
kovin perusteellisesti, vaan olen joutunut tyytymään tiiviiseen raportointiin. Koska 
käsitteiden oppimisen tarkastelussa tämäntyyppistä prosessuaalista ja sen systemaattiseen 
kuvaamiseen tähtäävää lähestymistapaa ei ole laajemmassa mielessä suoritettu, on ollut 
tarpeellista viitata yleiseen oppimisen tutkimukseen. Näin ollen didaktisella tietoudella on 
funktionsa tutkimuksen viitekehyksessä. 

Tutkimustani varten testasin observointirunkoa ensimmäisen kerran keväällä 1996 
kahden muun jatko-opiskelijan avustuksella. Luokanlehtori teki aineistosta 
sivuaineopintojen seminaarityötä, jossa hän hyödynsi observointiohjelmaa. Toinen 
jatko-opiskelija oli puolestaan kiinnostunut tutkimukseni oppimisympäristöstä ja 
erityisesti sen teknologiaa hyödyntävistä osista sekä tiedonkeruu- ja 
analyysijärjestelmästä, ja niinpä hän halusi omaa jatkotutkimustaan ajatellen tutustua 
tutkimushankkeeseeni. Laadin viitekehykseni pohjalta observointirungon, jota testattiin 
observoimalla tiettyjä oppilaita. Yhteisten keskustelujen ja oman jatkokehittelyni pohjalta 
olen sittemmin muokannut tässä raportissa käyttämääni observointirunkoa. 

Itse sain ensikokemuksia observoinnista ja ohjelman teknisestä käytöstä avustaessani 
syksyllä 1994 Atjosen (ks. 1995b) tutkimushanketta ulkopuolisena observoijana. Myös 
esitutkimuksesta saamani kokemus aihealueen toteutuksesta on ollut merkityksellinen 
observointirungon esiymmärryksen muodostajana, sillä jo tuolloin teoriassa ilmenneet 
asiat näyttivät relevanteilta kohteilta. Ensimmäisestä tiedonkeruuvaiheesta sain edelleen 
tärkeitä kokemuksia observointirungon muodostamiseksi. Tässä vaiheessa tutustuin 
keväällä mukana olleisiin oppilaisiin, mikä mahdollisti tapauskohtaisen orientoitumisen 
lopullisen observointirungon suunnittelussa. 

Olen luotettavuuden lisäämiseksi pyrkinyt kuvaamaan huolellisesti empiiristä 
toteutusta (Grönfors 1985, 178). Aineistoon on tutustuttu useaan otteeseen, mikä osaltaan 
lisää luotettavuutta. Aineistoon tutustumisesta useammalla kuin yhdellä kerralla saa 
käsityksen esimerkiksi Fuchsin, Fuchsin, Bentzin, Phillipsin ja Hamlettin (1994) 
tutkimuksesta, jossa videonauhat analysoitiin kolmessa tasossa. Ensimmäisessä vaiheessa 
tarkasteltiin aineiston mikrotasoa määrällisesti, toiseksi tehtiin hieman yleisemmät 
arvioinnit ja kolmanneksi edustavien parien käsikirjoitukset. Fuchsin ym. aineiston 
tutustuminen on edennyt yleisestä yksityiseen, mikä on ollut myös tämän tutkimuksen 
analysoinnin perussävy: observointitiedot ovat auttaneet sekä jäsentämään litterointeja 
että tekemään niistä oppilaan merkityshorisontin mukaisia johtopäätöksiä. Aineiston 
huolellinen tutustumis- ja luokitteluprosessi on ehdoton kvalitatiivista tutkimusta 
tehtäessä (ks. Mäkelä 1990). 



7 Tutkimuksen tulokset 

Luvussa 7.1 esittelen opetusjakson aikana ja sen päätyttyä ilmenneitä oppilaiden 
käsityksiä ja käsitteitä, joista olen käyttänyt nimitystä oppimisen tuotostekijät. Aineistoa 
analysoin erillisessä julkaisussani (Mutanen 1999, 50–100) sekä tässä raportissa 
esittämieni lähtökohtien perusteella. Aineisto muodostuu oppilaiden tuotoksista sekä 
videonauhoitteista tehdyistä litteraateista. Nauhoitustilanteissa oppilaat ovat suorittaneet 
demonstraatioita sekä käsitteen alaa ja ominaisuuksia harjoittavia tehtäviä. Myös 
observoidessani olen kirjoittanut kommentteja, joita hyödynnän muistiinpanojen lisäksi. 

Luvussa 7.2 kuvaan oppilaiden käsityksiin johtaneita prosesseja sekä luvussa 7.3 
oppimisympäristön konteksteja ja tehtäviä. Lukujen aineisto on kerätty erilaisin 
arvioinnein ja observoiden. Observointi sisältää sekä oppimisen tekijöihin liittyvät 
piirrehavainnot että laadullisen kommentoinnin. 

 
Taulukko 14. Observointiaineiston frekvenssit ja prosentuaaliset jakaumat 
oppimisympäristön eri konteksteissa kokonaisuudessaan ja sukupuolen mukaan (n = 10). 

 min % ob. hav. f % piir. ob. f % ld. f % 

TU Yht. 1912 37 7570 36 2507 42 5063 34 
TU P 968  4003  1341  2612  
TU T 944  3567  1166  2401  

TO Yht. 2148 42 9097 44 2386 40 6711 45 
TO P 1105  5094  1364  3730  
TO T 1043  4003  1022  2981  

VA Yht. 1101 21 4184 20 1096 18 3088 21 
VA P 707  2652  724  1928  
VA T 394  1532  372  1160  

K Yht. 5161 100 20851 100 5989 100 14862 100 
P Yht. 2780 54 11749 56 3429 57 8270 56 
T Yht. 2381 46 9102 44 2560 43 6542 44 

Huomiot: min = minuutti; ob. hav. = observoituja havaintoja yhteensä; piir. ob. = piirteitä koskevia observointeja; ld. = laadullisia kommentteja; Yht. = 

yhteensä; TU = tutkiva työskentely; TO = toiminnallinen työskentely; VA = vapaa-ajan työskentely; P = pojat; T = tytöt 
Observointihavaintoja on tehty yhteensä 20 851, joista lähes 30 % koskee 

observoitavia tekijöitä ja yli 70 % laadullisia kommentteja (liite 18a). Luvussa 7.2 
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selostamiani tutkivaa prosessia koskevia havaintoja tein yhteensä 7 570, mikä on kaikista 
havainnoista noin 36 % (liite 18b). Eniten observointihavaintoja koodasin oppilaiden 
työskentelystä toiminnallisten tehtävien parissa (44 %: 9 097 havaintoa; ks. liite 18c) ja 
vähiten vapaaehtoisesta työskentelystä (20 %: 4 184 havaintoa; ks. liite 18d). (Ks. 
taulukko 14.) Observointia on yhteensä noin 86 tuntia, josta poikien osuus on reilu 46 ja 
tyttöjen vajaa 40 tuntia. Parhaiten poikien kokonaisobservointiajan suuruutta selittävät 
vapaa-ajan observoinnit, joista heidän osuutensa on yli viisi tuntia tyttöjen 
observointiaikaa pitempi. 

Erilaisissa arvioinneissa oppilaat ovat evaluoineet työskentelyä, oppimisympäristöä 
sekä -tehtäviä (liite 1a; Mutanen 1999, 295–296). Arviointien tuloksia selostan kaikissa 
tulostarkastelun luvuissa sekä luvussa 8.2. Oppilasarviointien lisäksi opettaja evaluoi 
oppilaidensa prosesseja: arviointikontekstina olivat oppilaan toimintaa kuvaavat tekijät 
orientaatiota lukuun ottamatta (ks. liite 1b; luku 6.3.2). Yhteensä opettajan 
jälkikäteisarvioita hyödynnetään 210 arvion verran. Sanallisissa arvioissa opettaja kuvasi 
lisäksi tukea, työskentelyä ja orientaatiota. 

7.1 Oppilaiden käsitykset ja käsitteet ajasta tuotosten ja niihin 
liittyvän opetuksen perusteella 

Tarkastelu etenee opetustilanteiden aikana ilmenneiden käsitysten, evaluoivien piirustus- 
ja demonstraatiotehtävien sekä tehtävän kulun ja oppilaan suoriutumisen raportointina. 
Ensiksi esittelen oppilaiden käsityksiä planetaarisesta järjestelmästä ja toiseksi 
aikavaihteluista. Opetettavaa aihetta koskevien oppilasarvioiden jälkeen vertaan lopuksi 
oppilaiden tuotoksia aiempaan tiedonkeruuseen. 

7.1.1 Oppilaiden käsitykset planetaarisesta järjestelmästä ja sen osista 

Kun raportoin ensimmäistä tiedonkeruuta, joka koski pääasiassa aikavaihteluja, totesin, 
että tarvitaan enemmän tietoa aikavaihtelujen taustalla olevista planetaarisista tekijöistä 
(ks. Mutanen 1999, 72–93, 251–252). Tavoitteena on laajentaa oppilaiden käsityksiin 
kohdistuvaa tietoutta, jotta aikavaihtelujen tutkiminen olisi mahdollisimman relevanttia 
sisältötiedon näkökulmasta. Aurinko-, Maa- ja Kuu-teemapäivien aikana oppilaat 
muodostivat tutkimusongelmansa ja ratkoivat niitä joko yksin, parin tai ryhmän kanssa, 
minkä jälkeen ratkaisut käsiteltiin yhteisesti. Opetusvaiheen päätteeksi oppilaat suorittivat 
evaluoivat tehtävät. 

 

(a) Oppilaiden kirjaamat tutkimusongelmat 
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Oppilaat muodostivat lähes kolmekymmentä tutkimusongelmaa taivaankappaleista, ja 
lisäksi kaikki oppilaat tutkivat kuukauden syntyä (liite 15; luku 5.4). Eniten oppilaat 
kiinnostuivat taivaankappaleiden tapahtumista, synnystä, koosta ja muodosta. Yksi 
oppilas oli kiinnostunut tietämään, missä kohdassa avaruutta maapallo sijaitsee. Myös 
Maasta planeettana ja Auringosta tähtenä sekä Maan keskustan ja Auringon lämpötilasta 
oltiin kiinnostuneita. Lisäksi haluttiin tietää Kuun elämästä. 

Mikäli vertaan lasten kirjaamia kysymyksiä luvussa 5.2.3 esittämiini aikavaihtelujen 
kannalta keskeisiin sisältöihin, voisi oppilaiden kiinnostuksen kohteita tulkita jo itsessään 
suotuisiksi lähtökohdiksi oppimiselle: aikavaihtelut planetaarisina ilmiöinä ovat 
monimutkainen, useasta eri tekijästä koostuva systeemi, johon kuuluvat erityisesti Maan 
ja Auringon kokosuhteiden, etäisyyksien ja pyörimis- ja kiertoliikkeiden ymmärtämisen 
lisäksi kyseisten kappaleiden ominaisuuksien ymmärtäminen (Ojala 1993; 1997; Mutanen 
1999, 72–73; liite 4). 

Oppilaiden kysymykset olivat monipuolisia: ne sisälsivät mitä-, onko- ja 
miten-kysymyksiä, joista kaksi ensiksi mainittua tuottavat lähinnä faktatietoa ja 
miten-kysymykset joko kuvailtavaa tai selitettävää prosessitietoa. Keskeisenä ongelmana 
on yleensä tutkivantyyppisessä opiskelussa nähty se, että aihepiirit harvoin edustavat 
käsitteellisen ymmärtämisen keskeisiä asioita. Lipponen ja Hakkarainen (1998, 15) 
kysyvät aiheellisesti, johtaako aihepiirien suuntaaminen konkreettisiin ja yksinkertaisiin 
kohteisiin siihen, että oppilaiden ongelmat ovat kuvaavia ja tosiseikkoja etsiviä 
kysymyksiä, jotka eivät puolestaan ohjaa oppilaita selitysten pohdintaan. Vaikka oppilaat 
eivät esittäneet suoranaisesti miksi-kysymyksiä, muodostivat heidän miten-kysymyksensä 
muiden kysymysten lisänä hyvän pohjan aikavaihtelujen oppimiselle ja jopa syy–
seuraus-suhteiden pohdinnalle. 

Kysymyksiä verrattaessa muihin vastaaviin tutkimuksiin voi esimerkiksi löytää 
yhtymäkohtia Riihelän (1989, 58) raportoimiin lasten kysymyksiin, jotka kohdistuivat 
ajan syntymiseen ja kuolemaan tai konkreettisiin seikkoihin (Mutanen 1999, 47–48). 
Oppilaiden esittämiä kysymyksiä ei voi tulkita pelkästään tietopuolisiksi, sillä aiemmin 
raportoimallani tavalla elää- ja syntyä-kysymyksissä on eksistentiaali- ja 
ontologiakysymysten piirteitä (Lehmuskallio 1991, 132; Dahlberg ym. 1977). 
Kysymyksillään oppilaat osoittivat olleensa kiinnostuneita myös todellisuutta koskevista 
filosofisista ongelmista (Freese 1992; Lipman 1988). Esittelen seuraavaksi kysymyksiin 
saatuja vastauksia. 

 

(b) Oppilaiden käsitykset Auringosta ja Maa-planeetasta yleensä 

Taulukossa 15 on tutkimusprosessin ja koonnan aikana ilmenneet Aurinkoa ja Maata 
koskevat tutkimusongelmat ja niiden vastausten keskeiset käsitteet. 
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Taulukko 15. Aurinkoon ja Maahan liittyneet kysymykset ja käsitteet. 

Teema Kysymys Keskeiset käsitteet 
synty Miten Aurinko syntyi? kaasupilvi, jättiläinen, kääpiö, planeetat, vetykaasupallo, 

pölykenttä, tähti, aurinkokunta, maapallo, kivipallo, 
kivikausi 

 Miten Maa on syntynyt?  pöly- ja kaasupilvi, kivipallo 
prosessi Mitä Auringossa tapahtuu? tähti, kaasusuihku, -purkaus, Auringon pinta, 

auringonpilkut, energia, happi, valo, lämpö, magneettiset 
kentät, protuberanssit, aurinkotuuli, revontulet  

mikä Mikä maapallo on? pallo, maat, planeetta, satelliitti, raketti 
 Mikä on maailmankaikkeus? Maailmankaikkeus 
 Millainen Pluto on?  planeetta, kiertorata 
sijainti Missä kohdassa avaruutta Maa on?  kiertorata, planeetta, kiertolainen, Pohjoisnapa, Etelänapa 
muoto Onko Maa pyöreä? napa, päiväntasaaja 
 Kuinka pitkä Maa on?  ympärysmitta 
koko Onko Aurinko iso vai pieni? Aurinko, Maa 
 Miten monta ihmistä on 

maapallolla? 
miljoona, miljardi 

 Montako ihmistä sopii maapallolle?  miljoona, miljardi 
lämpö Miten kuuma on Aurinko? kaasu 
 Mitä ovat planeettojen lämpötilat? aurinkokunta, Aurinko, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, 

Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto  
elämä Voiko Maan keskustassa asua? ydin, maanjäristys, Maan värähtely, järistysaallot, 

tulivuorenpurkaus, laava, kiviaines, Maan kuori, 
nikkelirautapallo, paine, mannerlaatta   

 

Syntyä-, elää- ja kuolla-kysymykset 

Aurinkoon ja Maahan kohdistui samantyyppisiä kysymyksiä taivaankappaleiden synnystä 
ja kehityksestä. Mikäli vertaa oppilaiden vastauksia Ahon (1987, 58–59) tuloksiin, ovat 
ne hieman toisentyyppisiä. Ahon tutkimuksessa lapset eivät halunneet vastata mitään 
kysymykseen Auringon synnystä, kun taas tutkimuksessani viisi lasta oli spontaanisti 
kiinnostunut Auringon ja kolme Maan synnystä. Ahon (mts.) tuloksissa joidenkin mielestä 
Jumala oli tehnyt Auringon ja pilvet ja jotkut uskoivat niiden vaan tulleen jostakin. Sen 
sijaan aineistossani taivaankappaleiden syntyä selvitettiin tieteellisesti, ja oppilaat saivat 
seuraavia tuloksia: 
− Aurinko on koostunut kaasupilvestä ja vuosien kuluessa Aurinko kasvaa suureksi 

jättiläiseksi. Viiden miljoonan vuoden kuluttua Aurinko räjähtää ja kutistuu ja on 
lopulta se on kääpiön kokoinen. (Ulla) 

− Ensin Aurinko oli pieni ja sitten sen ympärille puristu planeettoja. Ne isonsivat 
Aurinkoa. (Niilo; Jani) 

− Aurinko on valtava loistava vetykaasupallo. (Aleksi) 
− Pölykenttä Aurinko syntyi (Atte); omin sanoin: Aurinko on iso vetykaasupallo ..se on 

meiän oma tähtemme ..ei se mikkään meiän isoin ..on se kyllä meiän isoin tähti. Ope: 
niin se on tämän aurinkokunnan oma tähti. (Litt. 21.03.95; 9:41; cam kaikki.) 
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− Maapallo syntyi valtavasta pyörivästä kaasu- ja pölypilvestä. Vähitellen syntyvä 
maapallo kuumeni yhä enemmän ja muuttui sulaksi kivipalloksi. (Leila; Laura; Mari) 
Erityisesti Aurinkoa koskevan keskustelun aikana esitettiin spontaanisti uusia 

kysymyksiä. Sara ihmetteli, miten ennen elettiin ilman Aurinkoa. Juho selvitti, että 
”ensimmäisenä maailmankaikkeudessa ja tässä aurinkokunnassa ja galaksissa ni synty 
Aurinko …ja että ennen Aurinkoa ei tarvinnut elääkään” (litt. 21.03.95; 9:54; cam 
kaikki). Edelleen Juho ja Sara kyselivät, voiko Aurinko koskaan sammua. Useat oppilaat 
pohtivat fiktiivisesti Robotti von Rosenberg -videon herättämää kysymystä Auringon 
sammumisesta (ks. Lehmuskallio 1991, 132; Dahlberg ym. 1977). 

Jani: että jos Aurinko ei ookkaan aamulla taivaalla. Ope: Muistellaan yhdessä, mitä ne 
pojat pohti, jos Aurinkoa ei huomenna näkyiskään (tarkoittaa videota). Juho: ne 
dinosaurukset syntyis uudelleen. Mari: #. Jani: tulis kivikausi. Juho: jääkausi, kivet 
tulis lumipalloina alas, ja jokainen talo ois kiveä ja lunta ..ja kuolleita ihmisiä. (Litt. 
20.03.95; 12:11; cam kaikki.) 

 

Maa-planeetasta hankittu sisältötieto 

Oppilaat esittivät aikavaihtelujen opettamisen kannalta tärkeitä kysymyksiä Maan 
muodosta, koosta, lämpötilasta sekä paikasta (ks. Vosniadou & Brewer 1990). 
− Mikä maapallo on? Maapallo on pallo, jossa on kaikki maat. (Niilo) 
− Onko Maa pyöreä? Maapallo ei ole täysin pyöreä. Se on hieman pullistunut keskeltä ja 

litistynyt päistä. (Jani) 
− Kuinka pitkä Maa on? (Atte) 
− Montako ihmistä sopii maapallolle? Maapallolle sopii 70010000 (jäi kesken; Aleksi) 
− Miten monta ihmistä on maapallolla? Maapallolla on miljardeja ihmisiä. (Sara) 
− Voiko Maan keskustassa asua? Ei voi, koska siellä on niin kuuma. (Juho) 
− Missä kohdassa avaruutta Maa on? Maapallo kiertää Aurinkoa hieman vinossa. Kun 

pohjoinen puoli on Aurinkoon kallellaan on sillä puolella kesä ja päin vastoin. (Ulla) 
Tutkimusongelmista keskusteltiin ja niitä havainnollistettiin karttapallon, oppilaiden 

toiminnan, kuvien ja teknologisten välineiden avulla. Opettaja havainnollisti Janin 
ongelmaa vertaamalla oppilaan vastausta karttapalloon: ”Jani: se on litistynyt niinku 
..keskeltä ..täältä (näyttää sekä päiväntasaajaa että napoja). Ope: että täältä litistynyt täältä 
navoilta ja keskikohdasta hieman pullistunut. Jani: niin. Ope: mutta useimmiten näissä 
malleissa kuvataan aivan pyöreeksi.” (Litt. 23.03.95; 10:08; cam kaikki.) Aleksin ja Saran 
vastauksissa todettiin maapallolla asuvan ja sinne mahtuvan niin paljon ihmisiä, että 
lukuja on vaikea ymmärtää konkreettisesti. (Ks. taulukko 15.) 

Juho ei ollut Aten tavoin kyennyt kirjoittamaan kaikkea häntä kiinnostavaa tietoa. 
Hänen Maan keskustassa elämisen kysymyksestään virisi vilkas käsitteellinen keskustelu 
Maan muodosta ja koostumuksesta (ks. taulukko 15). Aluksi tarkasteltiin kuumaa ydintä 
ja pohdittiin, miten tietoa Maan keskustasta on yleensä saatu. Opettaja kertoi Maan 
pinnalla tapahtuneista maanjäristyksistä ja tutkimuslaitteista, jotka pystyvät mittaamaan 
maanjäristysaaltojen voimakkuutta. Lisäksi keskustelussa mainittiin tulivuorenpurkaukset, 
joista edettiin Leilan, Lauran ja Marin tutkimusongelmiin. 
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Maan muotoa ja koostumusta opeteltaessa käytiin konkreettisia keskusteluja 
mittasuhteiden havainnollistamiseksi (vrt. Ojala 1993; 1997). Esimerkiksi havainto Maan 
kuoren paksuudesta nousi Atelta, kun hän totesi, että ”meiän mielestä tuo kuori on 
semmonen että se ei ikinä lopu mutta oikeestaan se on semmonen että se loppuu aina”. 
Maapallon todettiin olevan niin suuri, että esitetyn kaltaisessa pienennetyssä kuvassa 
Maan kuori näyttää valtavan ohuelta. Lisäksi pohdittiin Maan kuoren paksuutta eri 
puolilla maapalloa ja havainnollistettiin asiaa Suomen ja Japanin maantieteellistä asemaa 
tutkimalla. Yleensä oppilaiden ja opettajan vuorovaikutuksesta aisti intensiivisen 
sisältötietoon keskittymisen. 

Ullan kysymyksen yhteydessä pohdittiin Maan ja Auringon suhteita, joiden 
ymmärtäminen oli oleellista aikavaihtelujen oppimiseksi. Opettaja havainnollisti 
koontatilanteessa Ullan vastausta seuraavalla tavalla: 

Ope: eli sä olit saanut selville sen että tämä maapallo on hieman vinossa .huomaatko? 
..tässä karttapallossa se on asetettu vähän vinoon ..nythän se näyttäis olevan suorassa 
..sen pohjoisnapa ja etelänapa on nyt suorassa ..mutta maapallo on todellisuudessa 
avaruudessa juuri tässä asennossa tämän verran kallellaan kun tässä ..tästä kallellaan 
olosta aiheutuu ..luepa Ulla se loppu.. Ulla: niin hieman vinossa ..kun pohjoinen puoli 
on Aurinkoon kallellaan siellä on kesä. (Litt. 22.03.95; 10:04; cam kaikki.) 

Tutkimusongelmasta seurasi kysymys siitä, missä kohdassa avaruutta Maa kiertää 
Aurinkoa. Keskustelun aikana Atte ehdotti Maan kiertävän ”ekana Auringosta”, mutta 
Juho arveli Maan kiertävän ”kolmantena tai neljäntenä”. Samalla kun opettaja vahvisti 
Maan kiertävän Aurinkoa kolmannella kiertoradalla, opettaja selvensi aiheellisesti 
planeetta-käsitettä, joka näytti olleen oppilaille kyllä aiemmin kuultu, mutta intensionsa 
puolesta vielä selkiintymätön käsite. 

Ope: ... haluan tietää saiko kukaan selville millä nimellä tätä Maata kutsutaan sen 
ominaisuuden perusteella että se kiertää Aurinkoa ..mikä sana tarkoittaa kiertolainen 
tähtitieteen kielessä (Juho ja Atte viittaavat). Ope: mikä on kiertolainen tähtitieteeksi? 
Atte: kiertolainen on se että maapallo kiertää. Ope: joo mutta yks sana tarkoittaa 
kiertolainen. Kukaan ei viittaa. Atte: kiertolainen on.. Ope: se sana on planeetta ..kuka 
on kuullut sanan planeetta? Useimmat viittaavat. Ope: Maa on planeetta ja se tarkoittaa 
että se kiertää jotakin .. (Litt. 22.03.95; 10:05; cam kaikki.) 

 

Auringosta hankittu sisältötieto 

Oppilaat halusivat tutkia Auringon lämpötilaa ja kuumuutta, suuruutta sekä yleensä siinä 
vallitsevia prosesseja. Niilon ja Leilan tehtävässä tutkittiin Auringon kokoa. Vaikka Leilan 
”Aurinko on iso” -vastaus oli varsin yksinkertainen, kysymyksen opetuksellinen funktio 
on arvokas. Ilahduttavaa on, että kysymys nousi ensimmäisen tiedonkeruun aikana 
heikosti menestyneen Leilan merkitysrakenteista (Mutanen 1999, 244–252). Auringon 
kuumuus kiinnosti Aleksia ja Juhoa, joiden mukaan Auringosta purkaantuu kuumaa 
kaasua (Juho) ja Aurinko on aurinkokunnan kuumin paikka, jonka keskellä lämpötila on 
15 miljoonaa astetta (Aleksi). Edelleen aikavaihtelujen ymmärtämisen pohjustamiseksi 
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Auringon tapahtumista olivat kiinnostuneita Mari, Laura ja Sara, joiden vastausten 
perusteella myös poikien kysymykset Auringon kuumuudesta olivat ymmärrettävissä. 
− Auringosta nousee kuumaa kaasua. Oma Aurinkomme on tähti. (Mari; Laura) 
− Auringon pinta on kiehuvaa kuplivaa kaasua, josta sinkoaa suuria hehkuvia 

kaasusuihkuja avaruuteen joskus jopa 1600000 kilometrin korkeuteen. (Sara) 
Kuten taulukko 15 osoittaa, Auringon tapahtumista heräsi käsitteellisesti runsas 

keskustelu. Oppilaiden käsityksissä ei ilmennyt aiemmille tutkimuksille tyypillisiä 
Auringon liikkumis- tai elollisuuskäsityksiä (mm. Klein 1982, 105; Ojala 1993: ”Aurinko 
menee vuorten taakse.”). Tutkimusongelmasta keskusteluun osallistuivat Juho, Atte, Jani, 
Sara, Laura ja Mari muiden seuratessa aktiivisina (ks. luku 7.2.1). Ongelman ratkaisua 
lihavoitettiin mm. seuraavilla käsitteillä: tähti, kaasusuihku, -purkaus, Auringon pinta, 
auringonpilkut, energia, happi, valo, lämpö, magneettiset kentät, protuberanssit, 
aurinkotuuli ja revontulet, joita tarkasteltiin joko aistihavaintoina tai oppilaan mielikuviin 
jääneinä kokemuksina. Aistihavainnoissa hyödynnettiin cd-rom-tietolevyltä saatua kuvaa 
Auringon protuberanssin liikkuvista purkauksista. 

 

Maahan ja Aurinkoon liittyviä lähikäsitteitä ja niistä hankittuja tietoja 

Maa-planeetan ominaisuuksien opettelun sekä käsitehierarkioiden oppimisen kannalta oli 
hyödyllistä, että pojat halusivat tehdä ylimääräisiä planetaariseen järjestelmään liittyviä 
tutkimuksia (ks. taulukko 15). Atte oli kiinnostunut tutkimaan maailmankaikkeutta ja sitä, 
mitä siihen sisältyy. Janin ja Juhon ongelmien ”Millainen Pluto on?” ja ”Mitä ovat 
planeettojen lämpötilat?” avulla voitiin laajentaa sekä planeetta-käsitteen ekstensiota että 
Maa-käsitteen intensiota. Vastauksikseen pojat saivat lämpötiloja, joiden perusteella 
keskusteltiin planeettojen ja Auringon etäisyyssuhteista, lämmön vaikutuksista ja elämän 
edellytyksistä. 
− Mitä ovat planeettojen lämpötilat? Aurinko 1300000, Merkurius 400, Venus 480, Mars 

-55, Jupiter -130, Saturnus 175, Uranus -210, Neptunus -220, Pluto -230 (Juho) 
− Millainen Pluto on? Se on pienin planeetta. Se kiertää Aurinkoa kauimpana, 

yhdeksännellä (Jani: jäi kesken) 
Opetustilanteissa selvitettiin Maan olevan Aurinkoa kiertävä planeetta muiden 

planeettojen joukossa (myös Vosniadou & Brewer 1990, 622–625). Kysymystä Maan 
ominaispiirteistä muihin planeettoihin verrattuna on pidettävä tärkeänä siksi, että siitä 
voitiin laajentaa Maa-käsitteen muita ominaisuuksia. Ojalan (1997, 29) mielestä tulee 
korostaa yleensäkin planeettojen koon ja etäisyyksien merkitystä Aurinkoon nähden: 
”Muut planeetat ovat myös kokoisiansa ja pyörivät akselinsa ympäri sekä kiertävät 
Aurinkoa. Niiden akselin kaltevuuskulma, pyörimisnopeus sekä kiertoaika Auringon 
ympäri ovat jokaiselle planeetalle ominaiset, joten eri planeettojen ominaisuudet 
vaihtelevat vastaavasti.” Niinpä poikien tutkimustulokset eivät olleet vain pelkkiä 
numerosarjoja, vaan selvensivät aikavaihtelujen oppimisen kannalta tärkeitä asioita. 

Sekä Aurinko-, Maa- että planeetta-käsitteisiin liittyi numeerista tietoa, joka tuntui 
olleen oppilaille vaikeaa. Silti oppilaat muodostivat mielellään lukuihin perustuvia 
ongelmia (esim. Juho). Kun esimerkiksi Sara selosti tutkimusongelmaansa Auringon 
kaasupurkauksista, hän ilmaisi kirjaamiensa lukujen (1 600 000 km) ongelmatiikan 
seuraavasti: ”Auringon pinta on kiehuvaa kuplivaa kaasua josta sinkoaa suuria hehkuvia 
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kaasusuihkuja avaruuteen ..joskus jopa ..en mää tiiä mitä tuo tarkoittaa” (litt. 21.03.95; 
9:45; cam kaikki). Oppilaan lueteltua merkityksettömiä numeroita, jää kysymään, mihin 
luvut yhdistyvät oppilaan merkityshorisontissa. Abstraktisia lukuja arvioitiin varsin 
konkreettisesti, kun käytiin keskustelua maapallon tulevaisuudesta (Aleksin ja Saran 
ongelmat). Opettaja kertoi viiden miljardin vuoden olevan ”jotakin sellaista aikaa jota me 
ei edes tajuta”, ja Juho ja Aleksi totesivat: ”Juho: siis me ollaan jo multaa! Aleksi: niin me 
ollaan jo multaa. Juho: niin ja minun serkun serkun serkun serkun serkku on jo silloin 
multaa.” (Litt. 21.03.95; 10:05; cam kaikki.) 

Päätteeksi keskusteltiin Maan valosta ja valoisuudesta, minkä tarkoituksena oli 
pohjustaa aikavaihteluiden oppimista. Opettaja näytti satelliitista otettua kuvaa Maasta, 
jonka toinen puoli oli valoisa ja toinen pimeä. Oppilaat päättelivät, miten valo jakaantuu 
maapallolle ja mistä valon jakaantuminen johtuu. 

Ope: ..miks täällä ei näy Maata? Sara, Ulla, Atte ja Juho viittaavat. Sara: siks koska 
toisella puoliskolla on yö ja toisella päivä. Ope: miks tämä on valoisa? Atte, Juho ja 
Ulla viittaavat. Atte: sitä varten koska sinne päin paistaa Aurinko ja toiselle puolelle ei 
..ja se on otettu sillä tavalla että ..se on otettu pimeestä. Ope: tässä tuli tärkeä asia Aten 
puheessa. ... sinne päin paistaa Aurinko ..Maa on myöskin sellainen planeetta että sillä 
ei ole omaa valoa vaan Auringolta lainavaloa. Juho viittaa. Ope: ja jos siellä ei pääse 
Aurinko paistamaan niin silloin se on pimeässä ..ja ne alueet mihin Aurinko paistaa on 
valoisaa. (Litt. 23.03.95; 10:10; cam kaikki.) 

 

(c) Oppilaiden käsitykset Maa-planeetan pallonmuotoisuudesta ja painovoimasta 

Käsityksiä Maasta planeettana kuvasi parhaiten piirustustehtävä haastatteluineen (liitteet 
8a, 9a). Olen arvioinut yleisen Maa-käsityksen lisäksi Maan vetovoiman ja 
pallonmuotoisuuden käsitystä (ks. Nussbaum 1979; Mali & Hove 1979; Baxter 1989; 
Vosniadou 1994; Virrankoski 1986). Piirustuksessa ja haastattelussa muodostettuja 
merkityksiä tulkitaan sisällön ja muodon kokonaisuutena. Lähtökohtana on, että oppilaan 
toistama usein ulkoa opittu ”maapallo on pyöreä” -fraasi ei välttämättä kerro, että oppilas 
todella ajattelee maapallon olevan pyöreä tai että hän ymmärtää, mikä merkitys Maan 
pallonmuotoisuudella on (ks. emt.; Mutanen 1999, 75–83). 

 

Oppilaiden yleiset käsitykset Maa-planeetasta 

31 haastattelulausumassa kuvattiin oppilaiden yleisiä käsityksiä Maasta (vrt. Takala 
1982a, 38; Virrankoski 1986). Eniten oppilaat kuvasivat Maata eri sisältöalueiden, 
toiseksi Maahan liittyvien elinmahdollisuuksien ja kolmanneksi Maan keskustan 
ominaisuuksien mukaan. 
− Maahan eriteltiin kuuluvaksi erilaisia alueita, kuten maanosia, maita, paikkakuntia tai 

vesistöjä (Sara, Ulla, Aleksi, Niilo, Jani, Atte, Mari). Lisäksi useat nimesivät metsiä, 
vuoria, erilaisia rakennuksia sekä maaperän, eläimet ja kasvit. Haastattelujen lisäksi 
maantieteellisiä alueita kuvattiin piirustuksissa: oppilaat piirsivät maapallon, josta oli 
selvästi erotettavissa manner- ja valtamerialueet sekä joistakin jopa Suomen tai 
Kajaanin alueet. Ainoastaan Lauran ja Marin kuvissa oli epämääräisiä mannerkuvioita 
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ilman selviä merialueita. Piirustuksista löytyi myös ilmakehän happialueita, toisia 
taivaankappaleita (Kuu, Aurinko), rastilla merkittyjä kaupunkeja ja jopa päiväntasaaja 
ja kääntöpiirit (ks. kuva 2). 

Kuva 2. Esimerkki Juhon ”Maapallo ja minä” –piirustuksesta. 

 
− Lausumissa viitattiin elämään maapallolla siten, että Juho, Jani, Atte ja Laura 

luettelivat elämisen edellytyksiä (happi, ilmakehä) sekä Leila, Sara ja Niilo viittasivat 
maapallolla eläviin ihmisiin. Ulla, Sara ja Juho luonnehtivat Maan keskustaa kuumaksi 
ja elinkelvottomaksi, ja Atte kertoi sen sisältävän laavaa. Asumiseen, elämään ja 
erityisesti Maan keskustaan liittyvät lausumat ovat ymmärrettävissä hyvin verrattaessa 
käsityksiä oppilaiden tutkimusongelmiin ja niistä käytyihin keskusteluihin. 

− Mari, Laura ja Leila mainitsivat Maan muodon olevan pyöreä, vaikka Lauran ja Leilan 
käsityksiä Maasta ei voinut lopullisessa arviossa pitää aivan pallonmuotoisena. Maan 
kokoa suureksi arvioivat Aleksi ja Laura, ja Ulla jopa kertoi Maan olevan Aurinkoa 
pienempi, mutta Kuuta suurempi. Aleksi muistutti Maan liikkeestä ja kierrosta 
Auringon ympäri, ja muutamat kuvailivat Maata suhteessa avaruuteen: 
tutkimusongelmaansa mukaillen Leila muistutti Maan syntyneen valtavasta kaasu- ja 
pölypilvestä, Ulla hahmotti Maan pilvien ympäröimäksi ja Atte muistutti Maahan 
törmänneistä meteoriiteista. Muina perusteluina Aleksi muistutti, että Maa ei ole elävä, 
ja näin ollen se ei nuku, kävele tai syö. 
Mikäli vertaa oppilaiden käsityksiä Takalan (1982a, 42) tai Kleinin (1982, 106–107) 

tutkimustuloksiin, ovat käsitykset ja erityisesti niiden oppimisprosessit sisällöllisesti 
rikkaita ja muistuttavat monin osin opetusjakson aikana esiintyneitä teemoja eli 
oppilaiden tutkimusongelmia (esim. elämä, keskusta, muoto, koko). Kun Takala (mts.) 
esimerkiksi lähes pari vuosikymmentä sitten raportoi ainoastaan yhdellä 30:stä 
kolmasluokkalaisesta olleen Maasta planeettaskeema eli käsitys maapallolla elämisen 
mahdollisuuksista muihin planeettoihin verrattuna, maapallon omista liikkeistä, Kuun 
liikkeestä sekä Maan pinnan ja keskustan muodoista, voisi aineistoni oppilaiden 
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oppimisprosessin sisältötiedon näkökulmasta kaikilla oppilailla tulkita olleen Maasta 
Takalan tarkoittama planeettaskeema. (Ks. liite 9a.) 

Juho muistutti, että ihmiset eivät tiedä kaikkea Maasta. Tietämisen ja 
tietämättömyyden suhdetta ja niiden pohtimisen merkitystä tarkastelin tutkimukseni 
menetelmävalintoja tehdessäni (Rousseau 1905; Freese 1992). Myös tietämisen historiaa 
olen tarkasteluissani korostanut näkökulmista, joissa muistutetaan oppilaiden tärkeänä 
tietona olevan yleensä käsitysten syntyhistoria, joka voi olla jopa analoginen käsitysten 
yksilölliselle kehittymiselle (Driver & Guensne & Tiberghien 1985b; Baxter 1989; Ojala 
1993). Kiintoisalla tavalla Maan muodon käsitysten kehittymistä tarkasteli Sara. 

Ope: Eka sää luulit että siinä on reuna tuossa maapallossa. Millainen maapallo silloin 
olisi, jos sillä on reuna? Sara: No se ois tuommonen lattiamatto (näyttää mattoa 
lattialla), niinku sitä ekaks luultiin. Ope: Niin. Sara: Eli siellä yhtäkkiä tulee reuna ja 
sieltä sitten tiputaan. Ope: Joo, miten niin ekaks luultiin. Sara: Noku sitä ei oltu 
tutkittu, vaan luultiin vain sillä tavalla. Kun jotkut seilasi siellä merellä, niin sitte ne 
ajatteli, että jos tämä onkin tämmönen, ku ne meni koko ajan suoraan, että jos tämä 
onkin semmonen lattia, että kohta tullee semmonen reuna että pittää kääntyä äkkiä 
takasin. Ope: Niin, ne kuvitteli että kun tästä mentäis näin niin (näyttää pulpetin 
reunalta putoamista sormella) niin diuuuu. Sara: Tippuuu. Mutta eipä sitä voi tapahtua. 
Ope: Tiiätkö miten se havaittiin, että Maa on pallonmuotoinen. Sara: Jotkut kulki sen 
ympäri. (Litt. 22.03.95; 08:52–; cam 1.) 

 

Oppilaiden käsitykset pallonmuotoisuudesta ja vetovoimasta 

Mikäli oppilaiden Maa-planeetan muodon ja painovoiman käsityksiä tarkastelee aiempien 
luokitusten perusteella, voisi oppilaiden käsityksiä tulkita taulukon 16 mukaisesti (ks. 
Nussbaum 1979; Mali & Hove 1979; Baxter 1989; Vosniadou 1994a, b; Arnold ym. 
1995; Mutanen 1999, 75–78). 

 
Taulukko 16. Oppilaiden Maa-planeetta- ja painovoima-käsitysten yhteenveto. 

Oppilas Sara Juho, Atte, Jani Aleksi, Niilo, 
Ulla, Mari 

Leila, Laura 

käsitys-
graafi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Pallonmuotoisena Maan ja vetovoiman kuvanneen Saran käsitys: 
− Ihmiset elävät joka puolella maapalloa ja ovat alaspäin, kohti maapallon keskustaa 

(Baxter 1989, 505) (sphere: Vosniadou 1994a, 52–54; 1994b, 417). 
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− Maa on pallo, jonka joka puolella voi elää. ”Alaspäin” on kohti Maan keskustaa tai 
pintaa (Arnold ym. 1995, 638). (Nussbaum 1979; 1985a, 178–186; Mali & Hove 
1979, 686–687.) 

2.  Pallonmuotoiseksi Maan mieltäneiden Juhon, Aten ja Janin käsitykset: 
− Maa on pallonmuotoinen, mutta vain sen päällä voi elää. Avaruus ympäröi Maata, eikä 

maapallolla ole enää mitään konkreettista pohjaa. ”Alaspäin” on kohti jotain 
epämääräistä avaruuden pohjaa, yhdensuuntainen ja ei-fysikaalinen käsitys. 
(Nussbaum 1979; 1985a, 178–186; Mali & Hove 1979, 686–687.) 

− Maapallo on pallonmuotoinen. Ihmiset elävät kaikkialla maapallon pinnalla, mutta 
käsitys ylä- ja alasuunnasta on järkähtämätön. (Baxter 1989, 505.) (Sphere / hollow 
spehere: Vosniadou 1994a, 52–54; 1994b, 417.) 

3.  Pyöreäksi Maan kuvanneiden Aleksin, Niilon, Ullan ja Marin käsitykset: 
− Maa on pyöreä ja koostuu kahdesta puoliskosta. Alapuoli on Maata, jossa ihmiset 

asuvat, alapuolella on pohja tai järvi ja yläpuoli on taivasta. Aurinko, Kuu ja tähdet 
voivat olla joko pallon sisä- tai ulkopuolella. Pallon ulkopuolella on avaruus. 
Alas-suunta tarkoittaa kohti kosmoksen pohjaa. (Nussbaum 1979; 1985a, 178–186; 
Mali & Hove 1979, 686–687.) 

− Maapallo on pallonmuotoinen, mutta käsitys ylä- ja alasuunnasta on järkähtämätön. 
Ihmiset elävät vain maapallon yläpuoliskolla. (Baxter 1989, 505.) (Disc Earth: 
Vosniadou 1994a, 52–54; 1994b, 417.) 

4.  Litteänä Maan kuvanneiden Leilan ja Lauran käsitykset: 
− Maa on litteä ja jatkuu sivulle ja alas. Taivas on horisontaalinen ja yhdensuuntainen 

Maan kanssa. Alas-suunta Maan eri paikkoja kohti on rinnakkainen. (Nussbaum 1979; 
1985a, 178–186; Mali & Hove 1979, 686–687.) 

− Maapallo on teevadin muotoinen. (Baxter 1989, 505) (Rectangular Earth: Vosniadou 
1994a, 52–54; 1994b, 417.) 
Kehittyneimmin Maan pallonmuotoisuutta selosti Sara, joka selitti muodon lisäksi 

myös painovoiman Maan keskustaa kohti. Lisäksi selvästi pallonmuotoiseksi maapallon 
mielsivät Juho, Jani ja Atte (ks. Nussbaum 1979 & Baxter 1989). Oppilaat perustelivat 
käsityksiään sekä sanoin että havainnollistaen selostustaan joko käsin ilmassa tai kynän 
avulla paperilla. Myös opettajan apukysymykset selvensivät oppilaan käsitteellistämistä. 
Sara kertoi putoavansa ensin avaruuteen, mutta totesi välittömästi, että reunaa ei olekaan 
ja että maapallo on pyöreä ja hän kulkee maapallon ympäri. Juho, Jani ja Atte sanoivat 
kulkevansa maapallon ympäri niin, että lopulta ollaan samassa paikassa. 

Niilon, Aleksin, Ullan ja Marin käsitysten tulkitseminen oli kaikkein epävarminta. 
Oppilaiden käsitykset tuntuivat olleen häilyviä, tai erityisesti Niilon ja Ullan ilmaisut 
olivat käsitteellisesti epäselviä. Mieluummin käsitykset maasta olivat kuitenkin 
tulkittavissa pallonmuotoiseksi kuin äänilevyn kaltaiseksi. Niilon ja Marin selostus eteni 
avaruus–maa-reitillä, kun taas Aleksin ja Ullan kerronnassa oli hämmennystä tai oppilaat 
eivät löytäneet sopivia ilmauksia. Niilo ja Ulla eivät hyväksyneet avaruuteen tippumista, 
mutta kuitenkin heidän käsityksissään ilmeni ”Maan raja” tai ”alareuna” (ks. Klein 1982, 
98–99; Vosniadou 1994a, 52–56; Baxter 1989). 

Vaikka kaikki oppilaat piirsivät pyöreän maapallon ja kertoivat Maan olevan pyöreä, 
tulkitsin kahden oppilaan käsityksen maapallosta pyöreäksi, mutta litteäksi ja äänilevyn 
kaltaiseksi (myös Klein 1982, 97; Baxter 1989, 505; Vosniadou & Brewer 1990, 622–
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625). Leila sanoi avaruudessa kulkiessaan ja hypätessään putoavansa alas maapallon 
reunalta. Laura puolestaan kuvasi maapallolla olevan reuna, jolta putoaa. 

Ope: Minä haluaisin tietää, että kun sinä olet täällä reunalla asti, niin mitä tapahtuu. 
Laura: Minä tipun. Ope: Tiput. Mihin sinä tiput? Laura: Johonkin. Vaikka siinä on 
silta. Jos täällä on reuna, niin täällä on silta ja täällä on kauppa ja täällä on koti 
(näyttää maapallon reunoja alhaalla, ylhäällä, molemmilla sivuilla). Ope: Aha, vain 
niin. (Litt. 22.03.95; 08:37; cam 1.) 

Kaikki oppilaat piirsivät itsensä maapalloa kuvaavan ympyrän sisälle, vaikka 
kahdeksan oppilasta kertoi olevansa Maan pinnalla kahden oppilaan sanoessa olevansa 
Maan sisässä (ks. taulukko 16; ks. Vosniadou & Brewer 1990, 611). Käsitystä 
painovoimasta oppilaat eivät ilmaisseet Saraa lukuun ottamatta ollenkaan. 

Ope: Joo, no miten sää pysyt tuossa Maan pinnalla? Sara: Vetovoimalla. Ope: Mikä se 
on? Sara: No se on semmonen, että pyssyy, että jos mää hypppään, niin sitte mää tuun 
tietenkin takaisin. Ope: Mikä sua vetää? Minkä vetovoima sua vetää? Sara: En mää 
tiiä. Ope: Mutta se. Sara: Maapallon vetovoima. Ope: Mmm. Joo. Mitä tapahtuu, jos 
sää heität jonkun tavaran ilmaan. Sara: Se ei jää sinne kauas ilmaan killuuttelemaan, 
vaan se tippuu alas. Ope: Mmm. Sara: Ja jos se on haurasta, niin se särkyy. Ope: 
Niinpä tietenkin lasi särkyy. (Litt. 22.03.95; 08:52–; cam 1.) 

Painovoimaa koskevasta käsityksestä ei kysytty erillistä kysymystä, mikä poikkesi 
Vosniadoun (1994a, b) tutkimuksen haastattelusta. Kysymyksen puuttuminen asettaa 
tulosten luotettavuudelle rajoitteensa. On huomattava, että oppilaat eivät missään muussa 
yhteydessä esittäneet käsitystään. Edelleen on muistettava jo Yuckenbergin (1962) 
viitanneen painovoimailmiön tuttuuteen, mutta vaikeaan ymmärrettävyyteen (myös 
Arnold ym. 1995, 640). 

Vaikka oppilaiden käsitysten taustalla oli opetusjakso, ei kaikkien oppilaiden käsitystä 
Maasta voi luonnehtia pallonmuotoiseksi. Silti tulokset tuntuvat hyviltä, sillä esimerkiksi 
Nussbaumin (1979, 91) tutkimuksessa vielä puolet 4.-luokkalaisten käsityksistä sijoittui 
luokkaan ”Maa on litteä tai pyöreä” ja vain kolmannes mielsi Maapallon 
pallonmuotoisena (myös Virrankoski 1986, 51–52; Arnold ym. 1995, 639). Aineistossani 
oli kaksi oppilasta, jotka mielsivät Maan litteäksi, ja kaksi oppilasta, joiden käsitys 
pyöreästä Maasta oli lähellä pallonmuotoisuutta. Käsitysten luokitteleminen oli 
mahdollista koululaisille suunnattujen ja useiden tutkimusten avulla todennettujen 
mittarien kautta, jolloin ei tarvinnut Malin ja Hoven (1979, 687) tutkimuksen tavoin 
laajentaa ensimmäistä käsitysluokkaa (esim. oppilailla ei ole minkäänlaista käsitystä 
maapallosta ja sen suhteesta avaruudessa). 

Tulkintojen luotettavuutta arvioitaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää sekä 
menetelmiin että instruktioihin. Esimerkiksi Sara sanoi ensin tulevansa maapallon 
reunalle, mutta perui keskustelun kuluessa, että reunaa ei olekaan, minkä jälkeen oppilas 
kykeni käsitteellistämään myös tavoiteltuja vastauksia. Todellisten merkitysten 
kaivamiseksi on tarpeellista edetä rauhassa tilanteessa, jossa oppiaineksena on vaikeasti 
havainnollistettavaa faktaa ja metodina kaksiulotteisiin malleihin perustuvat 
oppimistehtävät. Mikäli opettaja aikoo tehdä tulkintoja oppilaiden käsityksistä, on hänen 
osattava asettaa oikeantyyppisiä ja erityisesti keskustelua eteenpäin vieviä kysymyksiä 
(ks. Vosniadou & Brewer 1990). Lisäksi käsitysten tutkimiseksi piirustusten rinnalla on 
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välttämätöntä käyttää monipuolisia havainnollistamisen tasoja. Vosniadouta (1994a, 50–
56) mukaillen pelkkien kysymysten tai pelkän piirustusten perusteella ei voi tehdä piilossa 
olevista tai muodostuvista merkityksistä päätelmiä. 

 

(d) Oppilaiden käsitykset Kuusta ja Kuun vaiheista 

 

Yleiset käsitykset Kuusta 

Kuuta tutkittiin joko toiminnallisen havainnointitehtävän (Mitä varjot kertovat Kuun 
pinnasta?) tai oman tutkimusongelman avulla (liite 15). Oppilaiden työskentelyä kerrattiin 
koonnassa, jonka keskustelujen sisältöjä olen kuvannut taulukkoon 17. 

 
Taulukko 17. Kuuta koskevat oppimisprosessin ja koonnan aikana ilmenneet sisältötiedot 
ja käsitteet. 

Sisältötieto, 
käsitteet 

Oppilaat 
käsitteellistäjänä 

Opettaja 
käsitteellistäjänä 

Kuun pinta kraaterit, vuoret tasangot, Kuun meri 
 meteoriittien törmäys meteoriitin koostumus  
Kuun väri ja valo 
 

havainnot Kuun harmaasta ja vihreästä 
väristä 

Miksi Kuu on keltainen? 
kuu heijastaa Auringon valoa  

Kuun synty 
 

Miten Kuu on syntynyt? 
Atte: kiertolais-käsite 
Juho: meteoriittien törmäys   

alkuräjähdys, Kuun suhde Aurinkoon ja 
Maahan; vetovoima, planeetta, 
kiertorata  

Elämä Kuussa 
 

Onko Kuussa elämää? Voiko Kuussa asua? 
Onko Kuussa happea? (kuumuus, kylmyys, 
happi, bakteerit, elämä)  

ilmakehä, kaasukehä, happi, elämä, 
eloton, kuututkimus 

Kuun pimennys  opettaja havainnollistaa (Kuun vaihe)  

 
Koontaan osallistuivat innokkaasti kaikki pojat Niiloa ja kaikki tytöt Lauraa ja Leilaa 

lukuun ottamatta. Kuun pinnasta oppilaat muodostivat oman toiminnan, karttakuvien, 
kirjojen ja opettajan esittämien kalvokuvien avulla monipuolista mielikuvaa. Pinnan 
ominaisuudeksi oppilaat ilmaisivat kuuluvaksi kraaterit ja vuoret, kun taas opettaja toi 
keskusteluun tasangon ja Kuun meren käsitteet. Kuun muotoihin liittyen pohdittiin 
meteoriitin koostumusta, joksi Atte ilmaisi kivi- ja jäälohkareet. Useilla oppilailla oli 
käsityksiä meteoriitin törmäyksistä, joita he demonstroivat toimintatehtävissään 
hiekkalaatikolla. Lisäksi opettaja rohkaisi oppilaita havainnoimaan todellista Kuuta ja sen 
kraatereita. Aikavaihtelujen oppimiseksi käytiin tarpeellinen keskustelu Kuun väristä, 
jonka todettiin avaruusluotainten avulla otetuissa kuvissa vihreäksi ja harmaaksi. Opettaja 
esitti oleellisen jatkokysymyksen myös Kuun valosta. 

Ope: minkä takia me nähdään kuitenkin Kuu keltasena tuolla taivaalla? Atte: sitä 
varten ku Aurinko killottaa siihen. Sara: että siellä Auringolla on oma valo mutta sillä 
Kuulla on lainavaloa. Ope: totta. (Litt. 22.03.95; 08:11; cam kaikki.) 
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Kun oppilaat kävivät keskustelua Kuun pinnan muodosta ja rakenteesta, Ulla kuiskasi 
Kuun olevan juusto (litt. 22.03.95; 08:11), mikä rinnastus ei kuitenkaan Hauptin (1950) 
vanhan tutkimuksen mukaan ole lasten keskuudessa harvinainen. Melkein puoli 
vuosisataa sitten tehdyn selvityksen perusteella tutkittavieni käsitykset olivat kehittyneitä, 
sillä Hauptin ensiluokkalaiset näkivät Kuun pinnalla kasvot, luulivat Kuun olevan 
liikkumaton tai yhdistivät sen olevan koostumukseltaan juustoa. Vain 10 % Hauptin 
tutkimuksen lapsista uskoi, että Kuun valo on Auringosta, mutta kenelläkään ei ollut 
oikeaa käsitystä siitä. 

Niilon avoimeksi jäänyttä vastausta Kuun synnystä pohdittiin yhdessä. Juhon ehdotus 
meteoriittien törmäämisestä sai opettajan oikomaan oppilaan käsityksiä sekä esittämään 
alkuräjähdykseen perustuvan käsityksen. Lisäksi opettaja kertoi Kuun suhteesta Maahan 
ja Aurinkoon. Sara kuvasi Kuun ominaisuuksiksi kuumat päivät ja kylmän yön sekä 
hapettomuuden, joka estää oppilaan mielestä Kuussa asumisen. Opettajan selostuksesta 
ilmeni uusina käsitteinä ilma- ja kaasukehä. Elämän edellytyksiä pohdittiin edelleen Juhon 
vastauksessa, jossa hän päätteli Kuusta puuttuvan elämä, mutta totesi siellä olevan 
bakteereja. Opettaja selvensi käsityksiä elävä- ja eloton-käsitteiden avulla. Elämän 
edellytyksistä kokoava keskustelu siirtyi kuututkimukseen, Kuusta saatuihin näytteisiin 
(hiekka, pöly) sekä 1960- ja 1970-luvulla tehtyihin kuulentoihin. 

 

Oppilaiden käsitykset Kuun vaiheista 

Kuten aiemmissakin tutkimuksissa (Cohen 1982; Targan 1987; Engeström 1990; 
Summers & Mant 1995), Kuun vaiheet ja niiden havainnoiminen oli oppilaille 
ensimmäisen tiedonkeruun jälkeen vaikea asia (Mutanen 1999, 85–88). Kuun vaiheita 
opeteltiin eri tavoin (esim. liite 10b). Opetustuokion jälkeen suoritetussa tehtävässä 
kerrattiin vaiheet ensin itsenäisesti ja sitten esiteltiin ne opettajalle. Parhaiten menestyneet 
Juho ja Jani selviytyivät tehtävästä parissa minuutissa. Toiseksi parhaiten tehtävästä 
selviytyivät Aleksi ja Atte, kun taas heikoiten sen hallitsivat Mari ja Leila. Parhaiten 
menestyneet selvisivät tehtävästä muita itsenäisemmin. (Liite 10a.) 

Kuun vaiheiden nimeäminen, tuottaminen ja tunnistaminen onnistui erittäin hyvin 
Juholta ja Janilta sekä melko hyvin viideltä oppilaalta, mikä mukailee sekä ensimmäisen 
tiedonkeruun että aiempien tutkimusten tuloksia (esim. Virrankoski 1986). Sen sijaan 
Kuun kiertoliike ja -suunta Maan ympäri ei ilmennyt kenenkään oppilaan toiminnasta, 
mikä on ymmärrettävää verrattaessa yleensä oppilaiden heikkoa ja sekavaa tietämystä 
Kuun ratakierrosta (mts. 59). Olen esittänyt taulukossa 18, miten oppilaat tuottivat tai 
tunsivat Kuun vaiheiden käsitteitä. 

 
Taulukko 18. Oppilaiden Kuun vaiheiden ekstensiot. 

Kuun 
muoto 

Uusikuu Kasvava 
kuu 

Täysikuu Pienenevä 
kuu 

Puolikuu Muu Yht. 
(f) 

itse 4 2 4 3 5 3 21 
opettaja 4 8 5 7 2 0 26 
kortit 2 0 1 0 0 0 3 
Yht. 10 10 10 10 7 3 50 
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Huomiot: * Niilon, Laura ja Ullan puolikuun käsitettä ei tarkasteltu ollenkaan 

 
Joko oppilaat tai opettaja nimesivät Kuun vaiheita yhteensä 50 kertaa siten, että 

luvusta puuttuvat oppilaskohtaiset toistot. Muita vaiheita itsenäisemmin oppilaat tuottivat 
ja tunnistivat puolikuun sekä toiseksi parhaiten uusi- ja täysikuun. Kasvavan ja 
pienenevän kuun havainnoimisessa ja nimeämisessä oppilaat tarvitsivat, kuten 
Virrankoskenkin (1986, 53–58) tutkimuksessa, eniten opettajan apua. Myös 
havainnollistavia kortteja hyödynnettiin uudenkuun tai täysikuun nimeämiseksi. 
Lähikäsitteinä ilmaistiin kuun sirppi ja auringonpimennys (ks. Haupt 1950). 

Kuun vaiheiden käsitteellistämisestä tehtiin monenlaisia päätelmiä. 
− Ennen itsenäistä työskentelyä opettaja antoi tehtäväohjeet demonstraatiovälineillä 

toimimiseksi. Instruktioiden antamisessa näytti olleen tärkeää tehtävän selostaminen 
todellisuuteen nähden. Myös moniosaisen tehtävän tekemiseen liittyvät vaiheet oli 
tarpeellista selostaa huolellisesti (esim. Niilolla vaikeuksia). 

− Itsenäisesti toimiessaan oppilaan oli mahdollista tarkistaa kuunvaihesarjasta (symboli 
ja käsite) käsitteen ja ilmiön vastaavuutta. Erityisesti vaiheita hitaasti tuottavien Marin, 
Lauran ja Leilan toiminnan tulkinnassa käsitekortit olivat tärkeitä. 

− Itsenäistä työvaihetta seurasi opettajan opastama demonstrointi. Tehtävän 
onnistumiseksi opettaja joutui korjaamaan työskentelyasentoja kaikilta oppilailta sekä 
esittämään apukysymyksiä (Mari, Leila, Laura, Niilo). Ekstension mukaan etenevän 
ohjauksen lisäksi oli tarpeellista osoittaa käsitteen ja ilmiön välisiä yhteyksiä (Sara). 
Tehtävää edistivät myös oppilaan itsensä esittämät kysymykset (esim. Leila), joilla 
opettaja saattoi varmistaa oppilaan etenemistä. 
Heikosti tehtävässä menestyneiden oppilaiden viestintä muuttui lapsenomaiseksi 

vaikean tehtävän loppuvaiheessa, mikä osoittaa tehtävien kiinnittymisen aiempiin 
merkityksiin olleen vaikeaa (Mari, Leila). Paikoin toistui myös ensimmäisen tiedonkeruun 
tilanne, jossa opettajan ennakkokäsitykset ja oppilaan ilmentämät käsitykset poikkesivat 
toisistaan, mikä häiritsi kohtaamistilannetta (Mutanen 1999, 234). Esimerkiksi Lauran 
kohdatessaan opettaja ei aavistanut, millaisia käsitteitä oppilaalla oli halussaan. Oppilas 
nimittäin pohti annettua ongelmaa tarkkaan ja perusti käsitteen alan demonstraationsa 
havaintoihin. Ongelmana opettajahorisontissa oli se, että oppilas ei toiminut opettajan 
kanssa yhtä varmasti kuin yksin. 

Niilon kohtaamistilanteen ristiriidat olivat muilla oppilailla ilmenneitä ongelmia 
vaikeampia. Oppimisprosessin tulkinta on ristiriitaista siksi, että joissakin tuotoksissa 
oppilas ilmaisi hyvää käsitteellistä hallintaa, kun taas tuotoksia edeltävissä prosesseissa 
Niilo ei useinkaan osallistunut yhteiseen keskusteluun tai toiminut oma-aloitteisesti. 
Ongelmat kulminoituivat oppilaan ja opettajan ja usein myös toisten oppilaiden 
kohtaamisessa. Oppilaalla oli hallussaan käsitteitä, mutta niiden ilmaiseminen oli 
komplisoitua. (Ks. luku 7.2.) 

 

(e) Oppilaiden käsitykset Aurinko-, Maa- ja Kuu-järjestelmästä 

Tutkimusongelmia käsiteltäessä havainnollistettiin Auringon, Maan ja Kuun koko- ja 
etäisyyssuhteita (rantapallo: Aurinko; nuppineula: Maa) sekä pohdittiin aiheellisesti 
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mallin ja todellisuuden suhteita. Käsityksiä evaluoitiin teemapäivien jälkeen tehtävällä, 
jossa oppilaat piirsivät taivaankappaleet paperille, minkä jälkeen he kertoivat ryhmälle 
piirustuksestaan (liite 8b, 9b; ks. Nussbaum 1979; Yuckenberg 1962; Klein 1982; 
Summers & Mant 1995; Vosniadou & Brewer 1990). 

Piirustuksista oli helposti pääteltävissä taivaankappaleiden oikeat nimet. Tulos on 
valoisampi kuin esimerkiksi Ahon (1979; 1987, 185) tutkimuksen tulokset, joiden mukaan 
vain 81 % ensimmäisen luokan oppilaista tunnisti Maan kaaviokuvasta Auringon ja Kuun 
joukosta (Mutanen 1999, 73–75). Ainoastaan Janin piirustus oli huolimattomasti tehty, ja 
oppilas selvensi taivaankappaleiden nimet vasta keskustelussa. Piirustuksissa kuvattiin 
taivaankappaleiden muotoja väriominaisuuksineen (vedet, metsät, maat, vuoret; Niilo, 
Aleksi, Mari, Leila, Ulla, Sara) sekä välitettiin tutkittua tietoa (esim. Auringon kaasut: 
Juho; Kuun kraaterit: Mari, Leila, Ulla). Lisäksi Atte piirsi kiertoratoja. Osa oppilaista 
halusi täydentää tuotoksiaan myöhemmin, mikä on otettu huomioon tulkinnassa. Kuvassa 
3 on esimerkki Saran korostamista Auringon protuberansseista. 

Kuva 3. Esimerkki Saran ”Aurinko, Maa ja Kuu” –piirustuksesta. 

 
Aleksi, Atte, Sara ja Laura olivat piirtäneet järjestelmän kokosuhteet siten, että 

Aurinko oli piirretty isoimmaksi, Maa toiseksi isoimmaksi ja Kuu pienimmäksi. Kukaan 
oppilaista ei piirtänyt taivaankappaleita aivan yhtä suuriksi, mikä osoitti oppilaiden 
tiedostaneen kokosuhteiden vaihtelun paremmin kuin aiempien tutkimustulosten mukaan 
(vrt. Yuckenberg 1962; Klein 1982, 102) ja jopa niin, että kaikissa Aurinko oli piirretty 
joko suurimmaksi tai ainakin yhtä suureksi Maan tai Kuun kanssa. Kuusi oppilasta tuotti 
kokosuhteiltaan keskinkertaisen piirustuksen: Niilo ja Mari piirsivät Kuun pienimmäksi 
sekä Auringon ja Maan yhtä suuriksi, kun taas Jani, Juho, Leila ja Ulla piirsivät Auringon 
suurimmaksi sekä Maan ja Kuun yhtä suuriksi. Yleensä kokosuhteita hahmotettiin 
parhaiten järjestelmästä tulkitsemistani osa-alueista. Tulosta tulkitessa on hyvä muistaa 
Summersin ja Mantin (1995, 10) tutkimus, jonka mukaan vain harvoilla opettajilla on 
täsmällinen käsitys aurinkokunnan kokosuhteista tai kaikki opettajatkaan eivät tiedä Kuun 
olevan Maata pienempi. 
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Etäisyyssuhteiden tulkintaa valotan Marin esimerkillä. Mari piirsi paperiinsa tasaisin 
välimatkoin Auringon, Maan ja Kuun, mutta kuvasi kuitenkin taivaankappaleiden 
välimatkan todellisuudessa olevan erilainen. 

Mari: Sitte tuossa on isompi väli ja tuo on maapallo ja tuo on Kuu ja tuo on Aurinko 
(osoittaa Auringon ja Maan väliä suhteessa Maahan ja Kuuhun). Ope: Joo. Mari: Ja 
sitte tämä Kuu kiertää tätä (näyttää Kuun kiertävän Maata, suunta oikein) ja maapallo 
kiertää tätä (näyttää Maan kiertävän Aurinkoa, suunta oikein). Mutta tää pitäs olla 
paljon isompi väli, ku mitä se on (näyttää jälleen Auringon ja Maan etäisyyttä) ... (Litt. 
22.03.95; 08:26; cam 1, 2, 3.) 

On kiintoisaa, että lainauksen tilannetta edeltävänä päivänä havainnollistettiin 
kokosuhteita ja etäisyyksiä yhdessä. Siltikään oppilaat eivät eksplikoineet todellisia 
etäisyyssuhteita (Juho, Aleksi, Jani, Laura, Ulla, Leila): tyypillisin tapa oli piirtää 
taivaankappaleiden etäisyydet tasaisiksi (ks. liite 9b). Esimerkkiä on syytä pohtia 
tehtävien tulkinnan ja tehtäväinstruktion näkökulmasta. Tehtävä ei ehkä mahdollistanut 
riittävän hyvin etäisyyksien ilmaisemista, tai oppilaat eivät piirtäessään kiinnittäneet 
huomiota välimatkoihin tietoisesti. Instruktiossa pyydettiin vain piirtämään kyseiset 
komponentit, mutta ei tarkennettu, että tulisi kiinnittää huomiota Auringon, Maan ja Kuun 
kokosuhteisiin ja etäisyyksiin (liite 8b). Mikäli kysymyksiä olisi johdettu, olisi lopputulos 
voinut olla nykyistä parempi: ainoastaan Atte, Mari, Niilo ja Sara esittivät etäisyyksiä 
oikeansuuntaisesti. 

Oppilaat ilmaisivat käsityksiään myös järjestelmän liikkeistä. Maan akselikierron 
muistivat vain Juho ja Sara, kun taas Maan liike Auringon ja Kuun liike Maan ympäri 
olivat muistissa lähes kaikilla oppilailla, mikä mukailee edellisen tiedonkeruun tuloksia 
(Mutanen 1999, 221–223). Ainoastaan Juho tuotti kaikki liikkeet, mutta olen tulkinnut 
myös Aten ja Saran tulokset antamalla niille maksimipisteet, sillä Atte kuvasi kiertoratoja 
koskevia liikkeitä ja Sara Auringon ”liikkumattomuutta” (ks. Klein 1982, 105). 

Vaikka tehtävät suoritettiin opetuksen jälkeen, voidaan lasten järjestelmän välisten 
liikkeiden tuntemista pitää erinomaisena esimerkiksi Summersin ja Mantin (1995) tai 
Durantin ym. (1989) aikuisväestön keskuudessa tai Vosniadoun ja Baxterin (1990) sekä 
Kleinin (1982) lasten keskuudessa tekemien tutkimusten tuloksiin verrattuna. Kuten olen 
raportoinut, järjestelmän väliset liikkeet ovat pyrkineet sekoittumaan jopa niin, että on 
uskottu Auringon kiertävän Maata tai Maan kiertävän Kuuta. Liikettä oppilaat kuvasivat 
ympäri-käsitteen avulla, mikä kertoo lasten mieltäneen liikkeen kiertoratojen suuntaisena 
eikä Vosniadoun ja Baxterin (1990, 608) tutkimuksen joidenkin oppilaiden tavoin 
esimerkiksi lineaarisena Aurinkoa kohti- ja Auringosta pois -liikkeenä. 

Käsitystä suunnasta tulkitsin sekä sanoista että toiminnasta. Suuntaa eksplikoivat Mari 
ja Laura sekä osaksi Juho ja Ulla, kun taas toiset jättivät suunnan joko kokonaan 
näyttämättä tai näyttivät sen todellisuuteen nähden virheellisenä. On kiintoisaa, että Mari 
ja Laura tutkivat omatoimisesti ja perusteellisesti juuri kiertoliikettä (ks. luku 7.2.1). 

Evaluoivan piirustustehtävän keskustelut olivat heterogeenisia (liite 9b). Piirustukseen 
vähän aikaa käyttänyt Niilo oli käsitteellistäessään niukkasanainen, täsmällinen ja 
taloudellinen. Aivan toisentyyppinen kuvaustyyli oli Juholla, joka käytti eniten aikaa ja 
tilaa ja jonka tiedollisiin selityksiin liittyi innostusta ja intuitiivisuutta. Aten ja opettajan 
keskustelu on puolestaan hieno esimerkki keskustelun yksilöllisyydestä. Atte piirsi ja 
kuvasi Maan paikan planetaarisen järjestelmän osana ja perusteli, että Maan pitäisi olla 
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kolmannella kiertoradalla Auringosta nähden. Antoisinta keskustelussa on, että opettaja 
asetti taitavasti miksi-kysymyksen oppilaan havaintoja syventämään. 

Atte: Noo sen pitäs olla kolmannella, mutta mää en kerinny tehhä sitä. Kolmannella 
kiertoradalla. Tuossa on Aurinko (näyttää Aurinkoa). Ope: Niin, Aurinko on siellä ja 
kolmannella kiertoradalla pitäis olla. Atte: Niin, mutta ku en kerenny tehä ... ... Ope: 
No kerropa, Maa on tässä, mitä se tarkoittaa, että se on kolmannella kiertoradalla? 
Atte: No, et se kiertää Aurinkoa tätä kolmannella radalla. Ope: No entäs Kuu. Atte: Se 
kiertää Maata, myös tätä rattaa. (Litt. 23.03.95; 08:23; cam 1, 2, 3.) 

Oppilaiden merkityshorisontin yksilöllisyyttä kuvaan jatkossa luvussa 7.2. Järjestelmän 
ominaisuuksia ja taivaankappaleiden välisiä liikkeitä koskeva tehtävä päätti Maa-, 
Aurinko- ja Kuu-teemapäivät (ks. luku 5.4), joiden jälkeen alettiin varsinaisesti opettaa 
aikavaihteluita oletuksena, että taivaankappaleisiin liittyvä sisältötieto muodosti perustan 
aikavaihtelujen oppimiselle (Summers & Mant 1995; Engeström 1990; Ojala 1993). 

7.1.2 Oppilaiden käsitykset ajan ilmiöistä 

Teemapäivien alussa ja/tai lopussa käytiin yhteistä keskustelua ajan käsitteiden 
ymmärtämisen ja tehtävien suorittamisen kannalta keskeisistä osa-alueista (esim. 
kiertoliikkeet, taivaankappaleiden suhteet). Lisäksi aikavaihteluja demonstroitiin joko 
parin (vuorokausi), opettajan (vuodenaika) tai koko ryhmän (kuukausi) kanssa. Opetuksen 
päätteeksi oppilaat suorittivat yksilöllisen evaluoivan tehtävän. 

 

(a) Oppilaiden käsityksiä vuorokaudesta 

 

Harjoitusdemonstroinnin ja piirustustehtävän aikana ilmenneet käsitykset 

Harjoittelua ennen katsottiin yhdessä videolta maapallon pyörimisliike akselin ympäri, 
havainnollistettiin liikkeen suunta sekä kerrattiin vuorokauden alakäsitteet ja tunti 
lähikäsitteenä. Harjoitusdemonstroinnin tehtäväinstruktio on liitteessä 7a sekä piirustus- 
ja kirjoitustehtävä liitteessä 11a. Tehtävä sujui seuraavasti (ks. liite 12a): 
− Pojat sekä Sara työskentelivät pääasiassa itsenäisesti ja selvinä tyttöpareina olivat Mari 

ja Laura sekä Ulla ja Leila. Tehtävään käytettiin aikaa hyvin vaihtelevasti: nopeasti 
työskennellyt Juho selvisi siitä reilussa 10 minuutissa Marin ja Lauran työskennellessä 
yli kaksi tuntia. Eniten aikaa tarvittiin kirjaamiseen ja piirtämiseen, ja vähiten sitä 
käytettiin demonstrointiin. 

− Tehtävä oli melko vaikea, ja oppilaat tarvitsivat siinä ohjausta. Kuitenkin Juhon, Aten, 
Ullan ja Saran työskentely oli vaivatonta sekä Janin ja Niilon melko vaivatonta. 
Kaikkein itsenäisimmin työskentelivät Juho, Jani ja Niilo, kun taas Aleksi, Atte ja Sara 
tarvitsivat tukea keskinkertaisesti sekä Laura ja Mari erittäin paljon. Myös oppilasparit 
auttoivat toisiaan. 
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− Demonstrointiosa: Kaikille näytti olleen selvää Maan pyörimisliike akselinsa ympäri: 
kukaan ei kiertänyt esimerkiksi maapallon kanssa Aurinkoa havainnollistavan lampun 
ympäri luullen Baxterin (1989) tutkittavien enemmistön tavoin, että Maa kiertää 
vuorokauden aikana Auringon. Sen sijaan maapallon pyörimissuuntaan ei kiinnitetty 
huomiota. Vuorokauden synnyn syistä oppilaat saivat tietoa instruktiosta, jossa 
kerrottiin sekä Maan liikkeestä että valoisuuden vaihteluista. Tehtävää tehdessään 
suurin osa oppilaista viittasi Maan ja Auringon suhteeseen ja valoisuuden muutokseen, 
kuten edellisessäkin tiedonkeruussa (Mutanen 1999, 218–220). 

− Demonstroidessa käytiin vähän substanssia koskevaa keskustelua muutoin kuin 
opettajan tukemana. Pojat ja Ulla puhuivat vähän ja muiden tyttöjen puhe oli paljolti 
joko tehtävän organisointiin liittyvää tai triviaalia. 

− Piirustus- ja kirjoitusosa: Kukaan oppilaista ei ilmaissut planetaarista selitystä 
vuorokauden synnystä. Sen sijaan oppilaat Jania lukuun ottamatta ilmaisivat 
ymmärtäneensä, että toisella puolella maapalloa on yö, kun Suomessa on päivä. Sekä 
piirustusten että kirjoitusten kuvaus oli konkreettista: kaikki oppilaat kirjoittivat 
vähintään toteavasti kuviin (esim. kuvassa on yö) ja neljä oppilasta kirjoitti Riihelän 
(1989, 83–84) ja Virrankosken (1986) tutkittavien tavoin luontohavainnointiin 
perustuvia kokemuksia (on pimeää, tähdet tuikkivat, Aurinko paistaa). Piirustusten 
sisältö oli kirjallista kuvausta rikkaampaa, sillä peräti kahdeksan oppilasta ilmaisi 
Maan ja Auringon valoisuuden määrän muutosta eri vuorokauden aikoina ja esitti 
vuorokauden ajan muutoksia lapsen toiminnan näkökulmasta (Virrankoski 1986; 
Baxter 1989). Tyttöjen piirustusten sisällöt ja ulkoasut olivat poikien töitä 
huolellisempia ja monipuolisempia (vrt. esim. liitteet 11). 

− Työskentelyn aikana paljon puhuvat oppilaat keskustelivat tehtävästä joko toteavalla ja 
arkihavaintoja kuvailevalla tavalla tai puhuivat tehtävän tekemisestä. Marille, Leilalle 
ja Aleksille oli keksiminen kaikkein vaikeinta. 

 

Evaluoivan demonstroinnin aikana ilmenneet käsitykset 

Käsityksiä evaluoiva tehtävä suoritettiin havaintoteltassa, jossa oppilaalle konkretisoitui 
paremmin valon ja varjon rajat ja näin ollen vuorokauden ilmiön keskeiset seikat (ks. 
taulukko 9). Aikaa käytettiin oppilasta kohti 2–5 minuuttia. Taulukkoon 19 olen koonnut 
oppilaiden toiminnasta ja puheesta tekemäni tulkinnat. 

Oppilaat vastasivat ”kerro minulle kuukauden synnystä” -alkukysymykseen maapallon 
pyörivän yhden kerran itsensä ympäri (ks. Aho 1987, 185). Maan pyörimisliikkeen 
tunteminen oli selvänä kaikille oppilaille. Automaattisesti oikea pyörimissuunta oli 
tiedossa Juholla, Marilla, Lauralla ja Saralla, joista tytöt harjoittelivat useaan kertaan 
pyörimistä etukäteen. Muilta oppilailta opettaja korjasi joko kokonaan myötäpäivään 
demonstroidun tai epästabiilin suunnan oikeaksi. Monet oppilaat olivat tietoisia 
suunnasta, ja esimerkiksi Juho ja Niilo suorittivat hauskaa fiktiivistä ajatusleikkiä 
kuvittelemalla käsitteiden alojen kulkevan päinvastaiseen suuntaan, mikäli maapallo 
alkaisi pyöriä myötäpäivään. 

Ope: mikä aika kuluu tähän yhteen pyörähdykseen? Niilo: vuorokausi. Ope: kyllä ..ja 
koko ajan maapallo pyörii tähän suuntaan itsensä ympäri ..sen takia meillä on aamu, 
päivä, ilta ja yö, eli vuorokausi. Niilo: mutta jos se pyöris toiseen suuntaan ni se ois 
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takaperin. Ope: heh, silloin ne ois takaperin. Niilo: ja sitten menis silleen että ensin 
tulis yö.. (luokassa hälinää) ... Niilo jatkaa selostusta, jos maapallo pyöris väärin päin. 
Niilo: silloin tulis yö, ilta, päivä ja aamu. Ope: ja menis väärinpäin heheh. (Litt. 
23.03.95; 11:32; cam 3, raita 2.) 

 
Taulukko 19. Oppilaiden käsitykset sekä niiden tulkintoihin liittyvät tekijät vuorokauden 
synnystä. 

Demonstaatio Juho  Aleksi Jani Niilo  Atte Mari  Laura Ulla  Leila Sara  
Substanssi (pisteet) 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 
Maan pyöriminen itse itse** itse itse itse itse itse itse itse itse 
pyörimissuunta itse ope ope ope ope itse* itse ope ope itse 
Aurinko: valo ope itse ope itse - ope itse ope ope - 
Maa-Aurinko sijainti - itse ope itse itse ope - itse itse ope 
vrk-käsite: ala: ylä-ala itse itse itse itse itse ope itse itse itse itse 
Käsitteet-ilmiö           
käsit. ekstensio: ope x x x x x x x x x x 
lähikäsite: tunti: ope - x x - x - - x x - 
muu: esim. Australia x - x x - - - - - - 
Sujuminen           
ope johdattaa (1–3) x x xx x x xxx xx xx xx x 
oppilas päättelee (1–3) xxx xxx xx xxx xxx x xx xx xx xxx 
looginen järjestys (-,x) x x x x x x x x x x 
Järjestys 4. 7. 5. 6. 8. 1. 3. 10. 9. 2. 
Aika (min) 3 2 2 4 3 5 2 3 3 3 
Huomiot: tulkinta ope: esim. opettajan täytyy selventää liikkeen olemassaolo kysymyksin, oppilas esimerkiksi pyörittää maapalloa kiertoliikkeen sijasta; 

tulkinta itse: esim. mikäli oppilas automaattisesti lähtee oikein palloa kuljettamaan, oppilas ilmaisee itse merkityksen; * tiedostaa suunnan ongelman ** 

käyttää ensin käsitettä kiertää, ope korjaa pyörimiseksi 

 
Kuten edellisessä tiedonkeruussa, oppilaat viittasivat Maa–Aurinko-suhteen valon ja 

sijainnin muutokseen. Oppilas–opettaja-keskusteluissa ei tullut vuorokauden valo- ja 
sijaintivaihteluiden lisäksi muita syitä esille toisin kuin Takalan (1982a) kolmas- ja 
viidesluokkalaisten vastauksissa, joissa vuorokauden vaihtelun syynä pidettiin maapallon 
kiertoliikettä Auringon (myös Baxter 1989) tai Kuun ympäri ja maapallon akselin vinoutta 
ja siitä johtuvaa kallistuskulmaa. Jotkut oppilaat eivät ilmaisseet ollenkaan muutokseen 
johtaneita syitä, eikä heille esitetty siihen liittyvää kysymystä (taulukko 19; esim. Mari ja 
Jani). Vaikka Leila eteni demonstroidessaan esimerkiksi edelliseen tiedonkeruuseen 
verrattuna hyvin, hänellä oli ongelmana valon ja varjon tunnistaminen sekä illan ja aamun 
vaihtumisen havainnoiminen. 

Sijainnin muutosta tutkittaessa olisi hedelmällistä pohtia Auringon ja Maan välisiä 
liikkeitä sekä jokapäiväisessä kielessämme eläviä geosentrisiä ilmauksia (ks. Ojala 1997, 
38–40). Seuraava sitaatti osoittaa opettajan itse asiassa viitanneen ohimennen niihin Aten 
kanssa keskustellessaan. 

Atte: tässä on ilta. Ope: niin, miksi? Atte: siksi koska Aurinko paistaa täältä ..äsken kun 
mä täältä tänne.. 11:47:00 ..täällä oli aamu ja täällä on nyt päivä kun se.. Ope: ilta. 
Atte: niin kun se laskee. (Litt. 23.03.95; 11:47; cam 3, raita 2.) 
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Yleensä vuorokauden aikavaihteluun liittyvien tekijöiden hahmottaminen sekä 
vuorokaudenaikojen looginen näyttäminen onnistuivat sekä harjoitus- että evaluoivan 
vaiheen aikana hyvin tai melko hyvin kaikilta oppilailta verrattuna aiempiin 
tutkimustuloksiin: Baxterin (1989) 9–12-vuotiaista koululaisista enemmistö luuli Maan 
kiertävän vuorokauden aikana Auringon. Tutkimukseni oppilaat tiesivät opetusvaiheen 
jälkeen vuorokauden vaihtelujen johtuvan Maan pyörimisliikkeestä itsensä ympäri, eikä 
näin ollen liikettä sekoitettu esimerkiksi Baxterin (emt.) tai Summersin ja Mantin (1995, 
9) tutkimuksissa esitetyllä tavalla Auringon ympäri kiertämiseen tai Kuun ratakiertoon. 
Summersin ym. tutkimuksessa kolmannes opettajista ajatteli Maan liikkuvan Auringon 
ympäri 24 tunnissa ja 13 % luuli Kuulla olevan merkitystä vuorokauden aikojen synnyn 
kanssa (myös Jones 1991; Vosniadou & Brewer 1990, 608). 

Intentio saattoi vaihdella sekä oppilaan, tehtävätyypin että -sisällön mukaan. 
Esimerkiksi piirustus- ja kirjoitustehtäviin oppilaat eivät antaneet planetaarisia selityksiä 
kuten demonstraatiotehtäviin. Oppilaskohtaisia eroja oli merkitysten pysyvyydessä siten, 
että oppilaat saattoivat vaihdella Maan pyörimissuuntaa sekä tehtävän kuluessa että eri 
tehtävien välillä. Intention vaihtelua voidaan kuvata Kleinin (1982, 104) tutkimuksella (n 
= 24), jossa vain kuusi lasta osasi selittää päivän ja yön vaihtelun syyn oikein ja 
kymmenen selitti sen väärin sekä verbaalisen vastauksen että demonstroinnin avulla. 
Muiden kahdeksan oppilaan vastaukset vaihtelivat siten, että lapset suorittivat jonkin 
haastatteluosan täysin väärin jonkun toisen ollessa kuitenkin oikein (ks. Mutanen 1999, 
221). 

Evaluoivassa tilanteessa opettaja tiedusteli myös vuorokauden ylä- ja alakäsitteitä, 
joiden alat oppilaat hallitsivat Maria lukuun ottamatta. Marin merkityksenmuodostus oli 
vaikeaa: hän näytti ymmärtäneen Maan pyörimisliikkeen ja -suunnan, mutta hänellä oli 
ongelmia demonstraation logiikan seuraamisessa, sillä ymmärtämistä estivät käsitteen 
alan hierarkkiset ristiriidat (ks. Mutanen 1999, 225–228, 255). 

Ope: mikä aika on aamu, päivä, ilta ja yö? Mari: en mää ..ai mikä ..aika? Ope: mikä 
aika? ..vuorokausi ..sano vuorokausi. Mari: mikä on vuorokausi. Ope: tämä aika on 
vuorokausi ..lähetään päivästä ..päivä. Mari: on vuorokausi. Ope: ilta, yö, päivä ..siinä 
on yksi pyörähdys, siinä on vuorokausi. (Litt. 23.03.95; 9:58; cam 3, raita 2). 

Tehtävän kulku eteni apukysymyksin, mistä voisi tulkita opettajan johdattaneen eniten 
Maria, keskinkertaisesti Jania, Lauraa, Ullaa ja Leilaa ja vähän Juhoa, Aleksia, Niiloa, 
Attea ja Saraa. Apukysymyksissä edettiin sekä käsitteen että toiminnan logiikan 
perusteella. Vuorokauden ekstensiosta opettaja esitti laajentavan ja ilmiön syntyä 
koskevan kysymyksen jokaiselle. Tehtävässä viitattiin myös lähikäsitteeseen tunti: Aleksi, 
Jani, Atte, Ulla ja Sara selostivat vuorokauden tarkoittavan 24:ää tuntia. Jani ja Niilo 
halusivat suomalaista vuorokautta havainnollistaessaan esittää myös Australian tilanteen, 
ja Juho eteni valo–varjo-keskustelussaan jopa maapallon eri alueiden tutkimiseen. 
Opettajan tärkein rooli oppimistehtävää ohjatessa näytti olleen oppilaan toiminnan tai 
yksittäisinä lauseina muodostuneiden käsitysten käsitteellistäminen kokonaisuudeksi (ks. 
litt. 23.03.95; 11:14; cam 3, raita 2): ”Ope: sun tehtävänä on näyttää, minkälainen aika on 
vuorokausi. Juho: ai mitenkä pyörähtää vuorokausi? Ope: niin. Juho: tuossa oli 
vuorokausi. Ope: eli yksi pyörähys itsensä ympäri vastapäivään?” 
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(b) Oppilaiden käsityksiä vuodenajasta 

 

Harjoitusdemonstroinnin aikana ilmenneet käsitykset 

Instruktiossa määriteltiin vuoden ja vuodenajan käsitteet, sillä edellisessä tiedonkeruussa 
ilmenivät joidenkin oppilaiden vaikeudet vuodenajan ylä- ja alakäsitteiden 
tunnistamisessa ja tuottamisessa (Mutanen 1999, 247–250). Lisäksi kerrattiin Maan 
kiertoliike Auringon ympäri, akselin kallistuskulman merkitys sekä säteilyenergian 
jakaantuminen eri vuodenaikoina (liite 4). Aineisto analysoitiin aiemmin perusteltujen 
sisällöllisten kriteerien varassa (Mutanen 1999,97–100; Summers & Mant 1995; Ojala 
1993; 1997). Tehtävä sujui seuraavasti (liite 12b): 
− Oppilaat tekivät tehtävää noin kymmenen minuuttia siten, että eniten aikaa kulutti Ulla 

ja vähiten sitä tarvitsivat Niilo ja Atte. 
− Ilmiötä konkretisoitiin eri tavoin ja välinein. Vuodenajan ominaisuuksia pyrittiin 

yhdessä kuvaamaan tai selittämään. Lisäksi opettaja konkretisoi ominaisuuksia 
sääilmiöihin ja niistä tehtyihin aistihavaintoihin sekä omiin kokemuksiin vertaamalla. 
Hän antoi Marille, Lauralle ja Leilalle paljon konkretisoivia vihjeitä ja Janille, Niilolle 
ja Ullalle vähän vihjeitä, kun Juho, Aleksi, Atte ja Sara saivat niitä keskinkertaisesti. 
Paljon vihjeitä saaneet tuottivat planetaarisia selityksiä niukasti sekä edellisen 
tiedonkeruun aikana että nyt suoritetussa tehtävässä, kun taas vähän vihjeitä saaneet 
menestyivät hyvin ja heidän tehtävänsä eteni loogisesti. 

− Lähikäsitteitä tarkasteltiin pohtimalla vuorokauden ja vuodenajan synnyn erilaisuutta. 
Opetuskeskustelussa vuodenaikoja opeteltaessa demonstroitiin esimerkiksi talvipäivää 
ja talviyötä, mikä tuntui olleen useille oppilaille hyvä ratkaisu. Ajankohtaisesta 
ilmiöstä, kevätpäiväntasauksesta, opettaja kertoi neljälle oppilaalle, ja Suomen 
suhdetta muihin maanosiin (esim. Afrikkaan) verrattiin viidessä keskustelussa. 

− Demonstrointiosa: Oppilaat ilmaisivat vuodenajan synnyn planetaarisia tekijöitä 
yleensä niukasti. Kuten ensimmäisessä tiedonkeruussa, nytkin korostuivat Auringon 
valon ja lämmön merkitykset sekä Maan aseman muuttuminen Aurinkoon nähden. 
Aleksi, Niilo, Atte, Ulla, Leila ja Juho ilmaisivat Maan kiertävän kerran vuodessa 
Auringon ympäri. Sen sijaan akselin kallistuskulmasta ja sen merkityksestä kertoi 
ainoastaan opettaja joko instruktion tai yksilöllisen opetustilanteen aikana. 

− Opettajan oli ohjattava tehtävän tekijöitä oikeaan kiertosuuntaan: muutamat joko 
sekoittivat sen akselikiertoon tai kuljettivat maapalloa väärään suuntaan. Ainoastaan 
Jani, Niilo ja Ulla sekä toimivat oikein että selostivat liikkeen suunnan oikein ja 
pysyvästi. Vuodenajan kiertoliike sekoittui vuorokauden kiertoon sekä tässä 
tutkimuksessa että useissa aiemmissa tutkimuksissa (ks. myös Summers & Mant 1995; 
Baxter 1989; Takala 1982a). 

− Ojalan (1997, 63–65) korostamaa Maan pallonmuotoisuutta ei mainittu tehtävän kulun 
aikana kertaakaan. Joissakin tehtävissä ilmeni ns. harhainen käsitys siitä, että talvella ja 
yöllä ei Aurinko laisinkaan paistaisi (vrt. kielen sanonnat, ulkoa opitut lausumat): 
”Sara: miksi ..ei paista ollenkaan Aurinko. Ope: siellä näyttää olevan sellainen 
vuorokaudenaika että silloin ei paista Aurinko, mikä se vuorokaudenaika kun Aurinko 
ei paista? Sara: talvi. Ope: yö (painokkaasti) ..ja kun me käännetään tämä niin että on 
aurinkoinen vuorokaudenaika, päivä, niin huomaat, paistaako paljon jos talvipäivänä 
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Aurinko vai vähän? Sara: ei paljon. Ope: ei paljon. Sara: vielä vähemmän kuin 
syksyllä.” (Litt. 23.04.95; 09:11–; cam 3.) 

− Korttien järjestäminen: Demonstraation jälkeen oppilaat järjestivät vuodenajan syntyä 
esittävät kortit ja niitä vastaavat käsitteiden alat loogiseen järjestykseen. Kahden 
tiedonkeruun perusteella kortteja voisi luonnehtia abstraktiotasoltaan melko vaikeiksi 
(Mutanen 1999, 217–218). Lähes kaikki oppilaat järjestivät kortit kuitenkin käsitteen 
sisältöjä ja ilmiön logiikkaa vastaavalla tavalla, mikä on ensimmäisessä tiedonkeruussa 
saatua tulosta parempi oppimistulos. Opettaja auttoi yleensä vuodenajan alan 
laajentamisen lisäksi kiertosuunnan ja akselin kallistuskulman syiden selvittelyllä. 
Vuodeaikavaihteluja kortein selitettäessä vedottiin lähes pelkästään Maan ja Auringon 
keskinäiseen sijaintiin ja sen muutokseen. 
Opetuskeskustelun aikana esitettiin vuodenajan käsitteen alaa ja sen tuottamista 

evaluoiva kysymys, joka edisti oppilaan toimintaa ja jäsensi oppilaan käsitystä 
vuodenaikojen kierrosta. Planetaarisen ilmiön ymmärtämisen kannalta kysymys näyttää 
olevan jossakin suhteessa kompleksinen. Oppilaat muistivat kyllä loogisen järjestyksen, 
jonka avulla he pystyivät seuramaan kiertoliikkeiden vaiheita. Oppilaan käsitteen alaa 
koskeva tieto (talven jälkeen tulee syksy) saattoi hämätä opettajaa uskomaan, että oppilas 
ymmärsi myös vuodenaikojen planetaarisen synnyn. Loogisen käsitteiden alaa kuvaavan 
järjestyksen muistaminen ei kuitenkaan osoittanut, että oppilas hallitsi todellisia syitä, 
kuten akselin kallistuskulmasta ja Maan pallonmuotoisuudesta johtuvan auringonsäteilyn 
erilaisen jakaantumisen Maan kiertoliikkeen eri vaiheissa. 

 

Vuodenaika-käsityksiä evaluoiva piirustus- ja kirjoitustehtävä 

Välittömästi demonstraation jälkeen kukin oppilas piirsi maapallon kiertoradalleen 
kuvaan, jossa Aurinko oli keskellä. Kuvien yläpuolella oli vuodenaikoja osoittava teksti ja 
alapuolen viivoille oppilaat saivat kirjoittaa kuvista (ks. liite 11b). Toisin kuin opettajan 
johdolla tehdyssä demonstraatiossa, tehtävään käytetty aika vaihteli suuresti. Nopeista 
suoriutujista Juho teki tehtävänsä erittäin huolimattomasti, mutta Niilo ja Jani 
intensiivisesti keskittyen. Hitaista suoriutujista Mari, Laura ja Leila tarvitsivat opettajan 
apua ja kertausta muita enemmän. (Ks. taulukko 20.) 

Maan kiertoliikkeen ja suunnan arvioiminen oli kiintoisaa siksi, että useat oppilaat 
olivat joko itse rinnastaneet Maan akseli- ja ratakiertoa toisiinsa tai sitä oli opettajan 
johdolla tarkasteltu. Oppilaiden piirustuksia arvioitaessa Maan kiertoliike ja samalla myös 
kiertosuunta Auringon ympäri oli selvillä kahdeksalla oppilaalla, ja Marille, Lauralle ja 
Leilalle opettaja havainnollisti asiaa uudelleen. Ainoastaan Juho sekoitti huolimattomassa 
piirustuksessaan kiertoliikkeen Maan akselikiertoon. Aleksin kiertoliikkeeseen liittyvät 
perustelut olivat, kuten ensimmäisessä tiedonkeruussa, suuntiin perustuvia (oikea, vasen, 
ylös, alas) (Mutanen 1999, 227–228), mikä on kiintoisaa verrattaessa hänen 
Maa-planeetta-käsityksiään (luku 7.1.1). Kaksiulotteisiin suuntiin viittaavat käsitykset 
ovat Aleksin Maasta muodostaneen käsityksen (Maa on pyöreä) kanssa yhteneviä, mikäli 
vertaa Vosniadoun ja Brewerin (1990) näkemyksiä. 

 
Taulukko 20. Vuodenaika-käsitysten tulkinnat oppilaiden piirustus- ja kirjoitustehtävästä 
opetustilanteen jälkeen. 
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Tehtäväpaperi Juho  Aleksi Jani Niilo  Atte Mari  Laura Ulla  Leila Sara  
Piirustus:           
Maan kiertoliike akseli o,v; y,a x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 
Maan kiertosuunta - - x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 
Maa-Aurinko sijainti - - x3 x4 x3 - x4 x4 x4 x3 
Kirjoitus:           
havainnot - - - - - x3 x1 - x3 x2 
Maa-Aurinko sijainti - x4  x1 - - - x1 - - - 
Aurinko: lämpö, valo - - x3 - - lämpö1 - - valo 1 lämpö2 
muu (ei selitä) x4 - - x4 x4 - x2 y,v; a,o - - 
Järjestys 3. 2. 1. 9. 10. 5. 6. 7. 8. 4. 
Aika (min) 2  17  2  5  0 yli 30  n. 20  n. 20  17  12 
Huomiot: x = esiintyy; xnro = kyseisen luokan lausumien määrä (esim. x4 = oppilas ilmaissut neljä kertaa Maan kiertoliikkeen Auringon ympäri) 

 
Maan ja Auringon suhteen piirsivät kaikissa neljässä vaiheessa systemaattisesti Niilo, 

Laura, Ulla ja Leila ja kolmessa vaiheessa Jani, Atte ja Sara. Näissä piirustuksissa Maan 
akselin kallistuskulma oli säilynyt jokaisessa vuodenaikakuvassa samana tai lähes samana. 
Ainoastaan Juhon, Aleksin ja Marin kuvissa maapallon sijainti suhteessa Aurinkoon 
vaihteli epäloogisesti tai siitä ei saanut selvää. Juhon piirustuksessa Maa ei liikkunut, 
mutta sen sijaan Suomea kuvaava lippu liikkui loogisesti vastapäivään Maan pysyessä 
paikallaan (vrt. vuorokausi). 

Kiertoliikkeen havainnollistamista ja liikkeen tajuamista helpotti instruktio, jossa oli 
valmiiksi esitetty 4-osainen kuvasarja Auringosta ja sitä ympäröivästä radasta, johon 
oppilaiden oli piirrettävä Maa eri vuodenaikoina. Kuvainstruktion vaiheittaisuus ja 
analogisuus edellä harjoitetuille korttien kuville helpottivat oppilaiden suoriutumista, ja 
lopputuloksena oli kierron senhetkinen ymmärtäminen. Oppilaiden piirustuksissa Maan ja 
Auringon suhteen sekä akselin kallistuskulman säilyvyyden piirtämisen onnistumista voi 
selittää jonkin verran opettajan systemaattisella ohjauksella. Yksilöllisessä 
opetustilanteessa opettaja nimittäin korjasi jokaiselta oppilaalta maapallon asentoa 
kiertoliikkeen aikana (taulukko 20). Akselin kallistuskulman merkitys vuodenaikojen 
syntyyn eksplikointiin useissa vastauksissa. 

Kuvateksteissä oppilaat vetosivat konkreettisiin seikkoihin, omiin arkikokemuksiinsa, 
maapallon sijaintiin sekä säteilymäärän, valon ja lämmön jakaantumiseen maapallolle 
(taulukko 21). Sen sijaan Maan pallonmuotoisuuteen tai akselin kallistuskulman 
vaikutuksiin ei missään selostuksissa tai niiden prosessuaalisessa syntyvaiheessa viitattu. 
Ensiksi mainittu on ymmärrettävää siksi, että Maan pallonmuotoisuuden tarkastelu 
ohitettiin opetustilanteen aikana. Sen sijaan akselin kallistuskulma ja sen merkitys tuli 
esille useaan kertaan. 

Yhteensä annettiin 26 perustelua, mikä on 40:een mahdolliseen perusteluun nähden 
vähän. Niilo ja Atte eivät olleet kirjoittaneet ollenkaan, ja Laura ja Juho selostivat kuviaan 
vain osittain. Vuodenaikojen vaihtelua selostettiin sijaintiin vedoten Aleksin, Janin ja 
Lauran kuvauksissa. Auringon säteilymäärän valon ja lämmön muutoksiin viitattiin 
puolestaan Janin, Marin, Leilan ja Saran teksteissä. Ulla kirjoitti demonstraatiota 
mukailevalla tavalla Maan kiertoliikkeestä Auringon ympäri kuvaamalla muutosta 
suunnan käsitteiden varassa. Voisi sanoa useiden oppilaiden pohtineen vuodenaikojen 
synnyn yhteydessä Maan ja Auringon sijainnin sekä Auringon säteilyn määrän muutosta, 
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mikä ei ole ihme verrattaessa tulosta joko ensimmäisen tiedonkeruun tuloksiin (Mutanen 
1999, 251–252) tai opetustilanteeseen. Kyseiset muutokset ovat havaittavissa, ja 
oppilailla on niistä aiempia aistikokemuksia. 

 
Taulukko 21. Oppilaiden kuvaamia perusteluja vuodenaikojen planetaarista muutosta 
esittäviin kuviin. 

Opp. Kesä Syksy Talvi Kevät 
Juho maininta vuodenajasta  maininta vuodenajasta maininta vuodenajasta maininta vuodenajasta 
Aleksi Kesällä Suomi on 

Aurinkoon päin. 
  

Syksyllä Suomi on 
pikkuisen Aurinkoon 
päin. 

Talvella Suomi ei ole 
ollenkaan Aurinkoon 
päin. 

Keväällä Suomi on 
pikkuisen Aurinkoon 
päin. 

Jani Suomi on Aurinkoon 
päin (lippu OK) 

Koska Suomeen 
paistaa vähän 
Aurinkoa. 

Suomessa on talvi, 
koska Aurinko paistaa 
toiselle puolelle  

Koska Suomeen 
paistaa vähän 
Aurinkoa. 

Niilo ei kirjoitusta  ei kirjoitusta ei kirjoitusta ei kirjoitusta 
Atte ei kirjoitusta  ei kirjoitusta ei kirjoitusta ei kirjoitusta 
Mari Kesällä on lämmin. 

  

Syksyllä tippuu lehdet. Talvella sataa pieniä 
kauniita hiutaleita. 

Kevät on tulossa. 

Laura Suomi Aurinkoon päin. 
  

ei kirjoitusta Talvella on mukava 
kun on lunta. 

ei kirjoitusta 

Ulla Maapallo kiertää 
Aurinkoa oikealta 
puolelta. Kun maapallo 
on ylhäällä, on kesä.  

Kun maapallon on 
vasemmalla puolella, 
on syksy. 

Kun maapallo on 
alhaalla, on talvi. 

Kun maapallo on 
oikealla puolella. 

Leila Syksyllä lehdet kuivuu. 
  

Aurinko paistaa 
kesällä. Kesällä on 
kaikkia. 

Talvella on lunta. Keväällä alkaa paistaa 
Aurinko. 

Sara Kesällä on lämmintä. 
Se on mukava.  

Syksyllä on jo aika 
kylmä. 

Talvella ei paista 
ollenkaan Aurinko. 

Kevät alkaa joutua. 

 
Kuvatekstin yläpuolella olevat piirustukset olivat planetaariseen aikaan liittyviä. 

Vaikka oppilaiden tehtävänä oli kertoa kuvista, eivät kaikki kuvatekstit viitanneet 
suoranaisesti aikavaihtelujen planetaarisuuteen. Baxterin (1989), Virrankosken (1986) ja 
Riihelän (1989) tutkimuksen tavoin konkreettisia omista kokemuksista ja 
aistihavainnoista nousevia perusteluja annettiin yhdeksässä kuvauksessa (Mari, Laura, 
Leila ja Sara). Sen sijaan kukaan pojista ei viitannut perusteluissaan kokemuksiin. 
Tyttöjen kuvatekstit olivat sisällöltään samansuuntaisia harjoitteluvaiheen keskustelujen 
kanssa. 

Oppilaiden perusteluja lukiessa jää kysymään, vahvistivatko opetustilanteen aikana 
käydyt keskustelut syntyneitä perusteluja ja syntyivätkö puolestaan keskustelut opettajan 
ennakkokäsityksen ja oppilas–opettaja-interaktion varassa. Jos arvioidaan sisällöllistä 
tietoa, voidaan todeta, että oppilaiden informaali tieto auttoi opetuskeskustelussa tiedon 
omakohtaiseen prosessointiin ja toisaalta vaikean asian läheiseksi kokemiseen, mikä oli 
tarpeellisia Marille, Lauralle ja Leilalle. Oppimisen kannalta kysymykseksi jäi edelleen, 
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miten informaali merkityksellinen aines palvelisi mahdollisimman hyvin opittavan 
asiakokonaisuuden loogista ymmärtämistä. 

Tehtävän laatuun ja erityisesti sen havainnollisuuteen (ks. luvut 3.2.2 ja 5.2.3) on 
kiinnitettävä huomiota tulkintojen luotettavuuden näkökulmasta. Sekä kortti- että 
piirustustehtävä ansaitsee kritiikkiä siitä, että Maan ja Auringon koko- ja 
etäisyyssuhteiden kaksiulotteinen havainnollistaminen oli virheellistä, vaikka Aurinko oli 
piirretty Maata suuremmaksi ja Maan kiertorata hieman soikeaksi (vrt. Ojala 1997). 
Kiertoradan lievästä soikeudesta huolimatta Aurinko oli keskellä, mikä saattoi hämätä 
joitakin oppilaita. 

Yleensä voisi todeta demonstraatioiden ja jo olemassa olevien perustelujen 
(planetaariset selitykset: liikkeet, etäisyydet, sijainti, lämpö ja valo; kokemuksiin 
perustuvat selitykset) siirtyneen oppilaiden teksteihin, kun taas opettajan tai instruktion 
korostamat seikat jäivät kuvaamatta (akselin kallistuskulma, Maan pallonmuotoisuus). 
Mikäli tuloksia vertaa Virrankosken (1986, 105) tulkintaan, jonka mukaan vuodenaikojen 
vaihtelut ja niiden syyt eivät olleet selvillä kaikilla 9.-luokkalaisilla, voi oppilaiden 
käsityksiä tai ainakin niihin liittyviä aineksia arvioida positiivisesti. Ensiksi kiertoliikkeet 
tunnistettiin useissa vastauksissa (vrt. Baxter 1989; Klein 1982; Takala 1982a) ja toiseksi 
perustelut liittyivät luonnonhavainnointiin tai planetaarisen järjestelmän selostuksiin, ei 
niinkään animistisiin ja egosentrisiin perusteluihin (vrt. Virrankoski 1986; Riihelä 1989). 
Havaintoja tukivat myös joidenkin oppilaiden myöhemmin tekemät sarjakuvat (esim. 
Leila ja Ulla; ks. liite 13b). 

 

(c) Oppilaiden käsityksiä kuukauden synnystä 

Kuukauden opettelu alkoi käsitteen ekstensioista, sillä edellisen tiedonkeruun mukaan 
erityisesti alakäsitteet tuotettiin ja järjestettiin heikosti (Mutanen 1999, 247–248). Kuun 
vaiheiden ja niiden havainnoinnin (ks. luku 7.1.1) päätteeksi opeteltiin kuukauden 
alakäsitteitä leikkaa- ja liimaa-tehtävän avulla. Seuraavana päivänä käytiin läpi 
kuukauden syntyä opettajan johdolla, minkä päätteeksi oppilaat suorittivat evaluoivan 
tutkimustehtävän ”Miten kuukausi syntyy?”. (Ks. taulukko 22; liite 15.) 

Oppilaiden leikatessa ja liimatessa käsitteitä olen päätynyt taulukossa 22 
havainnollistamiini tulkintoihin seuraavien työskentelykuvausten perusteella: 

Leilan kuukausien järjestys on aivan kokonaan hukassa, ja Leila joutuu joka kerran 
katsomaan palapelistä mallia. Mari osallistuu tasaisesti molempien vaiheiden 
työskentelyyn. Tarvitsee tukea käsitteiden järjestämiseen. Laura tekee suhteellisen 
itsenäisesti leikkaamis- ja liimaamistehtävän, mutta katsoo kuitenkin palapelistä mallia. 
Ulla ei osallistu tietoihinsa nähden kovin aktiivisesti yhteiseen järjestämistehtävään. 
Hän ei joudu katsomaan kuukausijärjestystä vaan leikkaa ja liimaa käsitelaput varsin 
itsenäisesti. Pitää tehtävää helppona. Sara järjestää sujuvasti käsitteitä järjestykseen ja 
osaa kuukaudet etukäteen, mutta kuukauden yläkäsite ei ehkä ole täysin selvä. Juholle 
näyttää olevan selvää kuukausien järjestys. Orientaatio on aluksi aktiivista ja 
toiminnallista, mutta loppua kohden tulee leikkaamisesta varsin turhautuneeksi. 
Järjestykset näyttävät olevan hänelle selvänä, myös ylä- ja alakäsitteet ovat selvillä. 
Tehtävä on tärkeä myös Aleksille, sillä ensimmäisessä vaiheessa oppilas järjestää 
palikat täysin väärin ja tarvitsee tukea palikkatornista kuukausilappujen 
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järjestämiseksi. Lopulta Aleksi järjestää vihkoonsa varsin pian kuukausi-käsitteet sekä 
ylä- ja alakäsitteet. Jani pitää kommenttiensa perusteella tehtävää helppona, mutta 
observoinnin mukaan tarvitsee tukea kuukausien järjestämisessä. Niilo tarvitsee apua 
kuukausien järjestämiseen. Kuukausien järjestystehtävä legopalikoiden ja leikkaa- ja 
liimaa-tehtävän avulla on Atelle tarpeellinen, sillä järjestäminen ei alkuunkaan sujunut 
ilman opettajan ohjausta, kirjan tietoja tai toisen oppilaan apua. (Litt. & obs. 27.3.95; 
ip; A. M.) 

 
Taulukko 22. Oppilaiden kuukausi-käsitteen ekstensiot sekä ”Miten kuukausi syntyy?” 
-tutkimusprosessin eteneminen. 

Opp. Ekstensio Ratkaisu Tulos 
Juho kaikki ok helppo; 

ei mallia  

Kuu kiertää Maan. 
 

Aleksi osa keskinkertainen; 
vähän mallia  

Kuukausi syntyy siten että Kuu kiertää maapallon. 

Jani osa keskinkertainen; 
vähän mallia  

Maapallo pyörii itsensä ympäri joten kuukausi syntyy. 

Niilo osa keskinkertainen; 
vähän mallia  

- 

Atte - vaikea; 
paljon mallia  

Kuu kiertää Maan ympäri.  
Kun Australiassa on päivä, niin meillä on yö. 

Mari - vaikea; 
paljon mallia  

Kuu kiertää maapallon ympäri. Siinä kuluu kuukausi. 
 

Laura osa keskinkertainen; 
vähän mallia 
  

Kuun kierros Maan ympäri kestää kuukauden. Kuu heijastaa 
Auringon valoa. Kuun kiertäessä Maata Kuusta näkyy aina eri 
suuruinen osa valaistuna.  

Ulla kaikki ok helppo; 
ei mallia  

Kierros Maan ympäri kestää kuukauden. Kuu heijastaa Auringon 
valoa. Kuun kiertäessä Maata (kesken) 

Leila - vaikea; 
paljon mallia  

Kierros Maan ympäri kestää kuukauden. Kuu heijastaa Auringon 
valoa. Kuun kiertäessä Maata (kesken) 

Sara kaikki ok helppo; 
ei mallia  

Kuun kierros Maan ympäri kestää kuukauden. Kuu heijastaa 
Auringon valoa. Kuun kiertäessä Maata Kuusta näkyy aina eri 
suuruinen osa valaistuna. 

 
Yhteenvetona voisi todeta käsitteen alan olleen hyvin selvillä Juholla, Ullalla ja Saralla 

sekä melko hyvin tai jokin verran selvillä Aleksilla, Janilla, Niilolla ja Lauralla. Sen sijaan 
Marin, Leilan ja Aten kuukauden alan hallinta oli vielä harjoitteluvaiheessa hyvin 
jäsentymätöntä, minkä vuoksi oli hyvä, että opettaja antoi oppilaille kuukaudet 
kotiläksyksi. Läksy evaluoitiin sekä yhteis- että parityöskentelytilanteissa, ja tämän 
mukaan kuukauden käsitteen ala tuntui olleen selvä oppilaille loppukoonnassa. 
Ainoastaan Mari ja Atte osoittivat vielä kuukauden alakäsitteiden luettelemisessa 
pienoista epävarmuutta. (Litt. 29.03.95; 8:10–; cam kaikki.) 

Tutkimusvihkoon kirjatut tulokset osoittavat oppilaiden tutkineen kuukauden käsitettä 
sekä kirjojen, cd-rom-ohjelmien sekä aika–avaruus-kirjan verkkosovelluksen avulla (liite 
15). Kahdeksan oppilasta kirjasi Kuun kiertävän Maata kuukauden aikana, kun taas Niilo 
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jätti tutkimuspaperinsa tyhjäksi ja Jani sekoitti aiempiin tutkimuksiin nähden tutulla 
tavalla Kuun ratakierron vuorokaudenvaihteluun kuuluviin liikkeisiin (myös Haupt 1950; 
Cohen 1982; Engestöm 1990). Aten vastaus on sikäli kiintoisa, että siinä yhdistyi Kuun 
ratakiertoa kuvaavan lauseen jälkeen kuukauden synty vuorokaudenvaihtelujen 
havaintotehtäviin. Taulukkoon 22 raportoimani tyttöjen vastaukset ihastuttavat, mutta 
tarkasteltaessa vastauksiin liittyviä prosesseja voi tyttöjen tulkita kopioineen tiedon 
tietokoneen verkkosovelluksesta (ks. luku 7.2). 

7.1.3 Oppimiskokemukset oppisisällöistä ennen ja jälkeen oppimisen 

Oppilailta haluttiin sekä Intelli-jakson aluksi ja päätteeksi että loppuarvioinnissa 
tiedustella oppimiskokemuksia (ks. 7.3.2). Ensiksi kysyttiin, mitä asioita oppilas on 
oppinut opetusjakson aikana tai mitä asioita hän ei ennen opetusjaksoa ollut entuudestaan 
tiennyt. Toiseksi tiedusteltiin, mitä asioita oppilas haluaisi vielä oppia. Kysymykset ovat 
niiden tekemisen aikaviiveen vuoksi kiintoisia. Toisaalta oppilailla oli ollut aikaa jäsentää 
tiiviillä aikavälillä oppimiaan asioita. Yleensä pojat vastasivat kysymyksiin tyttöjä 
monipuolisemmin. Eri arvioinneissa annettiin samansuuntaisia vastauksia. 
A. Oppilaiden toivomukset uusista opittavista asioista 
− Kevään Intelli-jakson alussa oppilaiden toivomukset koskivat mm. valinnaisuutta sekä 

tietokoneella työskentelyä. Substanssiin liittyviä toivomuksia oli vähän. Arviointi 
näytti syksyn tilanteen tavoin tuottaneen vaikeuksia Marille ja Lauralle. 

− Sekä Intellin yhteiskeskusteluissa (litt. 29.03.95; 8:17–8:29) että loppuarvioinnissa 
koskivat poikien toivomukset avaruusainesta. Niilo sanoi olevansa yleensä 
kiinnostunut oppimaan uusia asioita avaruudesta, kun taas muut pojat totesivat 
haluavansa oppia seuraavista asioista: ”Niistä sumuista, mustasta aukosta ja uusista 
tähdistä” (Atte, litt. 29.03.95; 8:17, 8:19). ”Maailmankaikkeudesta ja avaruudesta. 
Kaikkien galaksien nimet ja monta niitä yleensäkin on, mitä mustissa aukoissa 
tapahtuu.” (Juho: 95; litt. 29.03.95; 8:17.) ”Sitä, että mitä tiietään Plutosta ja 
planeetoista ja mustista aukoista” (Aleksi: 95; litt. 29.03.95; 8:17). ”Vähän kaikkee. 
Kuun syntyä haluaisin vielä tutkia.” (Jani: 95.) 

B. Oppilaan arvio oppimistaan asioista 
− Loppuarvioinnissa Sara ja Ulla vastasivat varsin yleisesti oppineensa ajasta ja 

avaruudesta, kun taas Mari totesi unohtaneensa oppimansa asiat. Laura tarkensi 
oppineensa ajan olemassaoloa. Tytöistä konkreettisimmin vastasi Leila, jonka mieleen 
oli jäänyt oma Auringon kokoon liittyvä tutkimus. 

− Lähes yhtä vaatimattomia olivat tyttöjen toivomukset uusista opittavista asioista: Mari 
ei halunnut oppia mitään erityistä, Laura ei keksinyt vastausta ja Ulla sekä Sara 
halusivat oppia kaikkea. Sara perusteli haluavansa jatkossa tutkia aikaa hieman 
toteutettua jaksoa filosofisemmin. Leila olisi puolestaan halunnut tietää jatkossa 
enemmän planeetoista ja erityisesti Plutosta ”söpön nimen takia”. 

− Poikien asiasisällöt olivat runsaita, ja ne koskivat pääasiassa avaruusaiheita (ks. 
Markkanen 1993; Vosniadou 1994). Merkittävää on, että lähes kaikki opitut asiat olivat 
omatoimisen tutkimusprosessin aikaansaamia (ks. luku 7.1.1). Poikien opitut asiat 
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koskivat myös vapaaehtoista toimintaa, yleensä harrastuneisuutta ja tietokoneella 
työskentelyä. Mieleen jääneet ja opitut oppisisällöt liittyivät Maan ja Auringon sekä 
planeettojen ja maailmankaikkeuden ominaisuuksiin. 
Myös viimeisenä tutkimuspäivänä käydyssä keskustelussa oppilaiden mieliin nousivat 

opittuina asioina avaruusasiat. Aikavaihtelujen opettamisen näkökulmasta on kysyttävä, 
miksi juuri kukaan ei nimennyt uudeksi opittavaksi asiaksi vuorokauden, vuodenajan ja 
kuukauden syntyyn liittyviä seikkoja. Ovatko käsitteet arkikielessä niin tuttuja, että niitä 
ei voida luetella uusiksi asioiksi? Onko ilmiön ymmärtäminen sittenkin niin kompleksinen 
asia, että oppilaan on vaikea eritellä siinä uuden oppimista? Vai eivätkö aikaan liittyvät 
asiat kiinnosta oppilaita, sillä avaruuden mystisyys näyttää kiinnostavan enemmän? (Ks. 
luku 7.3.2.) 

7.1.4 Kokoavia ajatuksia käsitysten sisältöjen tulkinnasta 

Tulokset oppilaiden planetaarisista käsityksistä ovat valoisia verrattaessa aiempien 
tutkimusten tuloksiin. Tutkittavien oppilaiden opetusvaiheen jälkeisissä lausumissa eivät 
enää yleensä sekoittuneet Maan kierto- ja pyörimisliikkeet tai Kuun ratakierto toisiinsa. 
Lisäksi suuri osa aikavaihteluita koskevien kysymysten vastauksista oli luonteeltaan 
planetaarisia ja aikavaihteluita kuvattiin mieluusti luonnosta peräisin olevin tai luonnon 
aistihavaintoihin perustuvin argumentein, joista puuttuivat kokonaan aiemmin raportoidut 
kyseiselle ikäkaudelle tyypilliset animistiset, maagiset (Riihelä 1989; Baxter 1989) tai 
spontaanit (Virrankoski 1986) käsityspiirteet. Ainoastaan kuukauden synnyn yhteydessä 
pari oppilasta tuntui sekoittaneen Maan pyörimisliikkeen ja Kuun ratakierron toisiinsa. 
(Vrt. Klein 1982; Summers & Mant 1995; Takala 1982; Virrankoski 1986; Vosniadou & 
Brewer 1990.) 

Tulosvertailussa on otettava huomioon, että aiemmissa käsitystutkimuksissa ei ole ollut 
opetusvaihetta (ks. Mutanen 1999) ja että evaluoivat tehtävät on suoritettu heti 
opetusvaiheen jälkeen. Voisi olettaa, että teemapäivittäin etenevä opetus on saattanut 
selkeyttää oppilaiden käsityksissä kiertoliikkeiden keskinäisiä suhteita, jotka olivat vielä 
ensimmäisessä tiedonkeruussa epästabiileita ja sekoittuneita. Olisi toki syytä ja myös 
kiintoisaa kysyä, miten syvälle asiat ovat juurtuneet lasten käsityksissä, jolloin olisi ollut 
aiheellista tutkia oppimista ajallisesti nyt tarkasteltua pitemmän periodin aikana. 
Kiertoliikkeiden selkiintymistä koskevia päätelmiä vahvistaa oppilaiden toiminta 
viimeisen päivän koontakeskustelussa. 

Vuoden aikavaihteluun kuuluu maapallon kierros Auringon ympäri (Laura). Atte 
näyttää telluuriolla, miten Maa kiertää Auringon ympäri oikeaan suuntaan. 
Vuorokauden aikavaihteluun liittyy kierros itsensä ympäri (Jani), johon Aleksi lisää 
”akselinsa ympäri” ja Laura tarkentaa liikkeen ”pyörimiseksi”. Juho näyttää 
telluuriolla vuorokauden syntymisen: ”Juho: niinkö tämä pyörähtää yhden kerran 
ympäri. Ope: mikä tää on? Juho: Suomi. Ope: kyllä ja sä laitoit sillä tavalla.. Juho: 
Suomessa oli päivä ja se tuli taas samaan kohtaan, siinä meni tasan 24 tuntia.” 
Kuukauden aikavaihteluun liittyy Kuun kierros maapallon ympäri (Mari). Ulla näyttää 
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telluuriolla kuukauden oikein ja kertoo Kuun kiertävän yhdessä kuukaudessa Maan. 
(Litt. 29.03.95; 8:08–; litt. 29.03.95; 9:07–.) 

 

Aikavaihtelujen omaksumisen yleistä ja tapauskohtaista tarkastelua 

Kokoavien ajatusten pohjaksi olen koonnut edellä kirjaamistani tuloksista oppilaiden 
yhteispistemäärät taulukkoon 23. Arvioinnissa olen käyttänyt asteikkoa 0–3 ja ottanut 
huomioon eri tehtävien ja niiden vaatimien prosessien lisäksi opettajan antaman avun. 
Edelleen olen eritellyt tulokset sekä edellisestä että tästä tiedonkeruusta. 

 
Taulukko 23. Oppilaiden ilmentämät käsitykset tuotosten perusteella eri 
tiedonkeruuvaiheissa (n = 10). 

Teht. 
Opp. 

mp 
pla 

a-k 
pla 

ku 
pla 

vrk 
95 

v 
95 

kk 
95 

ALA
95 

PLA
95 

AIKA

95 
Yht. 

 
Yht. 
95 

vrk
94 

v 
94 

kk
94 

AIKA 
94 

ALA 
94 

Yht. 
94 

Juho 3 3 3 3 2 3 3 9 8 11 20 3 1 2 6 2 8 
Aleks
i 

2 2 2 3 2 2 2 6 7 9 15 2 1 0 3 2 5 

Jani 3 1 3 3 2 1 2 7 6 8 15 3 1 0 4 1 5 
Niilo 2 2 2 3 2 2 3 6 7 10 16 2 1 0 3 2 5 
Atte 3 3 2 3 2 1 2 8 6 8 16 2 1 0 3 1 4 

Yht. 13 11 12 15 10 9 12 36 34 46 82 12 5 2 19 8 27 
Mari 2 3 1 2 1 1 2 6 4 6 12 2 0 0 2 1 3 
Laura 1 3 1 2 1 2 2 5 5 7 12 1 1 0 2 1 3 
Ulla 2 2 2 2 2 2 3 6 6 9 15 1 2 0 3 2 5 
Leila 1 2 1 2 1 1 2 4 4 6 10 1 0 0 1 1 2 
Sara 3 3 2 3 2 2 3 8 7 10 18 3 1 0 4 2 6 

Yht.  9 13 7 11 7 8 12 29 26 38 67 7 4 0 11 7 19 

Yht.  22 24 19 26 17 17 24 65 60 84 149 19 9 2 30 15 46 

Huomiot: mp: käsitykset Maasta; a-k: käsitykset Auringon, Maan ja Kuun järjestelmästä; ku: käsitykset Kuun vaiheista ja liikkeistä; vrk: käsitykset 

vuorokauden synnystä; v: käsitykset vuodenajan synnystä; kk: käsitykset kuukauden synnystä; ALA: aika-käsitteisiin liittyvät ekstensiot ja intensiot 

yhteensä; PLA: planetaariset käsitykset yhteensä; AIKA: aikaan liittyvät käsitykset yhteensä; 94: tieto vuodelta 1994; 95: tieto vuodelta 1995 
 

Mikäli tuloksia vertaa ensimmäiseen tiedonkeruuseen, ovat ne kokonaisuudessaan 
parempia, mikä on loogista käsitysten kehittymistä kuvaavien näkemysten mukaan (Klein 
1982; Baxter 1989). Ensimmäisessä vaiheessa parhaiten osattu vuorokauden käsite 
hallittiin myös nyt parhaiten, kun taas eniten hankaluuksia oli edelleen vuodenaika- ja 
kuukausi-käsitteissä, vaikka kuukauden alakäsitteiden oppimisessa tapahtui muutosta 
huomattavan paljon. Maa–Aurinko-suhteita ja liikkeitä onnistuttiin molemmissa 
tiedonkeruissa selostamaan paremmin kuin liikkeen suuntaa. 

Vuorokauden synnyn liikkeiden tunteminen ja näyttäminen onnistui aiemmin 
seitsemältä ja Maan ja Auringon valon muutoksen kuvailu kahdeksalta oppilaalta siten, 
että Leilan tietämys ontui molemmissa, Marin tieto Maa–Aurinko-suhteen 
havainnoinnissa sekä Lauran ja Ullan tietämys liikkeiden tuntemisessa. Nyt toteutetuissa 
harjoittelu- ja evaluointivaiheissa oppilaat onnistuivat havainnollistamaan sekä liikkeen 
että osaksi jopa sen suunnan tai olivat useissa kohdin tietoisia suunnan merkityksestä. 
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Oikeaan tulokseen pääsemiseksi muutamat tarvitsivat opettajan vihjeitä (ks. taulukko 19; 
liite 12a). 

Vuodenajan käsitysten ilmeneminen oli vuorokauden käsitteen hallintaa 
mutkikkaampaa jo ensimmäisessä tiedonkeruussa, jossa jotkut oppilaat selittivät jollakin 
tavalla vuoden syntyä Maan ja Auringon sekä kiertoliikkeiden muutoksilla (Juho, Jani, 
Atte, Ulla, Niilo, Laura) kuitenkin niin, että vuodenajan synnyn todellisia syitä ei tullut 
esiin. Marin ja Leilan käsitykset olivat vasta alkuvaiheessa, ja Aleksin ja Ullan 
käsityksissä ilmeni vaihtoehtoisia paikka- ja ilmansuunta-käsitteisiin perustuvia selityksiä. 
(Mutanen 1999, 226–228, 251–252.) Nyt suoritetuissa tiedonkeruissa kaikki oppilaat 
kommentoivat edelliseen tiedonkeruutilanteeseen verrattuna rohkeammin Maa–
Aurinko-suhteen muutosta, mutta muita syitä vuodenaikojen vaihteluille ei instruktioita ja 
opettajan puhetta lukuun ottamatta tullut esille. Evaluoivassa piirustustehtävässä useat 
oppilaat olivat pyrkineet säilyttämään akselin kallistuskulman. Voi kuitenkin todeta, että 
opetusvaiheesta huolimatta vuodenaikojen vaihteluja selitettäessä oppilaat eivät viitanneet 
systemaattisesti edelleenkään akselin kallistuskulmaan, Maan pallonmuotoisuuteen sekä 
Maan ja Auringon koko- ja etäisyyssuhteisiin (ks. Baxter 1990; Ojala 1993; 1997). 

Edelleen aiemmin useat oppilaat sekoittivat kiertoliikkeet toisiinsa ja ainoastaan Ulla 
kykeni vuodenaika-demonstraatiossaan selittämään Maan kierroksen Auringon ympäri 
(Mutanen 1999, 252). Opetusvaiheessa Juho, Aleksi, Niilo, Atte ja Ulla osasivat selittää 
Maan kiertoliikkeen Auringon ympäri, ja piirustustehtävässä sekä liike että liikkeen 
suunta näyttivät jo selvinneen muillekin oppilaille. Tosin vielä evaluoivassa tehtävässä 
opettaja havainnollisti Marille, Lauralle ja Leilalle asiaa. Tämä on ymmärrettävää, sillä 
Laura sekoitti aiemmassa tiedonkeruussa vuodenajan liikkeen vuorokauden liikkeeseen. 
Marille ja Leilalle oli yleensä vaikea orientoitua kognitiivisesti vuodenaikojen synnyn 
ymmärtämiseen. Liikkeen suunnan mainitsin ensimmäisessä tiedonkeruussa yleensä 
epästabiiliksi ja usein myös vaikeasti tulkittavaksi: myös tässä tiedonkeruussa joillakin 
oppilailla saattoi suunta vaihdella tehtävää tehdessä (ks. taulukko 20; liite 12b), mutta 
suunnan merkitys korostui opetusvaiheessa. 

Ensimmäisessä tiedonkeruussa kuukauden syntyyn sisältyvät liikkeet osasi kertoa ja 
havainnollistaa ainoastaan Juho ja muilla esiintyi varioiden orastavaa liikkeen 
hahmottamista. Niinpä taulukosta 23 on luettavissa opetusjakson aikana tapahtuneen 
kaikilla oppilailla käsitysten kehittymistä. Molemmissa tiedonkeruissa sekoitettiin Maan 
kiertoliike ja Kuun ratakierto toisiinsa, kuten aiemmissakin tutkimuksissa (Cohen 1982; 
Targan 1987; Engeström 1990; Summers & Mant 1995). 

Kuviosta 10 voidaan seurata oppilaiden käsitysten kehittymistä opetuksen aikana. 
Kuten edellisen taulukon lukuja kvantifioidessani totesin, ovat pisteytykset yleistyksiä, ja 
niitä tehdessä on pyritty tekstissä selostamani tavoin ottamaan huomioon oppimisen 
konteksti. 
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Kuvio 10. Oppilaiden planetaarisiin aikakäsityksiin sekä käsitteiden alan hallintaan liittyvien 
käsitysten kehittyminen ensimmäisestä vaiheesta toiseen tiedonkeruuseen. 

 
Kirjasin syksyn 1994 tiedonkeruussa Aleksin perustelleen vuodenaikojen vaihtelua 

paikkateorialla (ks. Mutanen 1999, 227–228), mistä tein nyt samansuuntaisen havainnon: 
Aleksin Maan kiertoliikkeen perustelut olivat oikea-, vasen-, ylös- ja alas-käsitteitä. Sen 
sijaan edellisessä tiedonkeruussa ilmennyttä systemaattista myötäpäivään kierto- ja 
pyörimisliikettä ei enää ilmennyt. Myöskään Saran vuodenaikojen mieltäminen 
ilmansuuntien mukaan ei toistunut enää kevään vaiheessa. Lauralla ilmeni edelleen olleen 
tietoa esimerkiksi Aurinko-, Maa- ja Kuu-järjestelmästä ja ajan ilmiöistä, mutta käsitteen 
ekstensioiden hallinnassa oppilaalla ei enää tässä vaiheessa ollut ongelmia. (Vrt. Mutanen 
1999, 226–228.) 

Yleensä oppilaat toimivat samansuuntaisesti molemmissa tiedonkeruissa (esim. Juho, 
Jani, Niilo). Marin ja Leilan tuloksia tarkasteltaessa voi sekä ajallisella viiveellä että 
opetustuokiolla, asioiden havainnollistamisella ym. todeta olleen merkitystä käsitysten ja 
käsitteiden selkiytymisessä. Vaikka opetusvaiheessa oppilaat käyttivät useissa tehtävissä 
aikaa runsaasti ja saivat opettajan tukea yleensä ottaen muita enemmän, voin todeta 
tyttöjen selvinneen planetaarisia käsityksiä mittaavista tehtävistä sekä niiden 
suorittamisesta edelliseen tiedonkeruuseen verrattuna paremmin. Aten käsitysten ja 
käsitteiden analysointi poikkesi tiedonkeruiden aikana ehkä kaikkein eniten. Hän suoriutui 
kevään jaksosta syksyn jaksoa paremmin, minkä syynä arvelisin olleen nimenomaan 
heikon käsitteen ekstension hallinnan, joita mittaaviin tiedonkeruutilanteisiin hän 
suhtautui puutteellisen lukutaidon vuoksi syksyllä nihkeästi. 

Käsitteiden alan hallinta planetaarisia käsityksiä tutkittaessa 

Syksyllä 1994 käsitteiden aloista hallittiin parhaiten viikon käsitteen ala ja huonoiten 
kuukauden käsitteen ala, jota harjoiteltiin erityisesti kevään tiedonkeruussa. Myös 

Aika-käsitteet:
planetaariset käsitykset ja käsitteen ala
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vuorokauden ja vuodenajan käsitteiden ekstensioihin perehdyttiin erillisissä tehtävissä. 
Aiemmin alan hallinnassa oli vaikeuksia vuorokauden yläkäsitteen tuottamisessa, kun taas 
alakäsitteiden aamu, päivä, ilta ja yö tunnistaminen onnistui kaikilta. Lisäksi vuodenajan 
käsitteen tunnistaminen oli vuorokauden käsitteen tunnistamista heikompaa. Juhon, Ullan, 
Niilon, Saran ja Aleksin käsitteiden ekstensioiden hallitseminen oli ensimmäisessä 
vaiheessa kokonaan tai melko ongelmatonta. (Mutanen 1999, 247–250.) 

Keväällä ylä- ja alakäsitteen suhde oli hämärä joillekin: Maria lukuun ottamatta kaikki 
oppilaat pystyivät kyllä määrittelemään käsitteen vuorokausi demonstraatiota tehdessä, 
mutta vuodenajan yläkäsitteen tunteminen ontui. Loppukoonnassa vuodenaikoja 
tiedusteltaessa Aleksi alkoi ensin luetella kuukausia, mutta Niilo korjasi vuodenaikojen 
oikeat alakäsitteet. (Litt. 29.03.95; 8:08; cam kaikki.) Myös Laura sekoitti vuodenajan ja 
vuorokauden yläkäsitteet (litt. 29.03.95; 9:08; ks. myöhemmin vuodenaika-kohta). 

Lauran (ja osin myös Saran ja Aten) ongelmaa voisi tulkita viittaamalla 
demonstraatioon (luku 7.1.2; a-kohta), jossa rinnastettiin vuorokautta ja vuodenaikaa 
toisiinsa. Käsitteellistä sekoittumista voisi kuitenkin pohtia edellisen tiedonkeruun 
näkökulmasta, jolloin nimenomaan Lauran käsitteen ekstensioiden hallinta ontui, kun taas 
oppilas ilmaisi ulkomuistista avaruudellisia suhteita ja liikkeitä. Kehitystä käsitteen ja 
ilmiön suhteen ymmärtämisessä oli ensimmäisestä tiedonkeruusta lähtien tapahtunut 
huomattavasti: opetuksessa oli edelleen syytä muistaa käsitteen ekstension ja intension 
selventäminen ja havainnollistaminen erityisesti monimutkaista planetaarista järjestelmää 
opiskeltaessa. 

Kaikille oppilaille näytti olleen syksyn jakson tilanteeseen nähden selvempää 
vuorokauden ja vuodenajan alakäsitteiden tuottaminen ja järjestäminen. Raportoin Juhon, 
Ullan ja Saran hallinneen kuukauden käsitteen alan jo harjoitteluvaiheessa, kun taas muut 
tarvitsivat tukea. Alan hallinta ilmeni yleensä demonstraatiota tehdessä, jolloin oppilaat 
järjestivät käsitekortteja tai siirtyivät aikavaihtelun havainnollistamisessa seuraavaan 
vaiheeseen. Oppilaiden työskentelyn kuluessa tehdyt päätelmät saivat vahvistusta 
loppukoonnassa. Näin ollen kaikilla oppilailla oli tapahtunut kehityksen ja opetuksen 
mukanaan tuomaa käsitteellistä laajentumista ensimmäisen luokan syyslukukaudelta 
toisen luokan kevätlukukaudelle. Käsitteen alan laajentuminen ja varmistuminen näkyi 
myös oppilaiden tuotoksissa (esim. sarjakuvat, vihkotehtävät jne.). 

Piirustus- ja kirjoitustehtävissään oppilaat ilmaisivat käsitteidensä intensiota 
ensimmäisen tiedonkeruun tavoin mieluiten kuvaamalla joko omia kokemuksiaan ja 
aistihavaintoja tai luonnon kokemuksia. Intensioiden spontaani ilmaiseminen oli 
mieluummin toteavaa ja kuvaavaa kuin planetaarisia suhteita selittävää. Sisällöllisesti 
kuvauksissa oli syksyn jakson tilanteeseen nähden enemmän oppilaan havaintoja 
Auringon ja Maan suhteesta ja sen mukanaan tuomista maakeskeisistä havainnoista: 
”aurinko laskee illalla” ja ”yöllä tähdet tuikkivat” (ks. liite 4; Ojala 1997). 

 

Aikavaihtelujen ymmärtäminen Aurinko-, Maa- ja Kuu-käsitysten rinnalla 

Aiempia tutkimuksia valoisammat tulokset ovat ymmärrettävissä opettajan vahvalla 
oppilaantuntemuksella ja aineenhallinnalla, mistä on osoituksena oppilaiden asiantunteva 
ohjaus (ks. luku 7.2). Aikaa koskevia käsityksiä on syytä pohtia planetaarisen järjestelmän 
tuntemisen näkökulmasta. Oppilaiden intensiivinen työskentely Aurinko-, Maa- ja 
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Kuu-käsitteiden ominaisuuksien tuntemiseksi sekä järjestelmän suhteiden mallintamiseksi 
johti oppilaita erityisesti Maan ja Auringon suhteen sekä kierto- ja pyörimisliikkeiden 
jäsentämiseen aikavaihteluja opeteltaessa. Tutkimusongelmista noussut sisältötieto tuli 
esille myös piirustustehtävässä ja haastatteluosiossa. 

Aiempien tutkimusten perusteella on syytä verrata oppilaiden Maa-planeetan 
pallonmuotoisuutta koskevia käsityksiä aikavaihtelujen ymmärtämiseen (ks. luku 7.1.2). 
− Totesin Leilan ja Lauran ilmentäneen litteää Maa-käsitystä, joka voisi viitata jopa 

lineaariseen Maan kiertoliikkeen hahmottamiseen (Vosniadou & Brewer 1990), vaikka 
en käsitystä siksi tulkinnutkaan. Joka tapauksessa tytöillä ilmeni ongelmia 
aikavaihtelujen planetaarisessa hahmottamisessa, mikä on osin ymmärrettävissä, sillä 
käsitykset Maasta olivat vasta alkuvaiheessa kehittymässä. 

− Tulkitsin, että Aleksin mielestä Maa-planeetta on Marin ja Ullan käsitysten tavoin 
pyöreä, mutta ei kuitenkaan aina systemaattisesti pallonmuotoinen. ”Pyöreän 
maapallokäsityksen” pohjalta on ymmärrettävissä Aleksin molemmissa tiedonkeruissa 
ilmaisema suuntaa koskeva käsitys maapallon liikkeitä kuvattaessa (Vosniadou 1994b) 
sekä Ullan taulukon 16 mukaisesti kirjoittamat suuntaan perustuvat selostukset 
vuodenaikavaihtelua ilmaiseviin kuviin: ”Maapallo kiertää Aurinkoa oikealta puolelta. 
Kun maapallo on ylhäällä, on kesä.” 

− Marin aikavaihtelujen ymmärtämistä voi vaikeuttaa edelleen käsitys, jonka mukaan 
Maa on pyöreä (orastava pallonmuotoinen), kun taas Juhon, Aten, Janin ja Saran selvät 
käsitykset ja Niilon melko selvät käsitykset pallonmuotoisesta Maasta helpottavat 
aikavaihtelujen ymmärtämistä. Saran aiemmin ilmennyt ilmansuuntien käyttäminen 
maapallon liikkeitä kuvattaessa ei enää ilmennyt kevään tiedonkeruussa. 

− Maa-planeetan tutkimisen ontuvana kohtana olivat puutteelliset tiedot painovoimasta: 
asiaa ei kysytty suoraan kaikilta oppilailta, eivätkä oppilaat Saraa lukuun ottamatta sitä 
spontaanisti ilmaisseet. 
Olen luokitellut oppilaiden käsityksiä aiempien tutkimusten sisällön mukaan (ks. 

Mutanen 1999). Nyt suorittamissani tulkinnoissa keskityin edellistä tiedonkeruuta 
enemmän aikavaihtelujen planetaaristen käsitysten kuvailuun niin, että pidin edelleen 
olennaisena käsite–ilmiö-kokonaistarkastelua, jossa ovat rinnakkain sekä käsitteen 
tiedonalakohtaisuus että käsitteen ekstension ja intension problematiikka. Uutena 
sisältönä on ollut oppilaiden Maa- ja järjestelmä-käsitysten tutkiminen, mikä on lisännyt 
ymmärrystä edellä kuvaamallani tavalla aikavaihteluiden oppimisesta. 

Esitellessäni oppilaiden käsityksiä pidän luokitteluja tärkeämpänä päästä pureutumaan 
käsitteiden oppimisessa merkityksen muodostumisen sekä oppimiskokemusten 
problematiikkaan. Luokittelujen ja käsitysten kuvaamisen funktio on oppimisen 
kokonaistarkastelussa välineellinen. Käsitysten kuvaamisessa en ole esitellyt kvantifioivia 
lukuja siitä, miten usein oppilaat ilmaisivat esimerkiksi erilaisia aikavaihteluihin liittyviä 
tekijöitä tai planetaarisiin järjestelmiin liittyviä sisältötietoja. Taulukoimalla 
tehtäväkohtaisesti oppilaiden toimintaa olen halunnut osoittaa aiheen sisällöllisen 
oppimisproblematiikan ja toisaalta paikantaa oppilaskohtaisen kuvauksen kannalta 
välttämättömät tuotostekijät, johon prosessitietoa on jatkossa mahdollista verrata. Olen 
itse asiassa esittänyt käsitteellistämisen solmukohtia sisältötiedon näkökulmasta, mitä 
tulen täydentämään observoinnista ja arvioinneista saadulla tiedolla. 

Olen esitellyt oppilaiden käsitysten ilmenemisen tarkastelemalla joko kirjallisia tai 
suullisia oppilaiden tuotoksia. Erilaisten oppimistilanteiden tehtäväaineiston lisäksi olen 
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sisällyttänyt tuotoksiin oppimisen kertausvaiheet, joissa opettaja on helpottanut 
käsitteellistämistä. Jatkossa tarkastelu etenee oppimisprosessiin, -ympäristöön ja 
-tehtäviin siten, että käsitysten oppimisen poikittaista tulkintaa jatketaan analysoimalla 
kohtaamistilanteita käsitysten sisältöjä laajempina kysymyksinä. Samalla tarkastellaan, 
miten kohtaamistilanteet ja oppimisympäristö tehtävineen tukevat käsitteenmuodostusta. 

7.2 Oppimisprosessit käsitteiden opiskelun ja tutkivan työskentelyn 
aikana 

Edellisessä luvussa raportoin oppilaiden käsityksistä oppimisen tuotosten perusteella. 
Tässä luvussa vastaan toiseen pääongelmaan: millaisia prosesseja oppilailla esiintyy 
käsitteiden oppimisen aikana? Kuvaan oppilaiden tutkivaa työskentelyä ja vastaan 
alaongelmiin a–f luvuissa 7.2.1–7.2.5 (ks. taulukko 8). 

 
Taulukko 24. Observointihavaintojen sekä laadullisten kommenttien määrät tutkivassa 
työskentelyssä (f = 7 570; min = 1 912). 

TU  Ma 20.3   Ti 21.3   Ke 22.3   Yht.   
 min ha ob ld min ha ob ld min ha ob ld min ha ob ld 
Yht. 416 1526 604 922 915 3564 1169 2395 581 2480 734 1746 1912 7570 2507 5063 
P 209 806 314 492 493 1994 666 1328 266 1203 361 842 968 4003 1341 2612 
T 207 720 290 430 422 1570 503 1067 315 1277 373 904 944 3567 1166 2401 
Huomiot: min = minuutti; ha = havaintoja yhteensä (ob + ld); ob = piirreobservointeja; ld = laadullisia, vapaita kommentteja; Yht. = yhteensä; TU = 

tutkiva työskentely; P = pojat; T = tytöt 

 
Olen havainnoinut oppilaskohtaisesti 28:aa tutkivaa prosessia lähes 32 tunnin ajan. 

Raportoinnissa hyödynnän oppilaiden yhteisiä aiheita eli maanantain ja tiistain 
Aurinko-tutkimusta sekä keskiviikon Maa-tutkimusta. Yhteistä tutkimusaikaa oli lähes 27 
tuntia, mikä on vajaa 85 % kaikista tutkivan työskentelyn aineistoista. Muut ns. 
valinnaisena suoritetut tutkimukset selostan joko yhteisten tutkimusten tai vapaaehtoisten 
toimintaympäristöjen selostuksen lomassa. Observointiaineiston yksityiskohtaista 
jakaantumista tarkastelen erikseen kunkin tekijän kohdalla. Taulukkoon 25 olen koonnut 
kokonaisuuden hahmottamiseksi raportoinnissa ensisijaisesti käytetyn aineiston 
frekvenssit, prosenttijakaumat ja minuutissa esiintyvien havaintojen määrät. 
 

Taulukko 25. Observoitujen havaintojen jakaantuminen (n = 10; f = 2109; min = 1593). 

Havainnot f % Hav./min 
Tekijät Kaikki Pojat Tytöt Kaikki Pojat Tytöt Pojat Tytöt 
Prosessi 300 140 160 14 47 53 0,20 0,18 
Väline 156 77 79 7 49 51 0,11 0,09 
Tuki 636 306 330 30 48 52 0,45 0,36 
Työskentely 448 216 232 21 48 52 0,32 0,26 
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Orientaatio 569 249 320 27 44 56 0,36 0,35 

Yht./ka Yht. 2109 Yht. 988 Yht. 1121 - ka: 47 ka: 53 ka: 0,29 ka: 0,25 

Huomiot: poikien työskentelyaika 685 minuuttia; tyttöjen työskentelyaika 908 minuuttia; yhteensä 1 593 minuuttia 

 
Yleensä voisi sanoa tyttöjen yhteisen tutkivan työskentelyajan olleen poikien aikaa 

pitemmän. Sen sijaan kun verrataan eri sukupuolten havaintojen määriä minuuttia kohti, 
voidaan todeta, että poikien jokaiseen tekijään liittyi tyttöjen havaintoja enemmän 
erilaisia havaintoja. Kaikkein eniten tekijöistä havaintoja oli tuesta ja vähiten välineestä.  

7.2.1 Oppilaiden etenemisen vaiheet tutkivassa työskentelyssä 

Tarkastelun kohteena ovat oppilaiden tutkimusongelmien työstämisen vaiheet. Yleensä 
tutkivan työskentelyn oppimisprofiilit osoittavat prosessiin käytetyn ajan lisäksi vaiheiden 
laadun ja määrän muuttuvan oppilaskohtaisessa tarkastelussa (taulukko 26).  

 
Taulukko 26. Prosessin observointihavainnot oppilaskohtaisesti tarkasteltuina kaikille 
yhteisistä Aurinko- ja Maa-tutkimuksista (n = 10; f = 300; min = 1 593). 

Tekijä/oppilas Observoitavan tekijän piirteet 1–5/6 Yht. 
Prosessi alku ongelma tietoka väline kirjaus koonta f min f/min 
Juho 3 5 4 5 3 5 25 115 0,22 
Aleksi 3 6 4 8 5 4 30 124 0,24 
Jani 3 9 5 6 2 6 31 130 0,24 
Niilo 3 6 3 4 4 3 23 153 0,15 
Atte 3 8 5 7 4 4 31 163 0,19 
Yht. pojat 15 34 21 30 18 22 140 685  
% pojat 11 24 15 21 13 16 47/300 43  
ka pojat 3 6,8 4,2 6 3,6 4,4  137 0,21 

Mari 3 10 3 9 5 11 41 249 0,16 
Laura 2 7 6 11 5 9 40 237 0,17 
Ulla 2 6 1 7 7 3 26 165 0,16 
Leila 5 11 3 6 3 4 32 133 0,24 
Sara 3 4 1 2 7 4 21 124 0,17 
Yht. tytöt 15 38 14 35 27 31 160 908  
% tytöt 9 24 9 22 17 19 53/300 57  
ka tytöt 3 7,6 2,8 7 5,4 6,2  181,6 0,18 

Yht. kaikki 30 72 35 65 45 53 300 1593  
% kaikki 10 24 12 22 15 17 100 100  

Raportoin, millaisia yksilöllisiä eroja oppilailla on ja mihin ongelman työstön 
vaiheeseen erot sijoittuvat. Vastaan täten seuraaviin kysymyksiin: miten oppilaiden 
oppimisprosessit etenevät ajan funktiona ja millaisten vaiheiden kautta oppilaat etenevät 
työskentelyssään? Aloitan kuvauksen oppimisprofiilien ajan funktioista, minkä jälkeen 
selostan tutkivaa prosessia vaihe kerrallaan (ks. Jones 1989; Meisalo 1990) sekä 
laajennan analyysia oppilaiden ja opettajan arvioilla. 
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(a) Oppilaiden prosessin arviointia ajan funktiona 

Ensimmäisenä suoritettuun Aurinko-tutkimukseen käytettiin aikaa 62–175 minuuttia siten, 
että Leila suoriutui tehtävästä nopeimmin ja Mari ja Laura selvästi muita hitaammin. 
Maa-tutkimukseen käytettiin aikaan tasaisemmin: Sara selvisi 26 minuutissa, kun Ulla 
ratkoi ongelmaansa 76 minuuttia. Poikien prosessit kestivät lähes 12 tuntia, kun tyttöjen 
yhteistyöskentelyaika oli reilu 15 tuntia. Työskentelyajoista ei voi kuitenkaan tehdä 
yksipuolisia päätelmiä, sillä niihin vaikuttivat oppilaan taitojen lisäksi mm. ongelman 
haastavuus ja oppimisympäristöstä saatu tuen määrä (ks. luku 7.2.3). Olen koonnut 
liitteeseen 16 selostukseni tueksi esimerkinomaisesti jokaisen oppilaan 
Aurinko-tutkimuksen oppimisprofiilit. 

Ensimmäisenä tutkimuspäivänä kaikkien tyttöjen oppimisprofiilit olivat 
samansuuntaisia. Ongelman keksiminen tai kirjaaminen tuntui olleen tytöille ylivoimainen 
tehtävä, kun taas pojat ehtivät Niiloa lukuun ottamatta kirjata tulokset. Aurinko-tutkimus 
jatkui seuraavana päivänä joko tietolähteen valinnalla, lähteeseen tutustumisella tai 
tulosten kirjaamisella. Työskentely sujui yleensä edellistä päivää innokkaammin, ja myös 
oppimisympäristön valmius oli ensimmäistä päivää parempi. Toinen tutkimuspäivä sopi 
oppimisen seuraamiseen hyvin siksi, että opettajan tuki oli saatavissa muita päiviä 
helpommin. Kolmanteen päivään sisältyivät opettajan suorittamat yksilöhaastattelut, mikä 
saattoi näkyä pitkinä odotusaikoina. Toisaalta analyysista voitiin tehdä päätelmiä 
oppilaiden itsenäisestä ja sosiaalisesta etenemisestä. 

Liitteen 16 oppimisprofiileista on huomattavissa esimerkiksi Juhon ja Saran prosessien 
erilaisuus, vaikka molemmat ilmaisivat kehittyneitä planetaarisen järjestelmän ja 
aikavaihteluiden käsityksiä sekä koonnassa että yksilöllisissä oppimistehtävissä (ks. luku 
7.1; taulukko 23). Juho oli ääriesimerkki ongelmien nopeasta kirjaamisesta sekä sen 
työstöön liittyvien välineiden valinnasta, kun taas Saran ongelmanmuodostus lähti hitaasti 
käyntiin. Mikäli Saran käsityksiä tarkasteltaisiin pelkän kysymyksen työstön ja siitä 
käytyjen keskustelujen perusteella, voisi olettaa oppilaalla olleen vaikeuksia myös 
käsitysten tuottamisessa niiden evaluoivassa vaiheessa. On syytä kysyä, mitä sitten 
luvussa 7.1 analysoimani oppimistulokset ja käsitykset viestivät oppilaan prosessista. 

Korostan tulkinnan muutamia periaatteita. Ensiksi käsitteen oppimista kuvatessani en 
tavoittele oppimisprofiileita, joiden varassa voitaisiin suoraan ennustaa käsitysten 
laadullista muutosta. Käsityksiä teoretisoidessani olen ilmaissut yhtäältä niiden hitaan 
muuttumisen ja toisaalta vaikean tulkinnan problematiikkaa, mikä puolestaan tarkoittaa 
käsityksistä tehtyjen tulkintojen varovaisuutta (ks. Champagne ym. 1985; Engel Clough 
1986; vrt. Driver 1989). Se, että Sara toimi tietyllä tavalla oppimisympäristössä, ei anna 
koko kuvaa hänen käsityksistään. Oppimisprofiilien tulkinta on oleellista 
merkityksellisten kokemusten sekä niistä johdettujen pedagogisten johtopäätösten 
kannalta (ks. Eylon & Linn 1988; Gunstone 1988). 

 

(b) Tapaustarkastelua ongelman työstämisestä kirjaamiseen 

Millaisia merkityssuhteita oppimisen aikana ilmeni sekä mentaalisissa että 
vuorovaikutuksellisissa prosesseissa? Mikäli alku- ja lopputilanteita ei oteta huomioon, 
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observointihavaintoja oli eniten ongelman työstämisestä, toiseksi eniten välineen käytöstä, 
ja kolmanneksi eniten kirjaamisesta. Vaikka olen observoinut tyttöjä ajallisesti pitempään 
ja määrällisesti enemmän kuin poikia, pojista oli keskimäärin enemmän havaintoja 
minuutissa. Kaikkein vähiten havaintoja oli Niilon, Marin, Ullan ja Saran (0,15–0,17 
havaintoa/min) työskentelystä, kun taas Leilasta, Aleksista ja Janista oli 0,24 havaintoa 
minuutissa. (Ks. taulukko 26.) 

 

Merkityssuhteista tutkimusongelman käsitteellistämiseen 

Ongelman muodostuminen tapahtui pääsääntöisesti kahdella tavalla. Osa oppilaista ei 
tahtonut joko millään keksiä sitä tai sen muodostuminen oli vaivatonta, mutta tämä 
tapahtui ilman mielenkiintoa. Toisena ryhmänä olivat oppilaat, joiden ongelmat 
muodostuivat kiinnostuksen perusteella, ja he usein jopa pursusivat kysymyksiä. (Ks. 
liitteet 15, 16.) Aurinkoa koskevien tutkimusongelmien keksimisen vaikeuksia ilmeni 
Niilolla, Lauralla ja Marilla, joilla oli ongelmia sekä aiempien merkitysten 
eksplikoinnissa että tehtävän merkityksellisenä kokemisessa. Vastaavasti Maata koskevien 
kysymysten muodostamisessa vaikeuksia esiintyi edelleen selvästi Marilla ja lievästi 
Leilalla ja Ullalla. Niilon ja Lauran keksiminen helpottui vähitellen, ja Niilo jopa alkoi 
ilmaista innokkuutta tutkimiinsa asioihin. Saran vaikeudet eivät ilmenneet niinkään 
aiempien merkitysten liittämisessä uusiin merkityksiin vaan työskentelyyn liittyvän 
merkityksellisen kokemuksen saavuttamisessa. Sen sijaan Juhon, Aleksin, Janin ja Aten 
tutkimusongelmien muodostuminen oli suhteellisen vaivatonta, ja oppilaat kykenivät 
liittämään niihin aiempia mentaalisia merkityksiään ja kiinnostuksiaan. 

Ongelman muodostuksesta eniten havaintoja tehtiin Marista, Laurasta ja Leilasta (10–
11 havaintoa), jotka tarvitsivat aikaa ja opettajan tukea runsaasti. Sen sijaan Ullasta 
tehtiin kuusi ja Sarasta ainoastaan neljä piirrehavaintoa, mikä kertoo oppilaiden 
vaikeuksista huolimatta työskennelleen hiljaisesti. Pojista Janista ja Atesta oli eniten (8–9) 
ja Juhosta, Niilosta ja Aleksista vähiten (5–6) havaintoja: Juho keksi ongelmansa 
nopeasti, Niilo työskenteli vaikeuksista huolimatta hiljaisuudessa ja Aleksi toimi 
pitkäjänteisesti ja kärsivällisesti. Määrälliset luvut antavat viitteitä oppilaiden todellisista 
prosesseista. Seuraavassa tarkastelen, miten oppilaat käsitteellistivät aiempia 
merkityksiään tutkimusongelmiksi. 
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Merkityksiin liittämisen ja merkityksellisen kokemisen vaikeuksia 

”Mää en keksi mittää” -ongelman keksijöitä olivat ensimmäisenä tutkimuspäivänä Mari, 
Laura ja Niilo. Ongelman miettimiseen kului suurin osa tyttöjen ajasta, ja he olivat itsekin 
tietoisia vaikeuksistaan. 

Mari: minä en keksi mittään, minun pitäisi olla pää alaspäin että keksis ... mitä tekis? ... 
pittääkö tää koko paperi täyttää? Laura: eikö tämä vaan (näyttää). Mari: tämä tästä? 
Laura: niin. Mari: hitsi ku ei tiedä mitä mä kirjottaisin. Laura: pittää sinne jotakin mitä 
ei tiedä Auringosta, semmosta tietoa. Mari: niin muttako ei tiedä mitä on Laura: niin, 
tässä se pulma onkin heheh ... kuiskaa Marille jostain tutkimusongelmasta. Mari: eiii 
Laura: kyllä. (Litt. 20.03.95; 12:33–22; cam 3.) 

Sitaatti osoittaa Marin ja Lauran ymmärtäneen tehtävänannon. Samalla keskustelusta 
paljastuu, että oppilaiden oli vaikea tuottaa aiempia käsityksiä, mistä seurasi 
tutkimusongelman keksimisen problematiikka. Vaikeudet johtivat siihen, että oppilaiden 
toiminta suuntautui helposti tehtävän ulkopuolelle. Laura ilmaisi keskusteluissa joitakin 
hyviä ongelmia, mutta hän ei parinsa kanssa osannut tarttua niihin. Kun aiempien 
merkitysten käsitteellistäminen alkoi tuottaa ylivoimaisia vaikeuksia, muuttuivat tyttöjen 
puheet vähitellen jopa animistisia ja maagisia piirteitä sisältäviksi (vrt. Virrankoski 1986; 
Riihelä 1989). 

Mari: laitetaan onko avaruudella tossuja heheh ..en minä tiedä mitä minä laittasin 
tuohon. Laura: en minäkään ..onko Auringolla hampaita hehehe. Mari: onko sillä 
hevosen kuolaimet heheh. Laura: käyään sannoon opelle. Mari ja Laura lähtevät open 
pöydän luo. (Litt. 20.03.95; 12:37; cam 3.) 

Tytöt pääsivät Niilon tavoin alkuun vasta opettajan eksplikoidessa Aurinko-teemaan 
liittyviä näkökulmia. Scottin ym. (1991) sanoin opetustilanteessa edettiin oppilaiden 
vallitsevien käsitysten analysointiin, kun oppilaille esitettiin konkreettisia apukysymyksiä. 
Keksimisen ongelman ratkaiseminen on merkityssuhteen muodostumisen kannalta 
pedagogisesti kiintoisa. Miten pureutua ohjaustilanteessa sellaisten oppilaiden 
merkitysrakenteisiin, jotka omien sanojensa mukaan joko eivät tiedä, mitä keksisivät tai 
eivät ole kiinnostuneita keksimään? Opettaja yritti esittää apukysymyksiä, jotka voisivat 
kenties kiinnittyä oppilaan aiempiin käsityksiin, tai sitten hän esitti valmiita vaihtoehtoja, 
joista oppilas saattoi valita kiinnostavan vaihtoehdon. Oppilaat olivat kuitenkin 
haluttomia tarttumaan opettajan ilmaisemiin merkityksiin tai etenemään yhdessä ääneen 
pohtien (esim. Ropo 1985). Opettajan puhe ei kiinnittynyt oppilaan aiempiin 
merkityssuhteisiin, ennen kuin opettaja alkoi innostaa ja rohkaista tyttöjä niiden 
käsitteellistämisessä. 

Ope: kerropa mitä sinä tiedät Auringosta. Mari: en minä tiedä mittään ..en minä halua 
kertoa. Laura: en minä tiedä mittään Auringosta. Mari: en minäkään. Ope: tiiät. Laura: 
se pysyy paikallaan ... Ope: se pysyy paikallaan ..ahaa. Mari: jos mennee sen lähelle ni 
kuolee. Ope: miksi? Mari: koska se on niin kuuma ja sen säteet.. Ope: se on ihan totta 
... sinne ei voi kukaan mennä lähelle ..mistä sen tietää, että se on kuuma? ..ootko sä itse 
tuntenut sen? Laura: oon. Ope: missä? Laura: kesällä sateella. Ope: kesällä milloin? 
Laura: siitäkö ku Aurinko paistaa ni tulee lämmin olo. Ope: niin ..elikkä teillä on 
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valtavasti tietoa Auringosta. Ope: miettikääpä mikä teitä oikein ihmetyttää siinä 
..pohtikaapa vähän aikaa. (Litt. 20.03.95; 12:41–47; cam 1.) 

Miten saada asia merkitykselliseksi, ja millaisista seikoista merkityksen kokeminen on 
kiinni? Kohtaamistilanne ei ole pelkkä motivointitemppu, jolla oppilas saataisiin 
innokkaana kirjaamaan ja käsitteellistämään asiansa. Marin ja Lauran kiinnostuminen ei 
alkanut vielä ulkoapäin opettajan apukysymyksin muodostetusta ongelman kirjaamisesta, 
vaan vasta hieman myöhemmin. Työstämisen merkityksellisyys alkoi ilmetä tytöille 
ensiksi yhteisenä kokemuksena, jossa tytöt yrittivät ratkaista kognitiivista ristiriitaa: he 
eivät tienneet, mitä Auringon pintaa esittävä cd-rom-kuva tarkoitti. Ongelmaa ratkoessaan 
tytöt alkoivat jakaa merkityksiään sosiaalisesti, minkä seurauksena voimistui kiinnostus 
Aurinko-ongelmaa kohtaan. Merkityksen kokemisen solmukohdan ohitettuaan Laura ja 
Mari jatkoivat intensiivisesti ongelmansa ratkaisua (liite 16; profiilit Mari & Laura). 

Tutkimusongelman keksimisen mentaalisen ja sosiaalisen kokemisen vaikeus jatkui 
erityisesti Marin kohdalla Maa-tutkimuksessa (ks. luku 7.2.3). Myös Lauralla oli 
keskiviikkona vaikeuksia ongelman muodostuksessa siihen saakka, kun hän sai 
houkutelluksi itselleen työskentelykaverin. Niilon kohdalla ongelman kirjaaminen näytti 
ehkä helpottuvan tutkimuspäivien edetessä, vaikka oppilaalla tuntui olleen vaikeuksia 
vielä Maata koskevan ongelman ilmaisemisessa. 

Leilan, Ullan ja Saran Aurinko-ongelmat näyttivät syntyvän suhteellisen vaivattomasti, 
mutta ilman erityistä mielenkiintoa. Myös näiden oppilaiden eteneminen oli hidasta, mutta 
se ei vaikuttanut Marin, Lauran ja Niilon tavoin epätoivoiselta. Itse asiassa Ulla toimi 
ensimmäisenä päivänä aktiivisesti, keksi itsenäisesti ongelman ja kirjasi sen suhteellisen 
pikaisesti. Edelleen Leilan prosessi eteni maanantaina ilahduttavan hyvin: hän yritti 
työstää Aurinko-tutkimusta omin avuin ja vaikutti useissa kohdin olleen tyytyväinen 
työhönsä. Hieman toisentyyppinen oli Ullan ja Leilan prosessi kolmantena päivänä, 
jolloin Maahan liittyvän ongelman eksplikoiminen näytti olleen tytöille vaikeaa. Käyty 
keskustelu sisälsi sekä epärelevantteja että relevantteja (esim. kokosuhteet) aineksia. 

Ulla: mitä, minä yritän miettiä, mitä maapallosta voi yleensä olla tietämättä. En tajua. 
Jani tulee paikalle. Ulla: (nojaa käsiinsä) Miten rautalanka on tehty. Leila: 
kirjoitetaanko me sitten, että miten rautalanka on tehty? Ulla: alkaa nauraa (miettii) 
Leila: höpisee, sano sitten mulle ku oot keksiny. ... (Litt. 22.03.95; 8:35; cam 3.)... Ulla 
miettii ongelmaa: Pannaanko sitten että onko maapallo pieni? # Eikä panna. Leila: 
niinku me tiietään että se on pieni # ainakin Aurinkoon verrattuna. Ulla: mutta Kuuhun 
verrattuna iso. Leila: mitä? Kuuhun verrattuna Maa on iso? (mutinaa) (Litt. 22.03.95; 
8:33; cam 3.) 

Sitaatit osoittavat tyttöjen toiminnan erilaisen luonteen: Leila pyrki yleensä 
seuraamaan Ullaa, joka puolestaan halusi työskennellä kognitiivisten merkitystensä 
parissa itsenäisesti. Vaikka Ulla esitti ”rautalangasta” keksimiään ongelmia, oli hän 
tyytymätön prosessin aikana esiintyneiden ehdotusten mentaalisesta merkityksestä (vrt. 
Cohen 1994, 5–6). Tyttöjen kohdalla ongelman muodostuminen helpottui opettajan 
antaman ohjauksen jälkeen. Ulla tarttui itsenäisesti apukysymyksiin, ja opettaja rohkaisi 
tarpeellisella tavalla myös Leilaa valitsemaan ongelman, joka saattoi olla erilainen kuin 
Ullan omaperäinen kysymys: ”Missä kohdassa avaruutta Maa on?” Ongelman 
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muodostuksen jälkeen tyttöjen kognitiiviset tiet erosivat, ja hieman myöhemmin 
sosiaaliset kuviot alkoivat hetkellisesti raueta. 

Saran kohdalla ongelman muodostuminen ei sinänsä ollut vaikeaa. Hänen prosessiaan 
hidasti sekä Aurinko- että Maa-tutkimusta tehdessä kysymyksen saattaminen paperille, 
mikä ei kuitenkaan johtunut oppilaan kirjoitustaidon tai työskentelytaitojen puutteesta. 
Yleensäkin Ullaa, Leilaa ja Saraa häiritsivät ristiriidat sosiaalisissa suhteissa (ks. luku 
7.2.4). 

 

Ongelman muodostuminen aiempiin käsityksiin ja mielenkiintoon liittäen 

Yleensä poikien eteneminen oli suhteellisen tasaista ja ongelman muodostuminen, 
kirjaaminen ja tiedon etsiminen sujui heti alusta alkaen ohjeiden mukaan. Kaikkein 
innokkain oli Juho. Hän tuntui suorastaan pursuavan kysymyksiä etenkin alkuvaiheessa. 
Maa-tutkimusta tehtäessä hänen ongelmanmuodostustaan ohjasi paitsi se, että ongelman 
piti olla kiinnostava, myös se, että sen ratkaisun piti olla helppo. 

Jani esitti toimiessaan ihan hyviä kysymyksiä, mutta ei pystynyt erittelemään niistä 
itselleen merkityksellisintä aihetta. Hän yritti kopioida aluksi sekä Juhon että Aleksin 
kysymyksiä, ja vasta kolmannessa vaiheessa hän tietolähdettä lukiessaan muodosti 
itselleen ongelman. Janin käsitteellistämisprosessi on mielenkiintoinen, sillä hänen 
muotoilemansa kysymys Maan pyöreydestä on luvussa 7.1.1 kuvaamallani tavalla tärkeä 
planeettaskeeman osa, ja sen muodostamisessa tietolähteellä oli keskeinen asema. 
Merkityssuhteen muodostumisen virikkeeksi Jani ei tässä tapauksessa tarvinnut opettajan 
apukysymyksiä, vaan virikkeenä toimi oppimisympäristöön sijoitettu kirjallisuus, ja vasta 
oppimisympäristön ja oppilaan kohtaamisessa syntyi oppilaalle merkityksellinen ongelma. 

Yleensä innokkuutta muodostaa ongelmia ja etsiä niihin vastauksia kuvastaa poikien 
halukkuus tehdä ylimääräisiä tutkimuksia (ks. liite 15). Poikien käsitteellistämistä 
helpottivat vastaavasti jo olemassa olevat aihepiiriin liittyvät käsitykset, joita oppilaat 
ilmaisivat työskentelynsä aikana. Aten ja Aleksin keskustelu paljastaa useita Maata 
koskevia merkityksellisiä ja kiinnostavia tutkimuskohteita. Dialogi osoittaa, että 
ongelmien syntyä ohjasivat sosiaalista merkitystä enemmän oppilaan omat mentaaliset 
merkitykset. 

Atte jatkaa: jos me tehtäis ... otettais semmonen et miten Maan saaret on kehittyny. 
Aleksi kysyy, Atte vastaa uudelleen ”miten maapallon saaret on kehittyny”. Aleksi: 
minä tiiän mitä otetaan ..miten maapallon # ... miten kuuma maapallossa on kesällä. 
(Litt. 22.03.95, 8:33; cam 2.) ... Aleksi: miten maapallo syntyi. Atte: eikö miten 
maapallon saaret kehittyivät. Aleksi: ei, minä en, ei kannata sitä, minä en #. Atte 
kirjoittaa joitain paperiinsa tavaten samalla ongelmaansa ”Miten maapallon saaret 
kehittyivät?” (Litt. 22.03.95; 8:37; cam 2.) ... Atte: miten maapallo syntyi? Atte: 
samallailla ku Aurinko kerta maapallo on #kiertolainen ..eks sä muka muista? (Litt. 
22.03.95; 8:39; cam 2.) 

Myös aihepiiristä kiinnostuneiden ja aiempia käsityksiä spontaanisti esittävien 
oppilaiden ongelman muodostuminen on pedagogisesti kiintoisaa nimenomaan oppilaan 
omaksuman merkityssuhteen laajentamisen kannalta (ks. Driver 1988; Gunstone 1988; 
Driver & Bell 1986). Miten ohjaustilanteissa olisi syytä kohdata relevantti ongelma? 
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Mikäli oppilaalla ei ilmennyt vaikeuksia, opettaja–oppilas-kohtaamistilanne ohitettiin 
joko kannustavilla lausumilla tai siirryttiin tehtävän eteenpäin viemiseksi ripeästi 
seuraavaan vaiheeseen. Tilanne olisi ollut hedelmällinen käsitysten ilmentäjä, ja oppilailta 
olisi voinut pyytää myös tutkimusongelman muodostumisen perusteluja. Toki aineistossa 
oli tilanteita, joissa opettaja pyrki laajentamaan oppilaan merkityshorisonttia. Esimerkiksi 
Juhon esitellessä Pluto-planeettaa koskevaa kysymystä opettaja laajensi kysymyksen 
koskemaan kaikkia aurinkokuntamme planeettoja, mikä on tärkeää nimenomaan 
sisältötiedon näkökulmasta. Planeettojen lämpötiloja vertailemalla voitiin löytää Auringon 
ja planeettojen etäisyyksistä ja kokosuhteista syntyviä kausaalisuhteita: mikä-kysymys 
vaihtui näin ollen miksi-kysymykseksi (Ojala 1993; McNamara 1991). 

 

Oppilaat tietokantaa lukemassa ja tietolähdettä valitsemassa 

Kaikki oppilaat tarvitsivat opettajan ohjausta ensimmäisinä päivinä sekä tietokannan 
käyttämisessä että tutkimuspaperin täyttämisessä. Lisäksi tietolähteen valinnassa, 
etsimisessä ja usein käyttämisessä tarvittiin opettajan apua. Opetusviikon edetessä 
oppilaiden itsenäinen tiedonetsintä toki harjaantui, mutta yleisesti voidaan todeta 
mainitsemieni vaiheiden olleen vaikeita. 

Toki oppilaiden kesken esiintyi yksilöllisiä eroja. Esimerkiksi Aleksi käytti tietokantaa 
pitkäjänteisesti sekä etsi ja luki tietoja useista kirjoista sinnikkäästi ja hyvin 
oppimistehtäväänsä orientoituneena. Paikoin itsenäisesti tietokantaan tutustuivat myös 
Atte, Niilo ja Jani, joiden suoriutuminen vaihteli eri päivinä, kuten Juhollakin. Yleensä 
pojat käyttivät tietokantaa vilkkaammin kuin tytöt (pojat 4,2 ja tytöt 2,8 kertaa). Tytöistä 
Laura etsi tietoa peräti kuusi kertaa, mikä oli ymmärrettävää ainakin tyttöjen työnjaosta 
päätellen: lukutaidollisen Lauran tehtävänä oli hankkia sopiva tietolähde Marin seuratessa 
aktiivisesti mukana. Vähiten havaintoja oli Ullasta ja Sarasta, jotka saivat opettajalta 
tukea tietolähteen valinnassa, sillä etenkin Ullan maapallon planetaarista sijaintia koskeva 
ongelma oli tiedonetsinnän näkökulmasta kognitiivisesti haastava. 

Eniten työskentelytaitoihin liittyviä ongelmia oli ehkä Atella, Marilla ja Leilalla, joiden 
lukutaito ei ollut vielä riittävä usein vaikeita käsitteitä sisältävän tekstin lukemiseen (vrt. 
Mutanen 1999, 124). Myös itse tiedonetsintäprosessi edellytti sisällysluettelon lukemista. 
Mikäli Atte ei olisi saanut Aleksin, Mari Lauran ja Leila Ullan apua, olisi Leilan ja Aten 
tiedonetsintä jäänyt nyt tapahtunutta prosessia paljon laihemmaksi. Lisäksi etenemistä 
helpotti se, että osa oppilaiden ongelmista oli onko-, kuinka- ja mikä-kysymyksiä, joihin 
riittää tarvittaessa lyhyt kirjallinen vastaus (ks. Vosniadou & Brewer 1990). 

Tietokannasta oppilaat valitsivat välineiksi joko kirjoja tai teknologian sovelluksia. 
Pelkästään kirjojen avulla ongelmaa alkoivat ratkaista Sara ja Leila, joista Leila ei 
näyttänyt ollenkaan kiinnostuvan muista kuin kirjoista. Suurin osa oppilaista käytti sekä 
kirjoja että cd-rom-ohjelmia siksi, että opettaja suositteli heille uutta tietolähdettä tai 
oppilas itse ei ollut tyytyväinen löytämäänsä tietoon. Esimerkiksi Ulla, Aleksi ja Atte 
huomasivat itse, että eivät saisi tarpeeksi kattavia tietoja käyttämistään kirjoista Auringon 
syntyä koskevaan ongelmaan. Opettaja ohjasi oppilaat Niilon ja Janin tavoin tutkimaan 
asiaa cd-rom-ohjelmasta (liite 15), jonka pohjalta Auringon syntyprosessi käytiin luvussa 
7.1.1 kuvaamallani tavalla läpi. 
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Aleksin ja Aten tutkimusongelmat ratkesivat tietokoneanimaatioon perehtymisen 
lisäksi huolellisella ja itsenäisellä kirjoihin tutustumisella ja lukemisella. Pojat löysivät 
hyvin tietoja ja pystyivät käyttämään jopa sisällysluetteloa tiedonetsinnässään. 

Pojat tutkailevat nyt yhdessä sisällysluetteloa, mistä tietoa löytyy. Aleksi tavaa ääneen 
jotain sisällysluettelosta, mm. Aurinko, avaruus. Aleksi: joo, tämä on. Atte tulee Aleksi 
viereen istumaan ja sanoo: joo, katotaan tästä tämä Aurinko Aleksi ja Atte: Aurinko 
..missä ..aurinkokunta ..katotaan # ..Aurinko ..etippä sieltä ..42–44. Aleksi: 42–44, 
täältä löytyy. Pojat selaavat kirjaa, kunnes löytävät sivut. Aleksi: tässä on kaikki 
Auringosta. Atte: kaikki tästä kirjasta Auringosta. (Litt. 21.03.95; 12:46; cam 2, raita 
2.) 

Välineen valinta oli melko vaikeaa Lauralle ja Marille, jotka Aleksin ja Aten tavoin 
etenivät kirjan katselusta tietokoneen kuvaan ja lopuksi kirjan tekstin lukemiseen. Laura 
osoitti ensimmäisessä vaiheessa tyytymättömyytensä kirjasta lukemaansa tietoon, jolloin 
opettaja ohjasi tytöt kirjan Aurinko-sivuille sekä cd-rom-kuvaa katsomaan. Auringon 
kaasupurkauksia esittävän kuvan tulkintaan oppilaat tarvitsivat apua, ja Mari osoitti 
selvästi tyytymättömyytensä tietokoneelta saamaansa tietoon. Löytäessään oikeat kirjan 
sivut tytöt valitsivat tietoa aktiivisesti ja pohtivat, mitä tietoa olisi järkevää valita 
luettavaksi. Yleensä Laura, Mari ja Leila tarvitsivat selkeät opettajan ohjeet 
välinevalintoihin, minkä jälkeen lukeminen alkoi vasta edetä. 

Kaikkein selvin ja ehdottomin menetelmävalinta oli Juholla, joka halusi välttämättä 
käyttää tietokonetta. Myös Niilo oli mieltynyt tietokoneisiin. Juhon suhtautuminen 
kirjoihin oli nihkeää, eikä hän halunnut tutkia niitä oma-aloitteisesti. Janin vaikeutena 
välineen käyttämisessä oli puolestaan oikean tiedon löytäminen. Kuvasin edellä vastaavan 
ongelman olleen useilla muilla oppilailla, jotka kuitenkin varsin nopeasti joko itse 
löysivät tai ohjautuivat opettajan opastuksella uusiin tietolähteisiin (Ulla, Mari, Laura, 
Aleksi, Atte). Sen sijaan Janin ja Niilon Aurinko-tutkimus pysähtyi pitkäksi aikaa 
oppilaiden kokiessa, että he eivät löydä oikeaa ja sopivaa tietoa useista kirjalähteistä 
huolimatta. Maa-tutkimusta tehdessä Janin ongelmat sopivan tiedon löytämisestä 
toistuivat niin, että hän löysi uuden, itseään kiinnostavan kysymyksen lähdekirjoista. 

Yhteenvetona voisi todeta vähiten välinevalintoja tapahtuneen tytöistä Saran ja pojista 
Niilon kohdalla. Eniten välineeseen liittyviä havaintoja tein Marin ja Lauran sekä Aten ja 
Aleksin työskentelystä, mitkä luvut ovat hyvin ymmärrettävissä perehdyttäessä 
seuraavassa luvussa ongelman työstämisen aikana tapahtuviin kirjan ja tietokoneen 
käyttöprosesseihin (taulukko 26). Välineen käytön sisällöllistä haastavuutta kuvaan Marin 
ja Lauran esimerkillä, jossa tytöt yrittivät ensin ratkaista tietokoneella esitetyn Auringon 
pintarakenteen arvoitusta toisten oppilaiden ja opettajan avustuksella. Oppilaat olivat 
odottaneet jonkin aikaa avukseen opettajaa, ja näin ollen merkityssuhteen muodostumisen 
maaperä vaikutti avoimelta. Marin kysymys seuraavan lainauksen päätteeksi pakottaa 
miettimään käsitysten kirjaamisvaiheen ongelmatiikkaa. 

... Mari: mikä tämä oikein vois olla? Laura: laavaa. Mari: dinosaurus ... niin on laavaa, 
sen on pakko olla laavaa, ei se muuta voi olla. ... Mari: se on joku semmonen että tuli 
tästä ..miten sä pysäytit sen? Laura: painoin napista. Mari: kyllä se on sitä laavaa. 
Laura: ope ..mitä tuo vois olla? Mari: joku tuli se kuitenkin on ..joku viuuu, viuuu 
(näyttää) ..ihan niiku dinolla#. (Litt. 21.03.95; 8:53; cam 2.) ... Ope näyttää kuvaa ja 
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kertoo: tässä on Auringon pinta, tuo kaari, ja nuo jotka tuosta hulmuaa, no nimeltään 
protuberansseja ..miltä ne näyttää? Mari: dinosauruksia heheh. ... Ope: mutta mikä 
teille tulee mieleen tuosta? Laura: en minä tiedä. Ope: onko se kylmää vai kuumaa? 
Mari ja Laura: kuumaa. Ope: joo, se on kuumaa kaasua, ja kaasua purkautuu Auringon 
pinnalta ..nämä ovat niitä Auringon säteitä (selostus poistettu; A. M.) ... Mari: aika 
kuuma. Ope: täällä kerrotaan ..Auringon pilkkujen alueella on ... eli Auringon pinnasta 
lähtee tämmösiä kaartuvia kaasupurkauksia ... ja täällä sanotaan, ... (selostus poistettu; 
A. M.). ... Ope: nyt teiän pitäsi kirjoittaa mitä siellä Auringossa tapahtuu ..mitä sen 
pinnalta purkautuu. Mari: mitä se olikaan? Laura: kuumaa savua. Ope: kuumaa kaasua 
..se on kaasua. Mari: kirjoitettaanko me vaan kuuma kaasu. (Litt. 21.03.95; 9:01; cam 
2.) 

 

Tutkimusongelman työstäminen ja lähteestä saadun tiedon käsitteellistäminen 

Tulosten kirjaaminen tapahtui liitteen 16 oppimisprofiilien mukaan erilaisin ajoituksin ja 
vaihein. Kuten edellä kuvasin, jotkut oppilaat tyytyivät vain muutamiin tiedonlähteisiin 
(Sara, Niilo, Juho), kun taas jotkut käyttivät eri lähteitä ja välineitä useaan kertaan 
(toistivat lukemista; Mari, Laura, Aleksi ja Ulla). Edelleen opettajan osuus 
käsitteellistäjänä vaihteli runsaasti: osa oppilaista tarvitsi paljon joko opettajan (Laura, 
Mari) tai kaverinsa (Jani, Leila, Mari) apua tietolähteestä luetun tiedon 
käsitteellistämisessä, kun taas toisilla luetun tiedon käsitteellistäminen suhteessa 
tutkimusongelman merkityksiin tapahtui vaivattomasti (esim. Ulla, Sara ja Niilo). 
Kirjaamisvaihetta kuvattaessa on otettava huomioon ongelmien kognitiivinen aste, sillä 
esimerkiksi miten-kysymykset olivat sisällöltään onko-kysymyksiä vaativampia (esim. 
Lipponen & Hakkarainen 1997). Myös tietolähteen käsitteellisyyden asteessa oli eroja. 

Saran prosessia on vaikea kuvata ohittamatta sosiaalisten tekijöiden merkitystä. 
Aurinko-tutkimuksessa aktiivinen työskentely kesti siihen saakka, kunnes hän sai 
kavereita viereensä. Oppilaan käsitteellistämisprosessi kesti pitkään, vaikka 
edellytyksiinsä nähden Sara olisi selvinnyt paljon nopeammin ja tehokkaammin 
tehtävästään (ks. luku 7.1.2). Paperiin kirjattu jälki oli keskusteluiden sisältöön nähden 
hyvää, mikä osoitti, että oppilas oli sisällöllisesti toiminut itsenäisesti. Työskentely oli 
kuitenkin marginaalista, ja keskusteluissa ei ilmennyt ollenkaan vihkoon kirjattuja tietoja. 
Molempien tutkimusten kirjaamisvaihe kesti pitkään, ja niissä työskentely oli melko 
tavoitteetonta. Maa-tutkimuksen kirjaamisvaiheessa Sara kysyi opettajalta vastauksen, 
jonka sitten kopioi sana sanalta paperiinsa, mikä osoitti, että tytöltä puuttui sekä 
kognitiivinen mielenkiinto että kunnianhimo. 

Marin ja Lauran kohdalla lähteen lukeminen ja tulosten kirjaaminen sujuivat ongelman 
keksimistä paremmin, vaikka heidän työskentelynsä oli hidasta. Laura suoriutui 
taidollisista osista itsenäisesti, kun taas Mari sai sekä opettajalta että Lauralta apua. 
Tyttöjen kohdalla opettajan osuus oli merkittävä jo tiedonetsinnän rajaamisessa, sillä 
oppilaiden kokemukset osoittivat käsitteellisen tiedon jäävän helposti ”kaaokseksi”. 
Oppilaat eivät yksinkertaisesti tienneet, mitä asioita kirjasta oli tarkasteltava ja mitkä asiat 
liittyisivät Auringon tapahtumiin, ennen kuin opettaja useaan kertaan rajasi tiedon tulvaa. 
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Laura: ei, tämä ei liity tähän sammaan. Mari: ei liitykkään, mutta tämä voi kyllä. 
Laura: pittääpä kattoa. Mari: jos siihen liittyy vielä ..ei tässä oo 13. Laura: niin mutta 
pittää se 13 lukkee, tiiäkkö miksi? ..jos täällä ei ole 13 ni 12 ja 13 on se sivumäärä joka 
pittää lukea. Mari: niin, tämä kokonaan (näyttää koko aukeamaa) näin ..koska onhan 
tämäki # koska täällä on näin. (Litt. 21.03; 8:34; cam 3.) ... Laura: meiän pittää 
kirjoittaa tämä teksti tuohon (näyttää). Mari: no eihän ..ai ..nyt meillä tuli vähän liian 
paljon hommia. ... Mari ja Laura sanovat opelle, että heillä on kauhea ongelma. ... Ope: 
mitä Auringossa tapahtuu (ongelma) ..onko tässä puhuttu Auringosta? Mari: no ei 
kyllä, me ei ehitä.. Laura: on täällä puhuttu Auringosta (näyttää). Mari: me ollaan vasta 
luettu tuonne. ... Ope selaa kirjaa. Laura valittaa, ettei he jaksa kaikkia lukea. Ope 
sanoo, ettei kaikkea tarvikkaa lukea. (Litt. 21.03.95; 8:39; cam 3.) 

Lähdekirjaa lukiessaan ja ongelmaa työstäessään tytöt tutustuivat Auringon 
tapahtumien sijasta Kuuhun, mikä johdatti aikavaihtelujen spontaaniin pohdintaan. Olen 
kuvannut taulukossa 26 Lauran ja Marin prosessin kestäneen muita oppilaita 
huomattavasti pitempään (175–167 min). Oppilaat halusivat jatkaa työskentelyään 
rauhassa havaintoteltassa, jossa toiminta oli aktiivisesti tehtävään suuntautunutta. Se, että 
oppilaat saivat edetä oman valintansa ja heitä kiinnostavien kohteiden mukaisesti, oli 
tytöille hyvin merkityksellinen ja innostava kokemus (ks. luku 7.2.2). Maata koskevan 
ongelman ratkaiseminen ei edennyt aivan yhtä innostuneesti, ja sen suorittaminen alkoi 
sujua vasta sosiaalisten kuvioiden selkiydyttyä. Marin, Lauran ja Leilan kirjaamisvaihe oli 
kyllä aktiivinen ja tehtävään suuntautunut, mutta oppilaiden intentiot suuntautuivat 
substanssin pohdinnan sijasta tehtävän organisointiin. 

Leilan kohdalla tutkimusprosessin hahmottamisen hienoisesta epävarmuudesta kieli 
”lässytys”, jota ilmeni ensimmäisenä päivänä, kuten edellisenä syksynäkin. Leilan 
prosessin eteneminen tietokannalta kirjallisuuteen oli lähinnä Ullan seuraamista. Vaikka 
oppilas tyytyi kirjaamisvaiheessa yksinkertaiseen tulokseen, Auringon kokoa koskeva 
ongelma tuntui olleen tärkeä ja siitä käytiin kiintoisa keskustelu opettajan, Saran ja Leilan 
kesken. 

Ope lukee Leilalle paperista: Aurinko on suuri ..löysitkö sieltä tietoa, miten suuri? Ope 
ja Leila menevät luokkatilaan. Leila: niiku tähti on kerta noin iso. Ope: niin, Aurinko 
on meiän lähin tähti ..se on tähti. Sara: määpä tiiän miten suuri Aurinko on. Ope: no? 
Sara: jos verrataan Aurinkoa maapalloon, maapallo on nuppineulasen pää. Ope: niin, ja 
kuinka suuri ois silloin Aurinko. Sara: se ois jos meillä ois paperilappu, se ois niin iso. 
Ope: niin ..katopa (menee Leilan kanssa luokan etuosassa olevalle pöydälle, jossa on 
Aurinko). ... Leila: Sara luki mulle että sinne mahtuis ..montako sinne mahtuis? Käy 
kysymässä Sara. Leila: sinne mahtu kauheana ihmisiä. Sara: ei ihmisiä ..(Sara lukee) 
Aurinko on valtavan suuri, siihen mahtuisi ainakin 103, mää en tiiä mitä nuo on 
(=planeetat). Ope: nuin paljon maapallon kokoista planeettaa sen sisälle ..aivan valtava 
määrä. Sara: ja sillai vielä jäis yliki. (Litt. 21.03.95; 8:28; cam 2.) 

Tutkimukset alkoivat yleensä edetä mielekkäästi, kun Leila sai sosiaaliset suhteensa 
kuntoon sekä turvallisen ympäristön tehtävän suorittamiseksi. Oppilaalla oli tarve lukea 
ääneen, mikä ärsytti toisia tyttöjä. Parhaiten hänen prosessiaan edistivät opettajan tai 
kavereiden antamat varsin konkreettiset ja selvät ohjeet. 
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Ullan lukemis- ja kirjaamisvaihe eteni sopivan tietolähteen löytämisen jälkeen 
sujuvasti. Päinvastoin kuin suurin osa oppilaista, Ulla keskittyi todella kirjaamaan 
tulostaan, ja lopputulos oli sekä ulkoisesti että kognitiivisesti näyttävä (liite 14): 
käsityksensä Auringon synnystä Ulla kirjasi hyödyntämällä cd-rom-animaatiota. Niilon 
Aurinko-tutkimuksen käsitteellistämisprosessi oli Ullan kanssa samantyyppinen, vaikka 
Niilolla näytti olleen siinä alkuhankaluuksia: oppilas keskittyi hyvin aktiivisesti 
katsomaan cd-rom-animaatiota ja kirjaa, minkä jälkeen vastauksen käsitteellistäminen 
tapahtui sujuvasti ja intensiivisesti. Kiintoisaa oli, että Janille vastaavan tehtävän 
suorittaminen oli liian vaikeaa, ja hän joutui tehtävästä selviytyäkseen kopioimaan 
vastauksensa Niilon vihkosta. 

Janin työskentelylle oli yleensä tyypillistä nopeus, ja hän pystyi ”imemään” vihjeitä 
sekä ympäristöstä itsestään että muiden oppilaiden toiminnasta. Niinpä Jani tuntui 
ymmärtäneen työskentelyn vaativan logiikan helposti. Ensimmäisinä päivinä jäi hieman 
epäselväksi, miten kiinnostunut Jani oli aiheesta, sillä hän ei vaikuttanut erityisen 
innokkaalta. Hän eteni kuitenkin Maata koskevassa tehtävässä Aurinko-tutkimusta 
monipuolisemmin. Edellä kertomallani tavalla ongelma kiinnittyi oppilaalle 
merkitykselliseen tiedonlähteeseen, mikä helpotti tiedon etsintää. Kirjaamisvaihe oli 
aktiivinen, ja Jani näytti kiinnostuneen ongelmastaan. 

Niilon kohdalla käsitteenoppimisen haasteena oli saada oppilas verbalisoimaan 
ilmiöitä myös puhuen. Huomionarvoista oli, että Niilo onnistui kirjallisessa ilmaisussa, 
kun hänelle annettiin aikaa merkitysten tuottamiseen. Kohtaamistilanteissa 
merkityksenmuodostus näytti tukkeutuvan, mikäli horisonttibasiksessa oli kiireen ja tilan 
hallinnan kaltaisia kokemuksia (esim. Taylor & Sternberg 1989). Niilon ongelmat 
ilmenivät lähinnä sosiaalisissa suhteissa. Tutkimusprosessin ongelmat näyttäytyivät 
ensimmäisinä päivinä joko tilan kokonaisuuden hahmottamisen ongelmana tai opettajan 
tuen puuttumisena: odotusajat muodostuivat pitkiksi, sillä oppilas ei yrittänyt kovin 
innokkaasti saada ohjausta, vaan uppoutui keskittyneesti odotuspaikalle. Alussa Niilon 
tavoitteellinen eteneminen tuntui olleen hukassa, mutta loppuvaiheessa voisi sen todeta 
olleen hänellä itsellään hyvin hallinnassa. 

Kirjaamiseen ja lukemiseen huolimattomasti suuntautunut Juho oli kiinnostunut 
faktatiedoista, joita hän käsitteli lähinnä numeroina. Mikäli Juhon prosessia seuraisi 
pelkän kirjallisen tuotoksen perusteella, jäisi hänen oppimistulostensa analysointi Aten 
tulosten analysoinnin tavoin laihaksi. Juho nimittäin tuotti runsaasti aiheeseen liittyvää 
tietoa, joka kuitenkin osoittautui paikoin epärelevantiksi ja fiktiivisellä tiedolla 
maustetuksi. Joka tapauksessa oppilaan kiinnostus ongelman ratkaisemiseen oli alussa 
suuri. Sen sijaan Maa-tutkimuksen tekeminen ei enää ollut kovin tehokasta ja 
tavoitteellista. Yleensä Juho keskusteli muiden kanssa tietokoneista sekä yksittäisistä 
avaruusaiheista. Poikien tiedonjakamisesta voi päätellä esimerkiksi animaation 
synnyttäneen Auringon tulevaisuudesta seuraavia mielikuvia (ks. luku 7.1.1). 

... Aleksi: tiiättekö milloin tuo räjähtää? Juho: mää tiiän ..tuosta tulee ensin semmonen 
hirvee punanen jättiläinen ja sitten se räjähtää ..sitte se kutistuu semmoseksi tuon 
kokoiseksi kääpiöksi (näyttää sormella rengasta) Aleksi: tuossa näkkyy (näyttää 
ruudulta) Juho: katopa kohta (demo etenee) ..nyt se on tuommonen kääpiö. Leila tulee 
myös seuraamaan. Atte: eikö se on ehkä vähän isompi ..ehkä maapallon kokoinen. 
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Juho: eikö suunnilleen tämän talon kokoinen. Atte: eikö se on maapallon kokoinen, 
kerta Aurinko on # (keskeytyy). ... (Litt. 21.03.95; 8:35–; cam 1.) 

Aleksin ja Aten kohdalla tulosten kirjaamisvaihe oli erityisen kiintoisa. Seuraavasta 
lainauksesta näkee, että sujuvan lukemisen aikana esiintyi runsaasti uusia ja vaikeita, 
Aurinkoon liittyviä käsitteitä, joita pojat pohtivat. 

Aleksi lukee ääneen: suurimpien tähtien tavoin Aurinko on valtava loistava 
vetykaasupallo ..vetykaasupallo ..vety? Atte: vety on semmoista kaasua ..vety on 
semmoista kaasua ku että sitä päästää ni se tyhjenee. Aleksi: ja ni siitä tulee tämmönen 
pallo (näyttää kirjaa) tämmönen ..kaasupilvi (näyttää käsillä isoa ympyrää). Atte: niin # 
ilmapallo. Aleksi: niin ja jos sitä pääsee parvi siitä tullee tänne maalekki iso 
kaasupallo. Atte istuu Aleksi viereen katsomaan avaruuskirjaa (avaruusatlas). Atte: 
oota ..tässä ..tämä on se # ..tästä katotaan (näyttää toisesta avaruuskirjasta). ... Aleksi 
lukee: valtavan painon alla vety on niin kuumaa ja niin ..suuressa paineessa että 
vetyatomit iskeytyvät heliumatomin # (välillä ei saa selvää) ..vetopommi ..vetypommi! 
(innokkaasti). Atte selaa vieressä toista kirjaa. ... Aleksi jatkaa ... Ope kuuluttaa, että 
aika alkaa olla vähissä. Atte: no en minä oo vielä saanut ainuttakaan selville tästä. 
Pojat jatkavat kirjojen tutkimista. ... Atte: tässä on miten Aurinko syntyi. Aleksi: ei 
kuule oo ..(lukee ääneen jotain kirjasta). Atte: niin, ja täytyy se tästä kattoa ..Aurinko 
on meiän tähti, suurin tähti, ja tässä näkkee miten se on syntynyt. Aleksin lukeminen 
keskeytyy: älä nyt, sä sekotit jo mut. Pojat katsovat kirjoja erikseen, keskittyneesti ja 
innostuneesti. (Litt. 21.03.95; 12:45–12:53; cam 2, raita 2.) 

Pojat löysivät itse sopivaa tietoa ja asettivat tavoitteita lukemiselle. Kirjaaminen oli 
kuitenkin vaikeaa Atelle, mikä laski hetkittäin innostusta, ja toiminta tuli 
lyhytjänteisemmäksi. Innokkaan lukemis- ja keskusteluvaiheen jälkeen pojat etsivät tietoa 
myös cd-rom-animaatiosta. Kirjaamisvaiheessa Atte kävi uudelleen katselemassa 
animaatiota, josta ongelman käsitteellistäminen pääasiassa tapahtui. Hänen vihkoon 
kirjaamansa teksti ei näyttänyt mitenkään erikoiselta, mutta oppilas pystyi osallistumaan 
hyvin yhteistilanteissa käytyihin keskusteluihin. Luku- ja kirjoitustaidossa esiintyvät 
puutteet Atte korvasi sosiaalisilla interaktioilla sekä aidolla kiinnostuksella. 

Sekä Aurinko- että Maa-tutkimusta tehdessään Aleksi kykeni itsenäiseen työskentelyyn 
toisin kuin monet muut (esim. Juho). Oppilaan toimintaa oli ilo seurata, sillä hän keskittyi 
pitkiä aikoja ongelmaansa ja kävi sisällöllisiä keskusteluja toisten oppilaiden kanssa. 
Atella sen sijaan oli Maa-tutkimusta tehdessään vaikeuksia loppuvaiheessa, jolloin 
Aleksin ja Aten kognitiivisten merkitysten muodostuminen eriytyi itsenäiseksi. Aten 
työskentelyn loppuvaihe oli passiivista ja usein tehtävän ulkopuolista vaeltelua ja 
satunnaisia keskusteluja toisten kanssa, sillä hän ei päässyt tietolähteeseen käsiksi: 
ongelmansa oppilas eksplikoi kirjaamalla vihkoon merkiksi ”en löydä tietoa”. 

Lähdetiedon käsitteellistäminen ja liittäminen oppilaan omiin merkityssuhteisiin oli 
vaativa prosessi, mikä useissa tapauksissa näyttäytyi pelkästään tiedon siirtämisenä 
paperille. Kopioinnin vaara oli oppilailla, jotka olivat kokeneet ongelman muodostuksen 
vaikeana. Aiempien merkitysten ja käsitysten eksplikoinnin ongelmista seurasi usein 
käsitteellistämisen vaikeuksia (ks. luku 7.1.4; taulukko 23). Tyttöjen kiintoisa keskustelu 
tiedon kopioimisesta on esimerkki oppilaiden koulutiedon hyödyllisestä hallinnasta ja 
tässä tapauksessa järkevän kopioinnin mallista, jonka perusteella saadaan kyllä 
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tutkimuspaperistruktuuriin nähden tyydyttävä vastaus, mutta ei välttämättä oppilaan 
mentaaliseen horisonttiin merkityksellisenä kiinnittyvää vastausta. 

Leila: mää luen ja sitten kato kirjotan. Mari: aika helppoa ..kattois tästä mallia ja 
kirjoittais tästä suoraan tästä näin. Leila: niin minä teen. Laura: niin minäki. Mari: 
niinkö? Sara: niin me tehhään. Mari: no sitten teen minäki ..no siinä tapauksessa ei 
sitten kannate lukea. Sara: kannattaa. Mari: miten ni? Sara: kato jos ruppee suoraan 
lukemaan tuosta ni sitten ei välttämättä tiiä että onko se sitä ni mikä maapallo, lukee 
vaikka tuosta sitten maapallon pinta alkoi jäätyä, sitten kirjoittaa sen tuohon 
vahingossa ja sitten se onki väärä kohta ..eikö kannataki Laura? (Litt. 22.03.95; 9.28; 
cam 3.) 

 

(c) Oppilaiden prosessit alku- ja lopputilanteissa 

Koontavaiheella oli tärkeä merkitys oppilaiden käsitteellistämisprosessissa. Kuten olen 
luvussa 7.1 kuvannut, niiden aikana työstettiin oppilaiden esittämiä kysymyksiä sekä 
vastauksia kokonaisuuksiksi, ja näin ollen koonnalla oli opetuksellinen funktio. Erityisesti 
oli hyödyllistä tarkastella planetaariseen järjestelmään liittyvien käsitteiden sisältöjä sekä 
selkiinnyttää käsitteiden ekstensioita ja intensioita (ks. taulukot 19–20). Koontavaiheen 
merkitys korostui siksi, että siinä opettajan johdolla havainnollistettiin monia oppilaiden 
tutkimia asioita. Koontavaiheisiin sisältyivät pääasiassa substanssia koskevat keskustelut, 
kun taas alkuinstruktioissa opettaja antoi yleensä palautetta oppilaiden työskentelystä ja 
menetelmävalinnoista. Lisäksi opettaja saattoi antaa ohjausta keskeisistä oppimiseen 
liittyvistä asioista. 

Merkityssuhteen muodostumisen kannalta on tärkeää, että oppilaiden kysymykset 
syntyvät spontaanisti heidän omasta mielenkiinnostaan. Myös tutkijalle 
kysymyksenasettelun avoimuus on kiintoisa. Koontatilanteen opetusvaiheen edetessä 
laajennettiin ongelmien sisältöjä kaikkien oppilaiden kysymyksiä ja vastauksia 
hyödyntämällä. Luvussa 7.1 selostamallani tavalla koontavaiheen keskustelut sisälsivät 
runsaasti uusia käsitteitä ja tiedollisia sisältöjä. Olen koonnut kuvioon 11 lyhyen ja 
esimerkinomaisen syklin oppilasryhmä–opettaja-interaktion etenemisestä. Keskusteluun 
osallistuvien interaktiosisällöt paljastavat oppimisen edenneen oppilaiden 
kysymyshorisontista siten, että sekä abstraktinen ja konkreettinen että aistein koettava ja 
ajattelun kautta tuotettava tietous yhdistyvät kuviossa 11 esitettyinä merkityssuhteina. 

 
 
 

 
Opettaja Oppilas 

� 
Käsitteet 

... tässä on kuva Auringosta ..ja Auringon 
pinnalla näkyy .. kaasupurkaus .. � 

Sara: oli se luku että se voi olla 1 600 000 km korkea 
tämä kaasupurkaus .. 

Aurinko 
kaasupurkaus 

 �  
miltä tuo Auringon pinta teistä näyttää? 
(ope esittelee pintaa cd-rom-levyltä) 

Jani: keltaselta, oranssilta ja punaselta.  
Mari: ihan niiku siinä ois (näyttää) ..lettu tuossa .. 

Auringon pinta  
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�� Jani: siinä on semmosia pilkkuja. 
 �  
hyvä, ne on nimeltään Auringonpilkkuja 
ja.. 
�� 

Atte: joista tullee semmosia räjähdyksiä.  
Juho: ni että .. todellisuudessa Aurinko ei ole 
punainen keltainen ja oranssi ..siellä sisällä on sinistä 
... 

Auringonpilkut 

 �  
kuumaa sinistä kaasua .. ..Aurinko on 
meitä lähinnä oleva tähti .. minkälaista 
Auringonenergiaa tarvitaan maassa? 
�� 

Atte: happia ..tuo ..happia ..happia ..ja valo 
Juho: vety  
Jani: lämpö 

kaasu, tähti, Auringon 
energia, happi, valo, 
lämpö 

 �  
Auringonpilkkujen kohdalla ... on 
magneettisia kenttiä ..niistä purkautuva 
kaasu muodostaa punaisia protuberansseja 
.. Auringon kaasupurkauksia. � 

Sara: vähän niiku vettä läikyttäis.  
Juho: vähän niiku tulivuorenpurkaus ....ne leviää 
monen tuhannen metrin leveydelle.  
Laura: ja nuo on niitä yhtiä säteitä. 

magneettiset kentät 
kaasupurkaukset 
protuberanssit 

 �  
Aurinkotuuli aiheuttaa säteilyä ... 
avaruuteen ja mm. revontulet johtuvat siitä 
että Auringosta purkautuvat hiukkaset � 

Juho: Aurinkohiukkaset kun niitä tulee avaruudesta, 
niitä tulee satojatuhansia ja mitä enempi niitä on ..niin 
sitä isompi revontulet tullee. 

 

Aurinkotuuli,  
revontulet 

Kuvio 11. Esimerkki koontatilanteen opetuskeskustelun sisällöistä oppilaiden tutkivan 
prosessin jälkeen. 

 
Kuviosta 11 on tulkittavissa, että lyhyen keskusteluperiodin aikana virisi käsitteellisesti 

runsas keskustelu, jossa uusien käsitteiden oppimisessa hyödynnettiin lasten intuitiivisia 
mielikuvia, kuten Auringon pinta – lettu, magneettiset kentät – veden läikytys, 
protuberanssit – tulivuorenpurkaus (esim. osa 1; Turunen & Paakkola 1995, 34). Lasten 
muodostamia mielikuvia hyödynnettiin kokemuksellisena ja merkityksellisenä aineksena, 
eikä niitä pidetty epistemologisilta sitoumuksiltaan lapsenomaisina tai naiiveina (vrt. 
Osborne ym. 1983; ks. osa I). Käydyssä keskustelussa yhdistyi abstraktisen ja 
konkreettisen aineksen lisäksi tietoaines ja fiktiivinen tietous rinnakkain kuitenkin niin, 
että opettaja eritteli toden ja sadun ainekset. Tarkastellessaan Auringon kaasupurkauksia 
Lauran aloitteesta opettaja viittasi esimerkiksi lasten piirtämiin säteisiin: ” ..että se 
sädehtii ja sen pinnasta purkautuu itse asiassa näitä kaasupurkauksia ..ja ku päästään niitä 
kuvamaan ni ne tuolta näyttää ne auringonsäteet ..ne hulmuaa ja liehuaa koko ajan ..ja 
purkautuu sieltä pinnasta...” (litt. 21.03.95; 9:52; cam kaikki). Myös oppilaat esittivät 
fiktioitaan, kuten Atte esimerkiksi viittasi auringonpilkkujen kohdalla Kunnaksen kirjan 
”Torakkataneen, joka surffailee radioaalloilla”. 

Koontatilanteissa oppilaat olivat yleensä hyvin orientoituneet ja osoittivat sekä 
nonverbaalisella että verbaalisella viestinnällä innokkuutta (ks. luku 7.1). Juho, Atte ja 
Sara ottivat osaa aktiivisesti yhteiseen keskusteluun, kun taas Niilo, Ulla ja Leila olivat 
vähäpuheisia. Laura, Mari, Jani ja Aleksi osallistuivat keskusteluun tasaisesti muuttaen 
intensiteettiä aihepiirin ja tilanteiden mukaan. Myös opettajan jälkikäteen esittämät arviot 
olivat samansuuntaisia: opettaja arvioi poikien Niiloa lukuun ottamatta osallistuneen 
aktiivisesti viitaten ja keskittyen työhönsä. Opettaja luonnehti osuvasti poikien 
työskentelyä siten, että ”Juho prosessoi ongelmia ja tietoa, Atte osasi kertoa paljon, Aleksi 
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osallistui viittaamalla ja Jani osallistumisesta huolimatta oli välillä väsynyt”. Tytöt 
osallistuivat opettajan mielestä kuunnellen, ja lisäksi he ottivat sosiaalisia kontakteja 
toisiinsa. 

Tässä yhteydessä olen luonnehtinut oppilaiden alku- ja koontavaiheiden toimintaa 
yleisesti, jotta varsinainen käsitteellistäminen ongelman työstämisestä kirjaamisvaiheen 
päättymiseen saakka olisi kokonaisuutena hahmotettavissa. Taulukossa 26 olevat 
observointihavainnot alku- ja lopputilanteesta eivät tarkoita välttämättä aina todellista 
alku- tai koontatilanteen aloitusta, sillä olen usein tutkivan prosessin observoinnin alussa 
koodannut alku-painiketta (p1 = piirre 1) ja yksilöllisen työskentelyn loputtua 
koonta-painiketta (p5), mikä on auttanut yksilöllisten oppimisprofiilien hahmottamista. 

 

(d) Oppilaiden ja opettajien arviointia käsitteellistämis- ja työskentelyprosessista 

Kuvaan käsitteellistämisprosessin sujumista sekä oppilaiden työskentelykokemuksia 
observointitulkintojen lisäksi hyödyntämällä oppilaiden kirjaamia tutkimusmerkkejä, 
arviointeja sekä opettajan arviointeja. Otaksun, että oppilaiden ja opettajan kommentit 
tukevat ja valaisevat observoinneista saamaani käsitystä oppimisen solmukohdista. 

 

Tutkimusmerkit prosessin arvioinnissa 

Oppilaiden vihkon kanteen kirjatut tutkimusmerkit sisältyvät itse asiassa observoitaviin 
prosessi-, väline-, tuki-, työskentely- ja orientaatiotekijöihin (ks. luku 5.2). Selostan 
merkkejä pelkästään tehtävän käynnistämisen ja sujumisen näkökulmasta, sillä raportoin 
luvussa 7.2.4 työskentelyyn ja asennoitumiseen liittyviä merkkejä. 

Oppilaat kirjasivat tutkimusmerkkejä vihkoonsa yhteensä 70: vähiten työskentelyään 
arvioi Atte, kun taas Juho kirjasi viidestä ja Leila kolmesta tutkimuksestaan yhteensä 
kymmenen merkkiä. Muiden oppilaiden merkkien yhteismäärä vaihteli viidestä 
yhdeksään. Yhtä tutkimusta kohden annettiin palautetta vajaan kahden merkin verran 
vaihteluvälin ollessa nollasta viiteen. (Ks. liite 15.) Palautteen määrän arvioinnissa on 
muistettava, että oppilaat käyttivät suunniteltua tutkimuspaperia ensimmäistä kertaa. On 
myös tarpeellista huomata, että ensimmäisenä suoritettuun tutkimukseen kirjattiin yli 44 
% kaikista annetuista merkeistä. 
− Selvästi eniten oppilaat olivat kaivanneet ohjausta työskentelyynsä (69 %), mikä tukee 

esittämiäni tulkintoja. Oppilaat eivät löytäneet tietoa, tai he eivät tienneet, mistä löytyy 
sopivaa tietoa (20 lausumaa) tai miten he jatkaisivat työskentelyään (28 lausumaa). 
Aurinko-tutkimusta tehdessään kaikki oppilaat Juhoa ja Maa-tutkimusta tehdessään 
Ullaa lukuun ottamatta kirjasivat oppimisensa solmukohdaksi työssä etenemisen. 
Ongelmista sopivan tiedon löytämisessä ilmoitettiin alkupäivinä yhteensä kymmenen 
kertaa, kun taas keskiviikkona ainoastaan kolme tutkijaa ilmoitti tiedon löytämisen 
olleen ongelmana. Myös ylimääräisissä tutkimuksissa merkit ilmaisivat lähes 
pelkästään tiedonetsinnän vaikeuksia. 

− Vajaa 13 % osoitti tehtävän käynnistymisen tai sen ymmärtämisen olleen vaikeaa. 
Poikien työskentelyn aloittaminen näytti heidän itsensä mielestä olleen helppoa, sillä 
vain Jani koki, että ei ymmärtänyt tehtävää. Sen sijaan kaikki tytöt olivat ainakin 
kerran sitä mieltä, että tehtävien käynnistäminen ja niiden hahmottaminen oli vaikeaa. 
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Käynnistämisen vaikeus koski nimenomaan ongelman muodostusta, jota olen kuvannut 
vaikeaksi juuri eniten tehtävän ymmärtämisessä vaikeuksia kokeneiden Marin, Lauran 
ja Leilan kohdalla. 

− Tehtävään positiivisesti asennoitumisesta viestitettiin yli 18 %:ssa kirjatuista merkeistä. 
Eniten positiivisia viestejä antoivat Juho ja Ulla, kun Jani, Aleksi ja Leila mainitsivat 
1–2 kertaa tehtävän mukavaksi tai sen sujumisen helpoksi. 

 

Oppilaat työskentelyaikansa ja sen käytön arvioijina 

Päivän päätteeksi oppilaat olivat arvioineet ajankäyttöään muuta arviointia kriittisemmin, 
vaikka oppilasarvioiden suunta muuten oli myönteinen (ks. Mutanen 1999, 295). Niinpä 
lähes 34 %:ssa vastauksista pidettiin työskentelyn ajankäyttöä keskinkertaisena ja jopa 
seitsemässä lausumassa uskaltauduttiin pitämään ajankäyttöä huonosti suunniteltuna. 
Ainoastaan Lauran mielestä ajankäyttö sujui ongelmitta, ja Juhon, Aten ja Ullan mukaan 
lähes aina ongelmitta. Muilla esiintyi ongelmia joko jonkin verran tai paljon, ja Jani ja 
Sara kritisoivat rohkeimmin ajankäyttöään. 

Oppilaiden ajankäyttöä koskevia arvioita tulkitessa jää kysymään, mitä kysymys itse 
asiassa mittaa. Siihen saa vastauksen, kun esimerkiksi seuraa Marin, Leilan ja Ullan 
keskustelua: ”Mari: minä laitan tuohon ajankäyttö keskinkertainen koska meillä jäi peli 
kesken. Leila: ajankäyttö ..niin minäki. Mari: koska meillä jäi leikki kesken.” (Litt. 
27.03.95; 14:00; cam 1.) Yleensä oppilaat kommentoivat ajankäyttöään työskentelynsä 
aikana. Hitaasti ja välillä tavoitteettoman tuntuisesti toimivien tyttöjen keskustelusta 
ilmeni tavoitteiden toteutumisen ajallinen arviointi, kun tytöt kontrolloivat toisten 
etenemistä ja ilmaisivat intentionsa tehtävän suorittamisesta. 

Laura: vähän vikkelään ruvetaan lukemaan, ei saa mittään aikaseksi. Mari: niin 
ruvetaan. (Litt. 21.03.95; 11:43; cam 2.) Leila: on meillä ..opehan on sanonut että 
meillä on puoltoista tuntia aikaa. Mari tulee takaisin. Leila: aikaa ..puoltoista! Mari: on 
meillä aikaa vaikka kuinka paljon. Leila: puoltoista tuntia. .. Hiljaista työskentelyä. 
(Litt. 22.03.95; 9:37; cam 3.)... Mari: voi vitsi, mä en ehi tehä tätä. Leila: minä kerkeen 
..mulla ei oo ennää ku #. Mari: minäpä oon kirjoittanut sen näin pitkälle ..minä oon 
kirjoittanut tänne loppuun. (Litt. 22.03.95; 9.45; cam 3.) 

 

Opettajan käsitykset prosessi-tekijästä 

Olen tulkinnut oppilaiden ongelmanmuodostusta seuraavin kysymyksin: miten ja millaisin 
kokemuksin oppilaat kykenivät liittämään aiempiin käsityksiinsä muodostettavan 
ongelman? Opettajan mielestä ongelman kykenivät nopeasti keksimään tai kirjaamaan 
Aleksi ja Juho, kohtalaisen helposti Jani sekä itsenäisesti Niilo, Atte, Ulla ja Sara. Leilan 
ongelmankeksimistä opettaja luonnehti toisista riippuvaiseksi, kun taas Marin ja Lauran 
prosessia hitaaksi. Vaikka opettajan arviot kohdistuivat lähinnä työskentelyn etenemiseen 
minun tulkintojeni painottuessa käsitysten muodostukseen, voisi opettajan arvioita 
luonnehtia hyvin pitkälle samansuuntaisiksi. Relevantteja arvioita tulkintoihin nähden 
olivat Juhoa, Ullaa, Saraa, Leilaa, Maria ja Lauraa koskevat arviot. Opettajan arvio 
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poikkesi eniten Niilon kohdalla, sillä opettaja ei aina ja varsinkaan alussa näyttänyt 
tiedostavan oppilaan työskentelyn vaikeuksia. 

Opettajan arvion mukaan oppilaat eivät osanneet käyttää kovin itsenäisesti tietokantaa 
ja valita tietolähteitä. Hänen mielestään Aleksi, Niilo, Ulla ja Sara käyttivät sitä jonkin 
verran itsenäisesti, kun taas Jani, Juho, Atte, Mari ja Laura osasivat käyttää tietokantaa 
vähän ja Leila ei ollenkaan. Opettajan arvioihin voi observointitulkintojen perusteella 
yhtyä lukuun ottamatta arvioita Janista ja Sarasta, joiden työskentelyä olen tulkinnut eri 
tavoin. Sara ei ainakaan havaintojeni mukaan käyttänyt tietokantaa itsenäisesti, mikä 
osoittaa opettajan arvioineen Saran toimintaa oppimisympäristössä observoitua tietoa 
orientoituneemmaksi. Jani käytti observoinnin perusteella tietokantaa Aten tavoin 
määrällisesti eniten (5 kertaa; taulukko 26). 

Opettaja arvioi jälkikäteen Juhon käyttäneen voittopuolisesti tietokoneita sekä Niilon 
ja Aten kirjoja ja tietokoneita. Aleksin ja Janin työskentelylle opettajan mielestä oli 
luonteenomaista monipuolisuus, sillä oppilaat käyttivät lähes kaikkia saatavilla olevia 
välineitä. Leila käytti opettajan mielestä mieluiten toiminnallisia välineitä, ja Marin ja 
Lauran taipumuksena oli juuttua yhteen välineeseen pitkäksi aikaa, mikä jarrutti 
välineiden monipuolista käyttöä. Ulla ja Sara siirtyivät käyttämään opetusjakson 
loppupuolella tietokoneita, mutta työskentelivät alussa mieluummin toimimalla ja kirjoja 
hyödyntäen. 

Arviointi on liittynyt lähinnä välineiden muotoon, kun sen sijaan välineiden 
käyttäminen nimenomaan oppimisen mielekkyyden ja käsitteenoppimisen lähtökohdasta 
on jäänyt pelkästään observoinnista saadun tiedon varaan. Välinearviointi on tulkintoihini 
nähden kaikkein onnistunein, mikä johtuu osaltaan tulkinnan helppoudesta: välinettä 
käytetään toimien, ja sen tulkinta ei vaadi kielellistä diskurssia tai kohtaamistilannetta 
oppilaan kanssa. Näin ollen opettaja voi muodostaa käsityksiään ohjaussuhteessa yleisten 
havaintojensa mukaisesti. 

Viimeisenä tulkitsemani ongelman työstäminen ja kirjaaminen onnistui opettajan 
mielestä huolellisesti, taitavasti ja keskittyneesti Ullalta, Aleksilta ja Niilolta, kun taas 
Juholla oli vaikeuksia työhön keskittymisessä ja Atella kirjoittamisessa. Jania, Maria ja 
Lauraa opettaja luonnehti hitaiksi. Atte, Mari ja Laura olivat kuitenkin opettajan mielestä 
sinnikkäitä sekä Leila ja Sara keskittyneitä. Opettajan arviointiin voi observoinnin 
perusteella yhtyä lähes kaikkien oppilaiden kohdalla, sillä nopeuteen, keskittymiseen ja 
ajankäyttöön liittyvät opettaja-arvioinnit sopivat edellä antamaani kuvaukseen verrattain 
hyvin. 

Eniten ristiriitoja opettajan arvioinnin ja observointitulkintojen välillä on Janin ja 
Saran kohdalla. Sen sijaan Niilon opettaja oli puolestaan jälkikäteen mieltänyt kyenneen 
kirjaamaan tuloksia jopa käsitteellisesti taitavasti. Käsitys Janin hitaudesta on ristiriitainen 
observointitulkintojen kanssa sikäli, että oppilas käytti koko tehtäväänsä aikaa 
keskimääräistä vähemmän (130 min; ka 137 min), ja liitteen 16 oppimisprofiilien mukaan 
hänen kohdallaan tulosten kirjaaminen ei vienyt muita oppilaita enemmän aikaa. 
Aiheutuvatko tulkinnan ongelmat Janin pikaisista kontakteista opettajaan, jolloin 
opettajalta saattoivat jäädä huomaamatta Janin todelliset ja kielen ilmaisun kannalta 
piilossa olevat merkitykset? Opettajan kuvaus Saran keskittyneestä toiminnasta ei kerro 
myöskään kaikkea oppilaan käsitteellistämisprosessista, joka kyllä paikoin saattoi olla 
keskittynyt, mutta oli yleissävyltään varsin häilyvä. Palaan oppilaiden problematiikkaan 
tarkastellessani luvussa 7.2.3 oppilaan saamaa tukea oppimisen aikana. 
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(e) Kokoavia ajatuksia tutkimusprosessin etenemisestä 

Tärkeämpää kuin pyrkiä vahvistamaan tekemiäni tulkintoja on tarkastella oppilas- ja 
opettaja-arviointeja prosessin kokemisen näkökulmasta. On kiintoisaa, että oppilaat 
osasivat kuvata sekä tehtävän ymmärtämisen että siinä etenemisen vaikeuksia relevantilla 
tavalla, mikä osaltaan osoittaa heidän hallinneen tehtävässä toimimisen logiikan ja 
kykenevän oman toiminnan reflektointiin ja jopa oppimisen ongelmien erittelyyn. 

Myös observoinnin perusteella voisi sanoa tutkimusprosessin vaiheiden jäsentyneen 
oppilaille eri vaiheissa niin, että kaikki pystyivät päivien edetessä tavoitteelliseen 
oppimisympäristössä toimimiseen (Meloth & Deering 1994). Jo ensimmäisenä päivänä 
pojat Niiloa lukuun ottamatta osoittivat toiminnallaan sekä kielellisillä kommenteillaan 
jäsentävänsä työskentelynsä vaiheet. Sara osoitti (esim. toisten neuvominen) tunteneensa 
teoriassa tutkimusprosessin etenemisen vaiheet. Hänen kokemansa kognitiivinen 
mielekkyys ei kuitenkaan ohittanut esimerkiksi tiistaina sosiaalista mielekkyyttä, jonka 
oppilas koki olleen epätasapainossa. Myös Ulla tiedosti eri vaiheet, mutta hän kykeni 
useimmiten etenemään kognitiivisesti omia polkuja, jolloin sosiaalinen diskurssi ei häntä 
häirinnyt. 

Sen sijaan Niilolla tuntui olleen vaikeuksia tutkimustilan hahmottamisessa 
opetusjakson alussa. Toisaalta hän kyllä kykeni suhteellisen pian toimimaan annettujen 
ohjeiden mukaan: oletin oppimisympäristön vähitellen jäsentyneen, minkä kautta oppilas 
hallitsi kokemusmaailmassaan ympäristöään (vrt. Taylor ja Sternberg 1989, 63–64). 
Leilan prosessi oli hieman samantyyppinen, mutta helpommin tulkittavissa. Oppilas näytti 
itsekin huolestuvan tutkimuksen kokonaisuuden hahmottamisesta, ja hänen 
epävarmuutensa kuvastui kavereille useasti esitetyistä ”mitä sitte tehhään” -kysymyksistä. 

Joillekin oppilaille näytti olleen tyypillistä keventää kognitiivista kuormitusta toimintaa 
organisoivilla ja niiden ulkopuolisilla keskusteluilla. Marin ja Lauran työskentelyä leimasi 
yleensä tehtäväohjeiden dogmaattinen noudattaminen. Oppilaiden oli yhtäältä 
varmistettava jokainen toimintavaihe opettajalta, ja toisaalta työskentely oli huolellista, 
mikä näkyi tulosten, lähdemerkintöjen ja merkkien yksityiskohtaisena kuvauksena (esim. 
liitteet 10b, 11a) sekä oppilaiden etenemisen hidastumisena. Yleensä tytöt keskustelivat 
poikia innokkaammin kirjaamisesta, ja tyttöjen tätä koskevaa keskustelua leimasi usein 
auktoriteettisidonnainen dogmaattisuus (ks. Rousseau 1905, 303). 

Oppimista tarkasteltaessa nousee esiin kysymys, missä määrin tutkimusprosessien 
edetessä tulisi oppilaita rohkaista itsenäiseen etenemiseen. Lopputulokseen panostava 
tuloskeskeinen oppilas (esim. Niilo) kirjasi usein huolellisesti lukemaansa muistiin, 
jolloin itse välineen laadulliselle käytölle ja substanssista keskustelulle jäi vähän aikaa. 
Käsitysten muodostumisen kannalta voisi kysyä, onko ongelmakeskeinen eteneminen 
paras mahdollinen tapa muokata aiempia käsityksiä sekä synnyttää uusia merkityssuhteita. 
Aineistossa oli tilanteita, jolloin oppilas keskittyi lukemiseen tai tietokonekuvien 
katseluun ja sai niistä oppimisen elämyksiä: esimerkiksi Aleksi tai Atte eivät välttämättä 
loistaneet lopputuloksilla, mutta kävivät läpi runsaasti lähdeaineistoa ja käsitteellistivät 
samalla lähteen tietoja merkityshorisontissaan. Seuraavasta lainauksesta ilmenee, että 
poikien toimintaa sävytti omakohtainen tiedon prosessointi ja jopa epistemologinen 
keskustelu tiedon auktoriteetista. 
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Pisteessä 2 Jani, Aleksi ja Atte keskustelevat Auringon lämpötilasta. Aleksi palaa 
takaisin tarkistuskierrokseltaan: Auringossa on 15 milj. astetta lämmintä. Atte epäilee: 
enemmän kuule. Aleksi: ei ole ..kysytään vaikka Juholta. Atte: on muuten enemmän 
Auringossa. Aleksi hakee kirjan todistusaineistokseen ja palaa Aten luo. Aleksi laittaa 
kirjan Aten eteen, jossa on kuva Auringosta: kysy Juho jos et usko. Atte vähättelee 
kuvaa: tämmönen vaan. Jani: Juho on tietokoneella kattomassa. Atte: tietokone on 
enemmän oikeassa kun kirja. Aleksi: ei oo. Atte: Auringon lämpöasteet on saattanu 
muuttua #, eikö ookki (kysyy Janilta). (Litt. 21.03.95; 9:34; cam 3.) 

Tutkimusmerkkien käyttämisen yhteydessä ilmeni edelleen kiintoisa 
oppimisympäristöä koskeva ongelma. Jo sinänsä vaiheistettu tutkimusprosessi ja sen 
konkreettinen ilmentymä paperi tutkimusmerkkeineen muovautuivat oppilaiden 
käyttökontekstissa yksilölliseksi. Niiden avulla oppilas saattoi itse tarkastella 
työskentelyään. Oppimistilanteessa aivan kuin piilofunktiona nousi esille sääntö, jonka 
mukaan oppilas eteni vaihe vaiheelta myös silloin, kun oppilas edistyi ongelmitta. 
Voidaan kysyä, onko oppilaan toiminnan vaiheistaminen opettajan tapa hallita 
avoimentyyppistä oppimisympäristöä. 

Tutkimusprosessia yleisesti arvioitaessa varsin tärkeää on pohtia siirtymien lisäksi 
tehtävän lopettamista. Kirjaamisvaiheen päättäminen tuntui olleen useille hidas ja häilyvä 
prosessi: liitteen 16 profiilit osoittavat joidenkin oppilaiden toiminnan päättyneen, mutta 
alkaneen kuitenkin jonkin ajan kuluttua uudelleen. Poikkeuksina eli tehtävän tehokkaina 
ja nopeina lopettajina ja aloittajina olivat Juho sekä toisinaan Jani ja Aleksi. Lopettamista 
voisi arvioida sekä käsitysten synnyn että työskentelyn sujumisen perusteella: eikö oppilas 
ollut tyytyväinen saamiinsa vastauksiin, jolloin halusi aloittaa kirjaamisvaiheen 
uudelleen? Toisaalta ihmetyttää, oliko oppilailla riittävästi tietoa seuraavasta vaiheesta. 
Nopeat suorittajat olivat sisäistäneet tehtävän etenemisen logiikan, ja heillä oli toisaalta 
kyky saada aikaa opettajalta, kun taas työn hidastumisena vaikutti joidenkin oppilaiden 
kohdalla se, että he odottivat opettajalta ns. hyväksyntää aloittaa uusi tutkimus. 

Olen tässä luvussa vastannut toisen tutkimusongelman ensimmäiseen ja toiseen 
alaongelmaan kuvaamalla oppilaiden käsitteellistämisprosessia ajan funktiona sekä 
etenemisvaiheina. Olen osoittanut eri vaiheissa ilmeneviä käsitteellistämiseen kuuluvia 
seikkoja, jotka ovat yksilöllisesti merkityksellisiä. Merkityshorisontin kohtaamisen ja 
oppilaan kokemuksellisuuden kannalta olen viitannut joihinkin tärkeisiin väline-, tuki-, 
työskentely- ja orientaatiotekijöihin, joita tarkennan seuraavissa alaluvuissa. 

7.2.2 Oppilaan oppimisessaan hyödyntämät välineet sekä niistä syntyvät 
merkitykselliset kokemukset 

Jatkan toisen pääongelman ratkaisemista vastaamalla seuraavaan kysymykseen: millaisia 
välineitä oppilaat oppimisensa aikana käyttävät? Itse asiassa selostin tutkivan prosessin 
välinevalintoja jo edellisessä luvussa oppilaiden toiminnan ja merkitysten muodostumisen 
näkökulmasta. Tässä luvussa arvioin välineiden määrällisen käytön lisäksi laadullisia 
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seikkoja ja kysyn, millaisia kokemuksia eri oppimisvälineet herättävät. Taulukkoon 27 
olen koonnut oppilaiden eri välineistä tekemät valinnat. 

 
Taulukko 27. Välineen käytöstä tehdyt observointihavainnot oppilaskohtaisesti sekä eri 
piirteittäin tarkasteltuina tutkivasta työskentely-ympäristöstä (n = 10; f = 156; min = 1 
593). 

Tekijä/oppilas Observoitavan tekijän piirteet 1–6; teknologiset, kirjalliset, toiminnalliset välineet (f) 
Väline t-kone 

(p1) 
video 
(p2) 

tek  
f 

kirja  
(p3) f 

toim 
(p4) 

toim-su 
(p5) 

toim  
f 

f min f/ min 

Juho 6 0 6 10 0 0 0 16 115 0,14 
Aleksi 6 5 11 8 0 0 0 19 124 0,15 
Jani 2 1 3 7 1 0 1 11 130 0,08 
Niilo 4 1 5 1 0 0 0 6 153 0,04 
Atte 11 2 13 9 1 2 3 25 163 0,15 
Yht. pojat 29 9 38 35 2 2 4 77 685 - 
% pojat 38 12 50 45 2,5 2,5 5 49/156 43 - 
ka pojat 5,8 1,8 - 7 0,4 0,4 - 15,4 137 0,11 

Mari 4 1 5 15 0 5 5 25 249 0,10 
Laura 3 1 4 18 0 4 4 26 237 0,11 
Ulla 6 1 7 7 0 0 0 14 165 0,08 
Leila 1 0 1 8 0 0 0 9 133 0,07 
Sara 1 1 2 3 0 0 0 5 124 0,04 
Yht. tytöt 15 4 19 51 0 9 9 79 908 - 
% Yht. 19 5 24 65 0 11 11 51/156 57 - 
ka tytöt 3 0,8 - 10,2 0,0 1,8 - 15,8 181,6 0,09 

Yht. kaikki 44 13 57 86 2 11 13 156 1593 - 
% kaikki 28 8 37 55 1 7 8 100 100 - 
Huomiot: Taulukosta on poistettu ei obs -piirre, koska siihen ei liittynyt havaintoja; p1 jne.: piirre 1 jne.; toim: toimintaan kohdistuneet välineet 

yhteensä; su: substanssi; tek: teknologiset välineet yhteensä; t-kone: tietokone 

 
Pojat tekivät työskentelyn ajalliseen kestoon nähden tyttöjä enemmän välinevalintoja. 

Oppilaat käyttivät oppimisympäristössään tehtäviensä ratkaisemiseksi eniten kirjallisuutta 
(55 %), toiseksi eniten teknologisia välineitä (37 %) ja kaikkein vähiten toiminnallisia 
tehtäviä (8 %). Observointihavaintoja tukevat opettajan suorittamat jälkikäteisarviot. 
Kuten aiemmassakin tiedonkeruussa, pojat käyttivät tyttöjä mieluummin ja enemmän 
teknologisia sovelluksia, kun taas tytöt turvautuivat ongelman ratkaisussaan enemmän 
kirjoihin (vrt. Mutanen 1999, 242). Tytöistä innokkaimpia työskentelyvälineen käyttäjiä 
olivat Mari ja Laura, joista tehdyt havainnot olivat lähes 65 % kaikista tyttöjen 
observoiduista käyttökerroista. Seuraavaksi eniten havaintoja aikaan nähden oli Ullan ja 
Leilan työskentelystä, ja kaikkein lyhyimmän aikaa tietolähdettä hyödynsi Sara. 
Vastaavasti pojista ahkerimmin työskentelyaikansa kestoon nähden tietolähdettä käyttivät 
Atte, Aleksi ja Juho, kun taas Janin tietolähteen käyttäminen oli määrällisesti Ullan, 
Niilon ja Saran tietolähteen käyttämisen tapaista. (Ks. taulukko 26.) Selostan aluksi 
välinevalintojen perusteita, ja toiseksi erilaisten välineiden käyttöä. Kokemuksellisuutta ja 
niiden merkitystä raportoin tapauskuvauksilla. 
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(a) Välineiden käyttämisen ja pedagogisen ohjauksen perusteita 

Välinevalintojen tekeminen on kiintoisa pedagoginen ongelma. Millaisia intentioita 
oppilailla esiintyy tietolähteiden etsinnässä? Miten oppimisympäristö itsessään ohjaa 
menetelmävalintoihin? Millaisin merkityksin opettaja ohjaa oppilaita tietolähteiden 
valinnassa? Haastavaksi tilanteen tekevät oppimisympäristön pedagogiset periaatteet, 
jotka merkitsevät yhtäältä oppilaiden yksilöllisyyden ja valinnaisuuden säilyttämisen 
kunnioittamista ja toisaalta aiempien käsitysten ohjaamista siten, että oppimisympäristön 
ja oppimistehtävien tarjoamat uudet merkityssuhteet kohtaisivat oppilaan horisontin. 

Luvussa 7.2.1 esittämäni perusteella opettajalla tuntuu olleen varsin keskeinen rooli 
oppilaiden käsitteellistämisprosessin ohjaamisessa. Joissakin ohjaustilanteissa opettajan 
ennakkokäsitykset tulivat esille. Ensimmäisen tiedonkeruun päätteeksi tehty tulkinta 
tyttöjen mieltymyksestä piirustustehtäviin ja poikien kiinnostuksesta mm. tietokoneilla 
työskentelyyn näkyi joissakin tilanteissa kyseisen suuntaisen toiminnan vahvistamisena. 
Lisäksi välineiden valintaan ohjattiin sekä sisällön että muodon näkökulmasta. Ensiksi 
opettaja pyrki ohjaustilanteessa selostamaan tietolähteen sisältöä tai vertaamaan sitä 
oppilaan tutkimusongelmaan. Seuraavasta esimerkistä näkee, että Aten 
maailmankaikkeutta koskevan ongelman menetelmävalinnat perustuivat opettajan 
asiantuntevaan sisällölliseen pohdintaan oppilaidensa kanssa, mikä vaati opettajalta 
todella pedagogista sisältötietoa (McNamara 1991; Toiskallio 1993, 73–74). 

Atte: mikä on paras?... Ope: ehkä tuo ..voitais kokeilla tuota ..galaksit ja galaksiryhmät 
..voitais kokeilla tuota ..maailmankaikkeudesta, Otavan oppikirjoista täältä. Ope menee 
Aten kanssa pist. 2 tietokoneelle. Myös Aleksi tulee: ope, en mä löytänyt sitä (yrittänyt 
kysyä jo jonkin aikaa). Ope: etkö löytänyt Ensimmäistä avaruuskirjaa? Aleksi: en. ... 
Atte: maailmankaikkeus. Ope pyytää Attea näyttämään sen oppikirjan, missä se pitää 
olla. (Litt. 21.03.95; 9:18; cam 2.) 

Toiseksi ongelman laatu on merkittävä välinevalinnan kriteeri. Sisältötiedon ja sen 
havainnollistamisen kannalta Niilon ohjaaminen oli onnistunutta, sillä hänen Auringon 
kokoa koskeva onko-tutkimustuloksensa olisi jäänyt varsin laihaksi, mikäli oppilas olisi 
tyytynyt pelkästään irralliseen tietoon Auringon koosta. Seuraava lainaus osoittaa, että 
ohjauksessa havainnollistettuun taivaankappaleiden väliseen kokosuhdejärjestelmään 
perehtyminen tuki oppilaan käsitteellistämistä irrallista faktatietoa enemmän (Markkanen 
1993; Sarimaa 1994). 

Ope neuvoo, miten tietokannasta löytyy tietoa Auringosta. Niiloa kiinnostaa, onko 
jollain rompulla tietoa. ... Ope käynnistää E-of-S-ohjelman. ... Ope: ja sä halusit tietoa 
Auringosta. Niilo: niin ja onko Aurinko suuri vai pieni. Ope laittaa ohjelmasta mallin 
aurinkokunnasta. (Tietok. alkaa kuulua selostusta, ruudulla näkyy kuva 
aurinkokunnasta.) Ope kertoo mihin Aurinko on kuvattu ja mihin esim. Maa. Ope 
pyytää Niiloa selvittämään kuvan avulla, onko Aurinko suuri vai pieni. ... Niilo: onko 
se niiku suuri? (toistaa). Ope: jos Maa on nuin pieni tuossa onko koko Aurinko 
mahtunut kuvaan tässä? Niilo: no joo, se on isompi ..Aurinko on suuri. Ope: niin 
näyttää, katotaanko löytyykö täältä tietoa muualta. (Litt. 21.03.95; 9:31–33; cam 2.) 

Oppilaille välineiden kiinnostavuus oli tärkeää, jolloin muoto saattoi mennä sisällön 
edelle. On ymmärrettävää, että oppilas ei voinut hallita tietolähteen sisällöllisiä 
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yksityiskohtia. Itse välineen käyttökontekstissa sisällöistä piittaamattomuus tuli esille sekä 
kirjaa että teknologisia sovelluksia käytettäessä. Oppilaiden keskustelut saattoivat edetä 
joko sisällysluettelosta huomatun kiinnostavan seikan perusteella (esim. Aleksi, Atte ja 
Mari, Laura) tai seuraavan lainauksen tavoin tavoitteettomana etenemisenä linkkisanojen 
avulla. 

Pojat menevät tietokoneohjelmassa eteenpäin. Seuraavia ääniä kuuluu: galaksit, tähti 
..tähdistö. Juho: ota galaksi ..ota Atte galaksit! ..tuo ensimmäinen. Menevät galaksiin. 
Juho: tuossa meille galaksia. Jani: hei painapa alaspäin sitä. Juho: tuossa on 
Andromeda ..ihan selvästi ..ei ollutkaan Andromeda, meiän linnunrata ..noin mehän 
ollaan jo. Jani: hei tähti ..tähdistö. (Litt. 22.03.95; 9:13; cam 1, 2.) 

Vaikka poikien keskustelu on mielenkiintoinen, tehtävä ei sillä hetkellä vienyt 
eteenpäin poikien valitsemia ongelmia Maa-planeetasta. Tietoisuus välineen valinnan 
osuvuudesta selvisi useille oppilaille viimeistään vasta tulosten kirjaamisvaiheessa. Leila 
esimerkiksi totesi nasevasti Aurinko-tutkimusta tehdessään: ”Miten me tällä ohjelmalla 
ratkaistaan ongelma?” Aina ei ollut toki helppoa päätellä, valitsiko oppilas välineensä 
oppimansa sisällön vai muodon perusteella, niin komplisoidusta tilanteesta oli kyse (ks. 
Schulman 1986, 8). Oppilaiden välineen käyttöä ohjasi muodon ja sisällön lisäksi 
opettaja, jonka mielipiteitä oppilaat halusivat seurata usein omaa kiinnostustaan 
enemmän. Toisaalta oppilasdialogit viittaavat opettaja–oppilas-interaktioon, jossa 
oppilailla oli informatiivinen tarve selostaa itsenäisen työskentelyn osuutta opettajalle. 

Mari: niin mutta jos täältä löytäis jotaki ..kato (näyttää kirjaa). Laura katsoo: Aurinko 
törmäs maapalloon ..niin mutta siinä ei oo tietoa. Mari: ei kyllä Ulla löytänyt tietoa. 
Leila: minä tutkin tästä kirjasta, tää on mainio kirja, tästä löytää. Mari kuiskaa 
Lauralle: ekana luen tästä vähäsen ihan vähän tämä tästä, ja sitten sanon opelle että en 
löytänyt tästä tietoa ja sitten otan tämän kirjan. Laura: vai sanoko ope että sun pittää 
sitä kirja lukea? Mari: joo ... (Litt. 22.03.95; cam 9:22; cam 3.) 

 

(b) Oppilaat kirjojen ja teknologisten välineiden käyttäjinä 

Liitteessä 5c on esitetty kirjallisuusluettelo, josta oppilaat saattoivat valita tietokannan ja 
opettajan ohjauksella sopivat kirjalliset lähteet. Edelleen liitteestä 15 ilmenee, millaisia 
lähteitä oppilaat todellisuudessa käyttivät. Määrällisesti eniten kirjoja hyödynsivät Juho, 
Laura ja Mari, seuraavaksi eniten Aleksi, Atte ja Jani sekä kaikkein vähiten Sara ja Niilo. 
Välineiden määrällinen käyttö ei kuitenkaan vastannut välttämättä prosessin sisältöjä. 
Kuvasin edellä Juhon nihkeää ja huolimatonta suhtautumista kirjoihin, mikä edelleen piti 
paikkansa useista välineen käyttökerroista huolimatta. Sen sijaan Marin ja Lauran kirjojen 
lukeminen oli vaiheittain todella intensiivistä ja työskentelyn sujumisen kannalta 
hyödyllistä. Erityisesti Aleksin ja Aten kohdalla välineen käyttö liittyi käsitteiden 
substanssiin useissa yhteyksissä. (Ks. luku 7.2.1; b-kohta.) 

Välinettä tarkasteltaessa kiinnitän erityistä huomiota informaatioteknologisiin 
sovelluksiin (Kangassalo 1990; Wayth 1983; Ittelson ym. 1976; liitteet 5b, 15). Taulukon 
27 mukaan eniten tietokoneen käyttökertoja oli Atella ja seuraavaksi eniten Juholla, 
Aleksilla sekä Ullalla. Aten kohdalla määrä selittyy ahkeralla aika–avaruus-kirjan 
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verkkosovelluksen käyttämisellä – sovellukseen oli mahdollisuus tutustua mm. opettajan 
tukea odottaessaan. Vähiten tietokoneen kanssa toimivat Leila, Sara ja Jani, joista tytöt 
käyttivät työskentelynsä aikana vain kerran tietokonetta hyödykseen. (Ks. taulukko 27.) 

Teknologisen ympäristön käyttäminen oli kiintoisa haaste siksi, että oppilaat olivat 
vasta alkuopetusikäisiä. Arvioin useiden oppilaiden pystyneen käyttämään ohjelmia 
lyhyen harjaantumisen jälkeen jo melko itsenäisesti. Opettajan arvion mukaan kukaan ei 
kuitenkaan kyennyt täysin itsenäisesti käyttämään tietokoneohjelmia: Mari ja Leila eivät 
onnistuneet ollenkaan, Laura ja Ulla vähän, Jani, Niilo, Atte ja Sara melko vähän sekä 
Aleksi ja Juho keskinkertaisen paljon. Varsin pian oppilaat kuitenkin oppivat käyttämään 
verkkosovellukseksi laadittua aika–avaruus-kirjaa, jossa tiedonetsintä eteni linkkisanojen 
perusteella. 

Opettajan arviot poikkesivat observoinneista ehkä eniten Niilon ja Aleksin kohdalla 
siten, että Aleksi tarvitsi observointien perusteella arvioitua enemmän ja Niilo arvioitua 
vähemmän opettajan tukea. Tietokoneen kanssa kaikkein pitkäjänteisemmin ja 
keskittyneimmin pystyi työskentelemään Niilo, joka ei yleensäkään hakenut kovin 
innokkaasti apua. Oppilaan toimintaa seuratessa tulkinnan vaikeutena olivat 
puhumattomuus ja vähäiset kontaktit toisiin. Ulkopuolisesta havainnoijasta saattoi paikoin 
tuntua, että oppilaan tavoitteellisuus oli hukassa, kunnes oppilaan niukkasanainen 
kommentti paljasti tekemisen perusteiden olleen selvillä: ”Jani: mitä sinä teet? Niilo: minä 
olen jo monta kertaa sanonut että etin Kuusta tietoa.” (Litt. 21.03.95; 11:30–11:49; cam 
1.) 

Cd-rom-ohjelmat olivat käytettyjä tutkimusongelmien ratkaisemisessa. Niiden hyöty 
näkyi sekä yksilöllisen että koontatyöskentelyn aikana liikkeen mallintamisessa, jossa 
voitiin seurata kiertoliikkeitä suhteessa toisiinsa sekä yksittäisten taivaankappaleiden 
liikkeitä ja ominaisuuksia (Halpern 1992; Wayth 1983). Havainnollistamiseen liittyy 
käsitysten kuvailun yhteydessä viittaamani ongelma, jossa koko- ja etäisyyssuhteet 
mallinnetaan todellisuuteen nähden ristiriitaisina (Ojala 1997; Markkanen 1993). Asia on 
otettava vakavasti etenkin siihen tilanteeseen nähden, jossa oppilaat luulivat animaation 
olleen kopio todellisuudesta (ks. Willis ym. 1987, 42–43; Chandler 1984). Näin luuli 
esimerkiksi Juho esittäessään Auringon protuberanssia koskevan kysymyksensä. 

Juho painaa ja demo lähtee käyntiin. Juho: onko tää niinku suoraan sieltä Auringosta? 
Ope: eikö se on kuva, joka sieltä on saatu ... mitä siellä rupee tapahtumaan? Juho: jo 
rupes tulivuori #. Ope: elikkä tuo liittyy sinun kysymykseen, mitä siellä pinnalla 
(Auringon) tapahtuu. Juho: siks ku sieltä tulee 1000-asteista laavaa. Ope: se ei ole 
laavaa vaan kaasupurkaus. (Litt. 21.03.95; 8:17; cam 1.) 

Ohjelmien käyttöön liittyi vieraskielisyyden vaikeus, mitä eivät kuitenkaan kaikki 
mieltäneet ongelmaksi. Opettajalta oppiaineksen hallinta vaati kielellistä kompetenssia, 
sillä esimerkiksi Auringon syntyä esittävää animaatiota oli mahdotonta ymmärtää ilman 
opettajan selostusta. 

Taulukon 27 mukaan videoita käytettiin tutkivan prosessin aikana yhteensä 8 %:ssa 
havainnoista. Oppimisympäristössä katsottiin videoita sekä yhteisen että yksilöllisen 
työskentelyn lomassa (ks. Virrankoski 1986). Olen arvioinut, miten yhteiset videotuokiot 
sopivat oppilaan meneillään olevaan käsitteellistämisprosessiin: katkaisiko yhteinen 
videotuokio oppilaan toiminnan tai rikastuttiko videon oppiaines oppilaan parhaillaan 
työstämiä käsityksiä (ks. Harwood 1989)? Monille oppilaille yhteisvideon katselu 
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työskentelyn lomassa toi vaihtelua ja uutta ”potkua” (Sara, Aleksi, Atte, Ulla, Niilo). 
Motivoivaksi videon katselu muodostui Atelle ja Saralle, jotka alkoivat toimia videon 
katselun jälkeen aiempaa aktiivisemmin ja tavoitteellisemmin. Nihkeimmin videon 
katseluun suhtautuivat puolestaan Laura ja Mari, joiden omaehtoinen eteneminen 
keskeytyi hetkiseksi. Tällaisen yhteisen videon funktiota on mietittävä huolellisesti 
kiinnittäen huomiota videon sisältöön: useimpien oppilaiden Aurinko-tutkimuksen 
työstämiseen välillä toteutettu videon katselu sopi ajallisesti, mutta esimerkiksi maapallon 
liikkeitä havainnollistava video ei juurikaan sopinut heidän juuri työstämäänsä 
ongelmaan. 

 

(c) Tutkimusongelmien työstäminen toiminnallisin tehtävin 

Toiminnallisia välineitä tutkivassa ympäristössä käyttivät ainoastaan Jani, Atte, Mari ja 
Laura siten, että tyttöjen työskentely oli Aurinko-tutkimuksessa aika-vaihtelujen 
spontaania demonstrointia (liite 16) ja poikien toiminta oli Maa-tutkimuksessa 
”matkamittarilla” työskentelyä. Havaintojen määrän vähyys ei ole ihme, sillä tietokannan 
käyttö sekä siihen liittyvä opettajan ohjaus tukivat nimenomaan määrällisesti eniten 
valittuja tietolähteitä ja havainnollistamisvälineitä.  

Marin ja Lauran työskentelyyn eläytyminen oli hyvin kiintoisa vaihe. Kuviossa 12 
havainnollistan oppilaiden suuntautuneisuutta Aurinko-tutkimukseen. 
Välineenkäyttövaiheen aikana (prosessi: p4) tytöt alkoivat ensin toiminnallaan 
havainnollistaa aikavaihteluihin liittyviä liikesuhteita (väline: p5) ja lukea kirjaa (p3). 
Työskentely oli aktiivista tehtävään suuntautumista, kunnes kirjan lukemisen aikana 
oppilaiden puheet suuntautuivat joksikin aikaa passiivisina tehtävän ulkopuolelle 
(orientaatio: p1, p3). Toiminnallinen konteksti eli se tilanne, jossa oppilaat jatkoivat 
aikavaihteluiden tutkimista havaintoteltassa (väline: p5), sai tytöt innostumaan jälleen 
niin, että kirjaaminen alkoi edetä loppuun saakka (prosessi: p5, p6). 
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Kuvio 12. Esimerkki Marin ja Lauran prosessin etenemisestä välineen ja orientaation 
näkökulmasta. 

 
Mari ja Laura kiinnostuivat Auringon tapahtumia tutkiessaan aikavaihteluista, joista 

tytöt kävivät kiintoisia keskusteluja sekä mallinsivat Maa-, Aurinko- ja Kuu-järjestelmän 
liikkeiden suhteita. Keskustelujen jälkeen he halusivat harjoitella aikavaihteluja itse 
toimien sekä demonstroiden teltassa. Käsitysten substanssin kuvaamiseksi käytiin 
keskusteluja, joita ei ehkä olisi odottanut käsityksiä kuvaavan luvun 7.1 pohjalta 
spontaanisti ja oppilaiden omasta halusta syntyviksi. 

... Mari ja Laura lukevat uudestaan kohdan kirjasta: Kuu on kivipallo joka kiertää 
maapalloa. Yhteen kierrokseen kuluu aikaa noin kuukausi. Laura: Mari, aattele, kun 
tässä pyöritettään tätä näin, kun Kuu pyörii ni siinä menee aikaa kuukausi. Laura: 
tiiäkkö mitä? ..kuukausi on päivä ..tai kaksi #. Laura lukee: Kuu on.. Mari: katopa ku 
me tässä pyöritettään ni se mennee noppeeta mutta se menee näin ..se menee tää Kuu 
tässä aika hiljaa. Laura: ni ... Kuu ei loista ollenkaan valoa ..se näkyy vain siksi että ... 
Mari ja Laura: Aurinko valaisee sitä ja se heijastaa Auringon valoa kohti maapalloa. 
Kuuluu kuiskintaa. (Tytöt katsovat kirjaa.) ... Mari: kato tässäki tämä on kuuma vähän 
mutta jos tässä ois oikea Aurinko ni mä kuolisin. Laura: ja oikeesti tämä on hirveän 
pitkä tämä väli. Mari: nii oikeasti onki. (Litt. 22.3; 9:31; cam 2.) 

Oleellista oli, että tyttöjen spontaanit käsitykset nousivat toiminnasta ja sen tuomista 
merkityksistä, ja niiden kirjalliseen muotoon saattaminen olisi ollut tytöille huomattavasti 
toimintaa ongelmallisempaa. Myös välineet (esim. telluurio) helpottivat etenemistä 
(Gunstone 1988; Osborne & Freyberg 1985). Toimien tytöt pystyivät tuottamaan 
spontaaneja käsityksiä, jolloin ei tarvinnut miettiä tyttöjen muulle työskentelylle 
tyypillisellä tavalla huolellista käsialaa tai opettajan antaman instruktion tunnollista 
täyttämistä. Edellä esittämäni lainaus tyttöjen keskustelujen sisällöistä paljastaa, millaisia 
käsitesuhteita oppilaat työstivät (välimatkat, aikavaihtelut). Vapaasti ilmaistut käsitykset 
olivat tärkeitä oppilaan käsitysten tulkitsemisessa, ja oppilaiden puhe paljasti jopa tiedon 
olemuksen pohtimista (litt. 22.03.95;11:17–19; cam 2). 

Mari ja Laura:
prosessi & väline & orientaatio (21.3)
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Aten toiminnalliseen työskentelyyn osallistuivat hetkittäin myös muut pojat. Atte oli 
tuonut kotoaan mittarin, jolla uskoi pystyvänsä mittaamaan taivaankappaleiden pituuksia. 
Maa-tutkimuksessaan hän kirjasi ongelmakseen sen, kuinka pitkä maa on. 

... Atte: minäpä tiiän kuinka paksu se maapallo voi kertakaikkiaan olla. ... Atte jatkaa: 
minäpä mittaan. Atte ottaa kotoa tuodun matkamittarin ja mittaa sillä Maan paksuuden. 
Atte mittaa Maan kuoren paksuutta keskittyneesti, katsoo mittarin lukemaa hartaasti, 
mutta ei ilmoita mitään. ... (Litt. 22.03.95; 8:58; cam 3.) 

Aten innostunut toiminta ei kuitenkaan vienyt tehtäväsisältöä eteenpäin, vaikka se 
liittyi kokosuhteiden harjoitteluun. Opettaja ohjasi oppilasta kirjojen pariin, ja ainakin 
observoinnin perusteella jäi epäselväksi, miten tietoinen opettaja oli Aten halusta selvittää 
ongelma. Oppilas yritti ohjaustilanteessa viitata mittaamishalukkuuteensa, mutta intention 
ilmaiseminen jäi kesken, ja mittarin hyödyntäminen muuttui puuhasteluksi. Toiminta ei 
kiinnittynyt kognitiivisesti oppilaan merkityksiin. 

Juho auttaa: ei tarvi olla ku Maan kartta ni sä voit sillä #mittarillasi ottaa sen halkasija. 
... Juho: joo ota oikeestaan maapallosta halkasija. Atte: sinäki oot pitempi kuin Maa. 
Juho menee kontalleen ja Atte mittaa Juhon selkää myöten Juhon pituuden. Atte: kolme 
kertaa meni ympäri. Juho ja Atte katsovat mittaria. Juho yrittää tarjota kättään, josta 
Atte pitäis ottaa mitta. (Litt. 22.03.95; 9:18; cam 1, 2.) 

Atte ilmaisi Maa-tutkimuksensa aikana halukkuutensa toimia ja samalla tehdä jollakin 
tavalla konkreettisiksi vaikeasti havainnollistettavia mittasuhteita. Oppilas kuitenkin 
tiedosti, että ei ollut täyttänyt asetettuja tavoitteita toteamalla työn arviointivaiheessa, että 
”ei ole saanut mittään kirjotetuksi, kun ei oo löytäny tarpeeksi tietoa”. Kuviossa 13 
esitetään Aten prosessin eteneminen, välinevalinnat sekä tehtävään suuntautuneisuus. 

Kuvio 13. Esimerkki Aten prosessin etenemisestä välineen ja orientaation näkökulmasta.  

 
Kuvion 13 alku kertoo Aten olleen tehtävään suuntautunut aina tietokannalle 

etenemiseen saakka (prosessi: p3; orientaatio: p1), jolloin hänen orientaationsa alkoi 
vaihdella lähinnä passiivisen tehtävän ulkopuolisen työskentelyn ja aktiivisen tehtävän 

Atte:
prosessi & väline & orientaatio (22.3)
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työstön välillä (p1, p3). Sekä kirjaa että tietokonetta käytettäessä (väline: p3, p1) oli 
jonkin aikaa ollut aktiivista toimintaa, joka kuitenkin muuttui passiiviseksi ja häiritseväksi 
(orientaatio: p4) lopputunnista. Kuvio osoittaa oppilaan toiminnan sijoittuneen 
orientaatioltaan passiiviseen vaiheeseen, jossa myös välineen käyttö oli häilyvää ja 
suunnittelematonta. Tehtävä osoitti oppilaan jo ehkä väsyneen viimeisenä päivänä 
suoritettuun tutkimukseen ja halunneen etsiä itselleen sopivia toiminnallisia reittejä. 
Spontaanisti syntynyt toiminta lähti liikkeelle oppilaalle merkityksellisestä ongelmasta ja 
sen sovittamisesta oman työvälineen käyttöön, mutta toiminnan edistyessä sekä 
merkityksen muodostus että merkityksellinen kokeminen alkoivat estyä. 

 

(d) Juhon merkityksellisten oppimiskokemusten yhdistyminen väline-tekijään 

Niilo ja Juho orientoituivat kaikkein selvimmin välineen muotoon. Juhon aineistosta olen 
valinnut tarkasteluun kahden teemapäivän kokemukset. 

 

Kuvio 14. Juhon välineen merkityksellinen kokeminen tutkivassa työskentely-ympäristössä 
kahdesta eri työskentelyperiodista. 

 
Kuten edellisessä luvussa kuvasin, Juhon prosessi sujui Aurinko-tutkimuksen (20.3) 

ongelman työstämisestä välineen käytön valintaan saakka (prosessi: p1–4) hyvin 

Juho:
prosessi & väline & orientaatio (21.3)
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tehtävään suuntautuneena ja innokkaana (orientaatio: p1) siten, että ainoastaan yhden 
kerran alussa orientaatiosta oli vaikea tehdä päätelmiä (p5). Ensimmäisessä vaiheessa 
Juho teki tietokonetta koskevan välinevalinnan (väline: p1), minkä jälkeen hän aloitti 
innokkaana tutkimuksensa. Litteraateista ilmenee oppilaan kiintoisa käsitys tietokoneen, 
kirjan ja ihmisen suhteesta, sillä hänen mielestään tietokone on parempi siksi, että siinä on 
enemmän tietoa ja että ainoastaan se saattaa tietää Auringon kuumuuden. 

Kun välineen teknisessä käytössä tuli ongelmia, Juho joutui turvautumaan kirjaan 
(väline: p3), mistä seurasi varsin pian orientaation vaihtuminen tehtävän ulkopuoliseksi 
(orientaatio: p3) ja välillä jopa häiritseväksi (p4). Pojat keskustelivat välineen käytöstä ja 
kysyivät myös Juhon kokemuksia tiedonetsinnästä. Teknologisiin välineisiin orientoitunut 
ja niihin kokemuksensa perustava Juho vaikutti pettyneeltä ja turhautuneelta teknologisen 
ympäristön pettäessä. 

Oppilas kyllä tarkasteli passiivisen työskentelynsä aikana kirjoja hutaisemalla peräti 
kuuden observointihavainnon verran, mutta mitään merkityksellistä suhdetta ja oppimista 
edistävää kokemusta ei tutkimusongelmaa kohtaan syntynyt. Vasta opettajan tullessa 
loppuvaiheessa paikalle Juho innostui vähäksi aikaa tehtävästään (orientaatio: p1, 2). 
Oppilaan kommentit kertovat, että hän tiedosti ajan menneen hukkaan. Merkityksellinen 
kokeminen estyi, ja oppilas hoki itsekseen ja toisille oppilaille turhautumistaan. 

Juho (turhautuneena): ope, mä en oo ehtiny ku kirjoittaa tuon ..ja tuon! Ope: niin 
..ajattele ku meillä tänään.. Juho: mä oon enimmäkseen tuossa istunut! Juho lähtee 
turhautuneena luokkatilaan. ... Ope muille: nyt Niilo, Laura ja Mari, mä autan teitä 
huomispäivänä heti ekana. Juho: ei mee jakeluun ..ei mee jakeluun ..suurin osa 
päivästä oottamassa! Jani Juhon luona. Jani: paa kysymysmerkki.. (Litt. 20.03.95; 
12:52; cam 1.) 

Kuvion alempi osa havainnollistaa puolestaan Juhon työskentelyä Kuu-teeman parissa, 
jolloin hän lopulta osoitti saaneensa elämyksiä käyttämästään välineestä (21.3). Aluksi 
hän alkoi tehdä toisten tavoin muovailutehtävää (väline: p4), mutta kyllästyi passiivisena 
pian tehtäväänsä (orientaatio: p3; prosessi p6). Seuraavassa ohjaustilanteessa opettaja 
antoi välinevalinnoissa pettyneelle Juholle mahdollisuuden yksilölliseen tehtävään 
(väline: p1). Hän halusi tutustua videoanimaatioiden avulla Kuu-lentoihin sekä yleensä 
avaruustutkimukseen. Kuvat herättivät oppilaan spontaanin kiinnostuksen varsinkin 
avaruusasioihin (ks. luku 7.1.3). 

Ope: ... tää on Gemini -niminen alus jossa ne kävelee avaruudessa, eivätkä minkään 
planeetan tai Kuun pinnalla. Juho: eli ne niiku leijuu avaruudessa? Ope: niin, sitä 
sanotaan avaruuskävelyksi vaikka ne itse asiassa leijuu siellä. Juho: tuommonen ois 
kyllä hauskaa. Ope: eikö ois. ... Ope: sitten tulee ..tiedätkö mikä se on? Juho: No se on, 
yks, tämä. Ope: Jupiter Juho: Mnnmm Ope: se on Voyager-nimisestä luotaimesta 
kuvattu Jupiter ja siinä sen pinta. Juho: Ope, mää aioin ruveta avaruusukoksi. Ope: 
Tiiätkö, että tuolla Yhdysvalloissa on sellaisia leirejä nuorille ihmisille, joita yritetään 
saada sinne avaruuslentäjiksi. ... Ope: Kato, siinä näkyy Saturnuksen renkaat kiertävän. 
Juho: zoomataan ne (tyytyväisenä) (Litt. 21.03.95; 11:45–50; cam 2.) 

Kuten kuvion 14 alempi osa osoittaa, Juhon orientaatio säilyi tehtävään aktiivisesti 
suuntautuneena (orientaatio: p1) loppuun saakka jopa niin, että oppilas ei malttanut 
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lopettaa työskentelyään ja hän halusi jakaa kokemuksiaan muiden kanssa (ks. Nussbaum 
1979, 82–83). 

Olen nostanut aineistostani tarkasteltavaksi Juhon välineiden käytön ja niistä 
muodostuneet kokemukset, jotka joko estivät tai edistivät käsitteellistämistä. Kaikille 
oppilaille ei ollut suinkaan oleellista ympäristössä esiintyvien välineiden muoto. Kuten 
olen kuvannut, esimerkiksi useat tytöt tekivät tutkimusprosessiin sisältyviä valintoja 
paljolti tuki- ja työskentelytekijöihin liittyen, mitä selostan seuraavissa luvuissa. 

7.2.3 Oppilaiden saama tuki ja siitä syntyneet merkitykselliset sekä 
käsitteellistämistä edistävät kokemukset 

Raportoidessani oppilaiden tutkivan prosessin vaiheista luvussa 7.2.1 viittasin jo osin 
opettaja–oppilas- tai oppilas–oppilas-kohtaamistilanteisiin. Vastaan tässä luvussa toisen 
pääongelman alaongelmaan: millaista tukea oppilas saa työskentelyynsä? Kuvaan 
oppilaan kokemia oppimista eteenpäin vieviä ja oppimista estäviä tukeen liittyviä 
kokemuksia. Erittelen Aurinko- ja Maa-tutkimusten näkökulmat ainoastaan 
oppilaskohtaisten poikkeamien esiintyessä. (Ks. taulukko 28.) 

 
Taulukko 28. Tuen observointihavainnot oppilaskohtaisesti tarkasteltuina tutkivasta 
työskentely-ympäristöstä (n = 10; f = 636; min = 1 593). 

Tekijä/oppilas Observoitavan tekijän piirteet 1–5/6 Yht. 
Tuki itse toveri ohje ope ei apu ei yritä f min f/min p4/mi

n 
Juho 0 2 0 65 12 1 80 115 0,70 0,57 
Aleksi 1 13 0 35 3 2 54 124 0,44 0,28 
Jani 0 7 0 37 7 0 51 130 0,39 0,28 
Niilo 0 9 0 29 18 6 62 153 0,40 0,19 
Atte 0 9 0 41 5 4 59 163 0,36 0,25 
Yht. pojat 1 40 0 207 45 13 306 685 - - 
% pojat 0 13 0 68 15 4 48/636 43 - - 
ka pojat 0,2 8 0,0 41,4 9 2,6 - 137 0,45 0,30 

Mari 0 14 0 63 2 2 81 249 0,33 0,25 
Laura 0 23 0 66 5 1 95 237 0,40 0,28 
Ulla 0 7 0 33 11 4 55 165 0,33 0,2 
Leila 0 14 0 37 8 2 61 133 0,44 0,28 
Sara 1 8 0 24 3 2 38 124 0,30 0,19 
Yht. tytöt 1 66 0 223 29 11 330 908 - - 
% tytöt 0 20 0 68 9 3 52/636 57 - - 
ka tytöt 0,2 13,2 0,0 44,6 5,8 2,2 - 181,6 0,36 0,25 

Yht. kaikki 2 106 0 430 74 24 636 1593 0,40 - 
% kaikki 0 17 0 68 11 4 100 100 - - 
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Tukea koskevista observoinneista 48 % sisältyi poikien ja 52 % tyttöjen prosessiin, 
mutta poikien työskentelystä oli minuuttia kohden keskimääräisesti enemmän havaintoja 
kuin tyttöjen työskentelystä. Yhteensä tukea observoitiin peräti 636 kertaa, mikä oli eniten 
eli noin 30 % kaikista yhteiseen tutkimustyöskentelyyn liittyneistä havainnoista. (Ks. 
taulukko 28.) Selostan aluksi tuen ilmenemistä, johon sisältyvät myös tilanteet, joissa 
oppilas ei joko saanut tai ei yrittänyt hakea apua (tuki; p1, p3, p5 ja p6). Seuraavaksi 
tarkastelen opettaja- ja oppilastuen merkitystä yksilöllisissä oppimiskokemuksissa (p2, 
p4). 

 

(a) Oppilas tuen tarpeen ilmaisijana ja tuen saajana 

Oleellista kohtaamistilanteessa oli oppilaan kyky ilmaista käsitteellistämiseen sisältyviä 
sekä ongelmallisia että myönteisiä seikkoja. Kyky hakea tukea ja ilmaista tuen tarve 
lisääntyi oppilaiden hahmottaessa oppimisympäristön ja tutkimusprosessin logiikan. Tuen 
ilmaiseminen ja siihen johtavat syyt olivat yksilöllisiä. Yleensä itsenäisesti tukea osasivat 
hakea tai siihen harjaantuivat Juho, Aleksi, Jani, Atte, Mari, Laura sekä Leila ja melko 
selvästi Sara, kun taas Ullalla ja Niilolla oli muita enemmän erilaisia tukeen liittyviä 
kohtaamishorisontin vaikeuksia. Oppilaat eivät itse välttämättä kokeneet tai ilmaisseet 
asiaa ongelmaksi, mutta olen arvioinut tuen tai ohjauksen puutteen 
käsitteellistämisprosessin kokonaisuuden kannalta ongelmalliseksi (tuki: p6). Yleensä 
vain vajaa 4 % kaikista havainnoista koodattiin tilanteiksi, joissa oppilas ei osannut tai 
halunnut hakea tukea selvästä tarpeesta huolimatta. 

Sekä opettajan arvioinnin että observoinnin perusteella itsenäiseen ja omaa työtään 
tukevaan toimintaan oppilaista kykenivät ainoastaan Ulla ja jonkin verran Aleksi (tuki: 
p1). Aineistossa oli selviä ongelmatilanteita, jotka oppilaat ratkaisivat sinnikkään 
miettimisen jälkeen. Työskentelylle oli tyypillistä rauhallisuus ja systemaattisuus: Ulla ja 
Aleksi ehtivät ajatella, ennen kuin kertoivat vaikeuksistaan opettajalle tai toisille 
oppilaille (vrt. Juho, Mari). Lisäksi he kykenivät itsenäiseen etenemiseen sekä 
seuraamaan joko muiden ohjausta tai soveltamaan toisille suunnatun ohjauksen omaan 
tilanteeseensa, mikä oli tyypillistä paikoin myös Janille. 

Oppimisen solmukohtiaan oppilaat eivät yleensä osanneet ratkaista itsenäisesti, mikä 
on ymmärrettävää oppilaiden ikä ja prosessin vaatimat työskentelytaidot huomioon 
ottaen. Lisäksi kolmannesta observoitavasta piirteestä ei ollut yhtään havaintoa (tuki: p3 = 
ohje). Ohjeeseen liittyvät havainnot olivat vähäisiä ehkä siksi, että työskentelyssä edettiin 
pääasiassa tutkimusvaiheittain, joihin ei ollut tutkimuspaperia lukuun ottamatta kirjattu 
erillisiä ohjeita. Sen sijaan toiminnalliset tehtävät oli esitelty kortistossa, josta oppilas 
saattoi tarvittaessa tarkistaa instruktion (ks. luku 7.3). 

Ohjaustarpeessa oleva oppilas joko ratkaisi itsenäisesti ongelmansa, sai kaverilta apua 
tai kääntyi opettajan puoleen. Avun ajallinen saaminen oli monista tilanteista 
riippuvainen, eikä se näin ollen aina onnistunut (tuki: p5), mistä kertoo vajaa 12 % 
koodatuista havainnoista. Mikäli tuen saamisessa tai pyytämisessä oli ongelmia, ne 
ajoittuivat teemapäivän aikana eri tavoin. Tuen odottamisen ajat vaihtelivat eri päivinä 
sen mukaan, miten opettaja oli toiminnoillaan sidoksissa yhteisiin tehtäviin. Teemapäivän 
aikana myös oppilaan tavoitteisuus hakea tukea vaihteli. Usein pitkä odotusaika sijoittui 
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oppimistuokion loppuun, jolloin oppilas saattoi turhautua ja merkityksellisiä kokemuksia 
ei enää syntynyt. 

Observoitava piirre ”ei saa apua” liittyi lähes poikkeuksetta tilanteeseen, jossa oppilas 
haki apua, eikä kohtuullisessa odotusajassa sitä saanut. Kaikkein eniten ei apua 
-havaintoja kohdistui Niiloon ja Ullaan, joiden problematiikkaa selvennän 
tapausesimerkkejä selostaessani. Sen sijaan Aleksi sai pojista sekä Leila ja Laura tytöistä 
parhaiten tukea työskentelyynsä. 

 

(b) Opettaja oppimisprosessin tukena ja kokemusten valitsijana 

Tarkastelen niitä oppilas–opettaja-suhteita, joissa tuen antaminen ja saaminen olivat 
tasapainossa suhteessa käsitteellistämisprosessin etenemiseen. Näin ollen tuen 
ilmaisemisessa esiintyviä vaikeuksia eli tuen käsittelyä Ullan, Niilon ja Saran kohdalla 
tarkennan vasta kohdassa d. Kuten taulukon 28 luvut kertovat, kohdistui opettajaan 
ylivoimaisesti eniten tuen pyyntöjä, sillä peräti vajaa 68 % kaikista tukeen liittyvistä 
havainnoista koski opettajaa: luku sisältää tilanteet, joissa oppilas itse haki tukea, sekä 
tilanteet, joissa opettaja antoi oma-aloitteisesti apua (tuki: p4). Pojat kohtasivat 
työskentelyaikaansa nähden tyttöjä useammin opettajansa. 

Ohjaustilanteeseen kulminoitui paljon odotuksia, sillä oppilaat olivat sekä miettineet 
tutkimusmerkkejä kirjatessaan ongelmaansa että usein myös joutuneet odottamaan apua 
keskeisissä käsitteenmuodostuksen etenemisvaiheissa, joiksi mainitsin luvussa 7.2.1 
ongelman muodostuksen, lähteen relevantin valinnan sekä lähteestä hankitun tiedon 
työstämisen ongelmaa vastaavaksi. Kaikki oppilaat tarvitsivat tukea jakson alussa 
työskentelyssä etenemiseen. Myöhemmin erityisen paljon etenemiseen tarvitsivat apua 
Mari, Laura, Leila ja Niilo sekä tiedon käsitteellistämiseen Mari, Laura, Leila ja toisinaan 
Jani. Sen sijaan kaikki oppilaat tarvitsivat koko ajan ohjausta sopivan tietolähteen 
etsinnässä. 

Vaikka Marilla, Lauralla ja Leilalla esiintyi muita selvemmin ongelmia, eivät 
oppilaiden kokemukset olleet kokonaan negatiivisia: kontaktit opettajaan olivat Marin, 
Lauran ja Leilan kesken määrällisesti samansuuntaisia ja niitä oli enemmän kuin 
esimerkiksi Ullalla ja Saralla (ks. taulukko 28). Tytöt harjaantuivat pyytämään opettajan 
tukea kokemissaan solmukohdissa, joskin tuen hakemisen tehokkuus oli paikoin heikkoa 
tai oppilaat suuntasivat keskustelunsa tehtävän ulkopuolelle. 

Tyttöjen työskentelystä oli yleensä havaittavissa, että opettajalta saatu tuki auttoi 
selvästi etenemistä. Marin ja Leilan ohjaustilanteissa opettaja tuntui soveltaneen hyvin 
käsityksiä oppilaiden aiemmista merkityssuhteista (ks. luku 7.1.4). Oppilaantuntemuksen 
ja edellisen tiedonkeruun perusteella hänellä oli tiedossa jo etukäteen, että oppilailla oli 
ongelmia sekä ekstensioissa ja intensioissa että planetaarisissa käsityksissä, jolloin 
opettaja saattoi säädellä kohtaamistilanteiden sisältöjä (ks. Leino 1985). Edelleen opettaja 
otti kulloistenkin resurssiensa mukaan omatoimisesti kannustavia kontakteja oppilaisiin. 
Hänen tuen tarpeen jälkikäteisarvionsa olivat yleensä relevantteja oppilaiden intentioihin 
nähden. 

Opettaja koki Juhon, Janin ja Aten tarvinneen erittäin paljon huomiota, kun taas Aleksi 
toimi melko itsenäisesti. Tarvittaessa opettajan pojille suuntaama tuki oli kannustavaa, 
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mutta myös määrätietoisen tiukkaa, ja siitä kuvastui poikien työskentelytaitojen ja 
aiempien käsitysten tuntemus. 

Jani näyttää merkkiään opelle (mistä tietoa). Ope: mistä tietoa ..mene tietokannalle, 
etsi Pluto -sivu, ja etsi kirja tai cd-rom lähde josta etsit tietoa. Jani: cd-rommista, mä 
oon kirjasta etsiny. Ope: Plutoa? Löytykö? Jani: Ei. Ope: ei yhestäkään ..siellä on 5 
kirjaa mainittu, mistä löytyy Pluto-tietoa. Jani ei löyvy. Ope: löytyy, mä tiedän kun mä 
oon laittanu ne Jani. (Litt. 21.03.95; 9:06; cam 2.)  

Aleksin, Janin ja Aten opettajakontaktien määrä oli tasainen ja samaa luokkaa Marin, 
Lauran ja Leilan opettajakontaktien kanssa (0,25–0,28 havaintoa/min), kun sen sijaan 
Juhon oppilas–opettaja-kontaktit olivat selvästi muiden oppilaiden tilanteeseen verrattuna 
yleisempiä (0,57 havaintoa/min). Yleensä Niiloa lukuun ottamatta kaikkien poikien 
vuorovaikutussuhde opettajaan oli tasapainossa, jolloin sekä oppilas että opettaja ottivat 
toisiinsa kontaktia. Opettaja antoi huomiota sekä ohjausta oppilaalle, ja vastaavasti 
oppilas tiedosti tuen tarpeensa, jolloin ohjaussuhteen kognitiivinen ja emotionaalinen 
ulottuvuus olivat realistisia. Sen lisäksi, että oppilaat halusivat ohjausta 
tutkimusprosessiinsa, he halusivat esitellä innokkaina myönteisiä tuloksiaan opettajalle. 

 

(c) Toisiaan auttavat ja toisiltaan apua saavat oppilaat 

Tuen toisena ja toiseksi havainnoiduimpana piirteenä oli ns. toveriapu, jolla haluttiin 
kuvata joko oppilaiden toisilleen antamaa tai toisiltaan saamaan apua (tuki: p2). Yleensä 
kyseiseen piirteeseen liittyi lähes 17 % tehdyistä havainnoista. Tyttöjen toverituen osuus 
oli poikien osuutta suurempi: pojat antoivat tai saivat toisiltaan tukea keskimäärin 8 
kertaa, kun tyttöjen kohdalla vastaava luku on yli 13 kertaa. Oppilastoverien antama tuki 
näytti olleen tärkeä Marille, Leilalle ja Atelle, jotka saivat apua lähinnä Lauralta, Aleksilta 
ja Ullalta etenkin lukemisessa ja kirjoittamisessa (ks. Cohen 1994, 5). Oppilasavun 
toimivuuden opettaja osasi jälkikäteen arvioida Marin ja Lauran kohdalta. Apua 
tarvitsevat oppilaat osasivat pyytää sitä myös toisilta oppilailta. Erityisesti prosessistaan 
huolestunut Leila vaati apua toisilta tytöiltä joskus jopa niin, että itsenäiseen 
työskentelyyn kykenevä Ulla kyllästyi Leilan avunpyyntöihin ja jatkuvaan itsessään 
roikkumiseen. 

Leila yrittää, että Ulla lukee hänelle ohjeet, mutta Ulla ei lue. ... Jani ehdottaa, että Ulla 
lukee ja Leila voi kuunnella ohjeita. Ulla sanoo, että Leila oppii lukemaan jos hän 
lukee yksin. Lopulta Ulla suostuu lukemaan ohjeet: ”tää on viimeinen kerta”.... Leila: 
nuoko vaan pittää kirjoittaa, noinko? Ulla saa työnsä valmiiksi ja on lähdössä. Leila: 
en halua jäädä Ulla yksin, voit sä oottaa? ..voit sä vähän aikaa oottaa? ..voit sä oottaa? 
..ootakko Ulla mua pliis, mä en halua jäähä yksin ..ootakko Ulla vähän mua? Ulla 
lähtee luokan etuosaan. Leila seuraa. (Litt. 23.03.95; 11:26; cam 3.) 

Leilan suurta avuntarvetta kuvastaa taulukon 28 neljäntoista havainnoinnin määrä 
oppilasavun kohdalla, mikä merkitsi pääasiassa sitä, että Leila sai yksisuuntaista apua 
muilta oppilailta. Juho puolestaan ei ollut kovin innokas auttamaan toisia, eikä hän 
yrittänyt saada muilta kuin opettajalta työhönsä tukea, mistä kertoo alhainen kahden 



 252  

oppilasapuhavainnon määrä. Sen sijaan hän halusi kyllä kommentoida toisille oppilaille 
tekemisiään ilmoitusluontoisesti. 

Aleksi ja Laura sekä hetkittäin myös Sara auttoivat toisiaan luontevasti (Aleksi ja 
Laura 24 %, Sara 21 % kunkin omista havainnoista). Lisäksi Niilo, josta tehtiin yhdeksän 
oppilasapuhavaintoa, auttoi Jania esimerkiksi tiedon käsitteellistämisessä Janin omaan 
tutkimusongelmaan sopivaksi. Kaikkein mieluiten Niilo auttoi toisia tietokoneisiin ja 
niiden käyttöön liittyen (Willis ym. 1983). Hän sai jonkin verran myös toisilta oppilailta 
apua (Jani, Atte), vaikka ei sitä selvästi aina eksplikoinut. Jopa toisten ohjeista usein 
piittaamaton Juho oli vuorovaikutuksessa Niilon kanssa. 

Juho: eikö ookki ihan helppo? Niilo: niin on ihan helppo, painaa tätä file ja exit ja 
painaa sitten tätä close ja.. Juho: ai miten pääsee tuosta pois ..tuosta valikosta. Niilo: ai 
tuosta valikosta, se on ihan helppo. ... Niilo jatkaa: siitä pääsee mitä kohtaa tahansa ..ja 
sitten tästä saa näin ku tekkee close tai kaksoisnapsauttaa kahesti nopeasti taikka sitten 
painaa näitä yhtäaikaa. Juho: ctrl F4 ..se on vähän samanlainen ku boottaus ..eikö 
ookki Niilo? Niilo: niin. Juho: eikö se oo vähän jos se ei toimi ni se suljetaan ctrl F4 
tai ctrl alt del. (Litt. 22.03.95; 9:21; cam 2.) 

Itsekin apua saaneet Atte ja Jani tukivat kavereitaan tarvittaessa (7–9 havaintoa). 
Lauralle oli kaikkein eniten tyypillistä toisten seuraaminen ja auttaminen, mistä kertoo 23 
oppilastuki-piirteen observointihavaintojen määrä hänen kohdallaan. Esimerkiksi 
Aurinko-tutkimustaan tehdessään Laura ehti auttaa Maria ja Leilaa kirjoittamisessa, 
kertoa opettajalle Saran ongelmasta ja useissa yhteyksissä neuvoa Maria työskentelyssä. 
Samalla hän osasi hakea luontevasti itselleen apua Juholta, Janilta ja Niilolta Auringon 
pintaa koskevaan kuva-arvoitukseen. Lauran intentioon auttaa toisia oppilaita liittyi 
seuraavassa d-kohdassa selostamani Marin työskentelyesimerkki, joka osoittaa Lauran 
hallinneen erityisesti yhteiseen toimintaan vaadittavia sosiaalisia taitoja: kykyä hallita 
tehtävän edistymistä ja halua jakaa keskinäistä tukea (ks. Cohen 1994, 5). 

 

(d) Tapausesimerkkejä kohtaamistilanteista 

 

Oppilas–opettaja-kohtaamishorisontin sekä luonnollisen kielen merkitykset 

Selostin edellä Niilon, Ullan ja Saran ongelmia avun tarpeen ilmaisemisessa: heillä ilmeni 
opettaja–oppilas-kontakteja ainoastaan 24–33 kertaa siten, että Niilon ja Saran luvut 
olivat Ullan lukuja alhaisempia. Opettaja–oppilas-suhteen havaintoja oli kyseisten 
oppilaiden kohdalla 0,19–0,20 kertaa minuutissa, kun vastaava luku muilla oppilailla oli 
0,25–0,57 (taulukko 28). Edelleen Niilon ja Ullan problematiikka ilmeni ei apua -piirteen 
havaintojen määrästä, sillä vähäisistä kokonaishavaintomääristä sen osuus Ullalla oli noin 
20 % ja Niilolla peräti 30 % (muilla alle 10–13 %). Niilon ja Ullan tilanne oli 
samansuuntainen sikäli, että heidän ongelmansa kulminoituivat avun ilmaisemiseen, kun 
taas Saran ongelma näyttäytyi pikemminkin orientoitumisessa (ks. luku 7.2.5). 

Erityisesti Niilon opettajalta saama tuki oli kiintoisa. Paikoin tuen puute näytti 
hidastavan Niilon prosessia, joka loppujen lopuksi eteni hyvin organisoidusti ja 
kaavamaisesti. Niilo ei kuitenkaan aina osoittanut riittävän verbaalisesti ja 
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tutkimusympäristön vaatimalla tavalla kaivanneensa ohjausta, vaikka siihen olisi ollut 
tarvetta. Sen sijaan oppilas saattoi seurata opettajaa kauempaa tai kulkea hänen perässään. 
Tuen saamisen kehitystä olen kuvannut sekä observointimuistiinpanoissani että kuviossa 
15. 

Ensimmäisenä tutkimuspäivänä oppilas hakee apua, mutta joutuu odottamaan pitkään. 
Näyttää siltä, että opettaja kyllä tiedostaa Niilon odottamisen, mutta ohittaa hänen 
tarpeen useissa kohdin. Niilo yrittää kuitenkin pitkien odotusaikojen lomassa ottaa 
kontaktia opettajaan, turhautuu istumaan odotuspaikalla ja menee suoraan opettajan 
luo, kun opettaja neuvoo toisia oppilaita. Hän vaeltaa myös opettajan perässä varsinkin 
lopputunnista. Näistä toiminnoista päätellen voisi sanoa hänen todella haluavan 
itselleen apua. (Litt. & obs. 20.03.95; ip.) …Kolmantena tutkimuspäivänä Niilo 
tiedostaa hitaudesta huolimatta prosessin vaiheet ja menee asianmukaisesti hakemaan 
opettajalta tukea. Ope antaa Niilolle selvästi enemmän aikaa kuin esimerkiksi 
ensimmäisenä päivänä. Hän antaa konkreettisia ohjeita tietokannalla sekä auttaa 
tarvittaessa kirjoittamisessa. (Litt. & obs. 22.03.95; ap.) 

 

Kuvio 15. Esimerkki Niilon prosessin etenemisestä tuen ja orientaation näkökulmasta. 
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Ensimmäinen kuvion osa osoittaa Niilon avun pyytämisessä olleen kaksi selvää jaksoa, 
joissa hän ei saanut apua pyytämisestä huolimatta. Alussa työskentely suuntautui 
passiivisena tehtävään (orientaatio: p2), mutta vaihtui avun saamattomuuden yhteydessä 
sen ulkopuolelle (orientaatio: p3, p5). Seuraavan päivän Kuu-tutkimuksen aikana Niilo ei 
saanut myöskään apua ja tehtävään suuntautuminen heikkeni: siitä huolimatta tekeminen 
onnistui edellistä päivää paremmin sekä opettajan että oman yrittämisen siivittämänä 
(tuki: p1, p4). Opettaja näytti kuitenkin tiedostaneen Niilon ohjaustarpeen 
tutkimuspäivien edetessä, mikä alkoi näkyä oppilaan sujuvana toimintana (ks. luku 7.3.1). 
Myös opettajan jälkikäteisarviot oppilaan työskentelystä ja siihen saadusta tuesta 
vaikuttivat relevanteilta havaintojen suhteen. Opettaja arvioi oppilaan odottamisajat 
pitkiksi ja koki, että hänen tuen tarvettaan oli vaikea tulkita puheen vähäisyyden vuoksi. 

Ullan etenemisen ongelmat liittyivät alussa osin siihen, että hän ei joko riittävän 
aktiivisesti hakenut apua tai ilmaissut intentioitaan avun tarpeista, sillä hänestä oli neljä 
havaintoa tuen hakemattomuudesta (piirre 6: ei yritä hakea apua). Kuten kuviosta 16 on 
nähtävissä, oppilas ei saanut avunpyynnöistä huolimatta heti apua myöskään 
ensimmäisenä tutkimuspäivänä. 

 

Kuvio 16. Esimerkki Ullan prosessin etenemisestä tuen ja orientaation näkökulmasta.  

 
Ullan työskentelyä ja tuen saamista kuvaavista graafeista ensimmäinen osoittaa 

oppilaan hakeneen ongelman muodostuksen aikana hitaasti apua (tuki: p6). Pyydettyään 
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tukea oppilas ei kuitenkaan sitä heti saanut (tuki: p4, p5), jolloin tehtävän ulkopuolelle 
suuntautunut orientaatio jatkui passiivisena (orientaatio: p3). Opettajan tuen seurauksena 
oli puolestaan tehtävään suuntautunut aktiivinen toiminta lopputunnista (orientaatio: p1). 
Toinen kuvion osa havainnollistaa Aurinko-tutkimuksen jatkotyöskentelyä, jossa 
alkutunnista saatu tehokas opettajan apu osin tuki oppilaan tehtävään suuntautumista. 
Kirjaamisvaihe (prosessi: p5) oli hidas, ja sinä aikana Ullan suuntautuneisuus tehtävään 
heitteli aktiivisen ja passiivisen välillä ja oli useimmiten ulkopuolelle suuntautunutta 
(orientaatio: p3). 

Oppilaan hitautta hakea apua kuvastaa toisen graafin viime vaiheen työskentely. 
Yleensäkin työskentelyvaiheiden päätyttyä Ullan olisi pitänyt hakea opettajalta tukea. 
Toisaalta oppilas pystyi etenemään itsenäisesti ympäristössä, ja hänen tukeen liittyvä 
odotusaikansa oli paikoin tehokkaaseen työskentelyaikaan verrattuna pitkä, mikä selittää 
osin häntä koskevia peräti 11:tä havaintoa saamatta jääneestä avusta. Oppilas olisi ollut 
nopeasti ohjattavissa, sillä hän omaksui asiat helposti. 

Oppilasesimerkit osoittavat, että ohjaukseen liittyvää odotusaikaa näyttivät osaksi 
ainakin säätelevän sekä oppilaan kyky vaatia usein verbaalisella tavalla itselleen aikaa ja 
ohjausta että opettajan kyky huomata apua tarvinnut oppilas. Huomaaminen oli 
ongelmallista ympäristössä, jossa oppilaat etenivät yksilölliseen tahtiin, mikäli oppilas ei 
riittävän selvästi pystynyt ilmaisemaan apunsa tarvetta ja mikäli hän yleensä kykeni 
etenemään vaikeuksitta prosesseissaan. Opettajan oli puolestaan vaikea lukea oppilaan 
merkityshorisonttia ilman kielellisiä merkkejä. Verbaalisen ilmaisun rinnalla paperiin 
kirjatut merkit eksplikoivat oppilaan ongelmia ja jäsensivät kohtaamistilannetta, jolloin 
opettaja ja oppilas saattoivat tarttua yhteiseen merkityssymboliin. 

Myös Saran kohtaamistilanteet olivat komplisoituja. Vaikka oppilas osasi edetä, hän ei 
luvussa 7.2.1 kuvaamallani tavalla edistynyt aina taitojaan vastaavalla tavalla. Kun 
prosessi alkoi edetä, selvisi oppilas tehtävästään yleensä itsenäisesti (opettajatuen 
havaintoja vain 24). Siitä huolimatta, että hän ei tarvinnut juuri apua tehtävän 
kognitiivisen sisällön ymmärtämisessä, olisi emotionaalinen tuki ollut tarpeellinen. Saran 
oppimistilanteita seuratessa herää monia kysymyksiä. Oletetaanko, että oppilaan 
kognitiivisten merkitysten sujumisesta seuraa merkityksellinen oppimiskokemus, minkä 
jälkeen oppiminen sujuu helposti? Voiko oppilaan ennakkokäsitysten tuntemisella olla 
vahingollisia seurauksia, mikäli oppimistilannetta ei tarkastella merkityksellisten 
kokemusten kautta? Millaisia käsityksiä oppilas itse tuottaa ohjaussuhteeseen silloin, kun 
hänen kielellinen kompetenssinsa on sujuvaa ja hän pystyy hallitsemaan inhimilliset 
vuorovaikutussuhteet? Saran oppimisen aikana kokema merkityksellisyys ei kuitenkaan 
viitannut pelkästään oppilas–opettaja-kontaktin tai yleensäkään tuen määrän ongelmiin, 
sillä oppilas sai kyllä hyvin kognitiivista apua pieniin ongelmiinsa. Kohtaamistilanteet 
olivat sisällöiltään positiivisia, ja oppilas selvisi niistä sujuvasti kielellisen 
kompetenssinsa ansiosta. 

Opettaja–oppilas-suhteen analysoinnissa kohtaamistilanteen ongelmat liittyvät lähinnä 
kuvaamillani oppilailla kielen ongelmiin (ks. Suominen 1992). Niilo ei ilmaissut 
kielellisesti hitaana selkeästi vaikeuksiaan, ja jos ja kun hän niitä ilmaisi, ei opettajalla 
välttämättä ollut aikaa kohdata oppilastaan. Ulla puolestaan ei yrittänyt hakea tukea 
riittävän usein tai hakiessaan sitä ei ilmaissut tuen tarvettaan riittävän selvästi. Sara sen 
sijaan sai hyvin opettajan apua, mutta tuen laadussa oli ristiriitaa oppilaan toiminnan ja 
opettajan odotusten välillä: Sara kykeni sekä kohtaamistilanteissa että yhteisissä 
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koontatilanteissa ilmaisemaan kielellisesti vuolaasti käsityksiään relevantilla tavalla, mikä 
edesauttoi sitä, että syntyi käsitys ongelmia todella pohtivasta oppilaasta. Kuten jatkossa 
vielä osoitan, Saran todelliset käsitteellistämisprosessit jäivät laihoiksi. Kukaan kolmesta 
oppilaasta ei itse ilmaissut riittävän selkeästi intentiotaan opettaja–oppilas-interaktiossa, 
jolloin opettajan ohjaus käsitteellistämisen edistämiseksi tapahtui paljolti oppilaasta 
muodostettujen mielikuvien ja ennakkokäsitysten varassa. 

 

Oppilas–opettaja-kohtaamistilanne ja muodostuva kognitiivis-emotionaalinen merkitys 

Taulukko 28 osoittaa joko Juhon tarvinneen opettajan tukea tai hänen itse ottaneen 
kontaktia selvästi muita oppilaita enemmän, sillä Juhosta tehtyjen havaintojen osuus oli 
peräti 32 % kaikista poikien ja yli 15 % kaikkien oppilaiden opettaja–oppilas-tukeen 
liittyneistä havainnoista. Juhon ongelmat eivät koskeneet niinkään käsitteellistämisen 
sisältöjen mielekkyyttä, vaan lähinnä oppimisympäristössä toimimista.  

 

Kuvio 17. Esimerkki Juhon prosessin etenemisestä tuen ja orientaation näkökulmasta.  
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Kuvio 17 havainnollistaa, että Juho tarvitsi toistuvasti opettajan tukea (p4). Myös 
orientaatio näytti olleen suhteessa opettajalta saatuun tukeen siten, että odotusaikoina 
(tuki: p5) oppilaan tehtävän ulkopuolelle suuntautunut työskentely lisääntyi joko 
passiiviseksi tai häiritseväksi (orientaatio: p3, p4). 

Juholle oli tyypillistä erityinen tarve ilmoittaa myönteiset tekemisensä ja kokemisensa 
opettajalle. Oppilas haki helposti apua vielä Maa-tutkimusta tehdessään, vaikka olisi 
osannut jo edellisten päivien kokemusten perusteella edetä vaiheesta toiseen. 
Vuorovaikutussuhteen avaaminen oli oppilaalle helppoa, sillä hän kykeni ilmaisemaan 
selvästi tuen tarpeen ja hallitsemaan tilaa. Oppilas ei ottanut kontakteja pelkästään omalta 
paikaltaan, vaan tuen tarpeen ilmaiseminen tapahtui koko oppimisympäristössä. Opettaja 
huomioi näissä tilanteissa Juhon, mutta ohjasi häntä tutkimusympäristön vaatimalla 
tavalla hakemaan ohjausta. Opettajakin antoi Juholle paljon tukea, mikä ilmeni jo 
ensimmäisessä tiedonkeruussa. Voisi sanoa opettajan antaman tuen olleen Juholle 
erityisen merkityksellinen (Wang ym. 1993). 

Kiintoisaa oli yhtäältä se, että Juhon tuki ei liittynyt pelkästään kognitiivisen 
merkityssuhteen muodostukseen, vaan oppilaan emotionaalisesti merkittävän kokemuksen 
jakamiseen ja vahvistamiseen. Itse asiassa emotionaaliset ja kognitiiviset aspektit 
muodostavat käsitteellistämisprosessissa kokemuksen kokonaisuuden, jossa ei 
viitekehykseni mukaisesti ole oleellista eritellä tiedon ja tunteen kategoria- ja 
kausaalisuhteita (ks. Niiniluoto 1996; Turunen 1989; 1991). Toisaalta Juhon esimerkki 
osoittaa, että tuki ei ollut vain negatiivisten ja oppimista estävien solmukohtien ratkaisua, 
vaan oppimiseen kannustamista ja konkreettisesti yhdessä saavutetuista tutkimustuloksista 
ja niistä muodostuneista merkityksistä keskustelua. Juhon tarve jakaa kokemuksensa 
viittaa myös sosiokonstruktivismiin, jonka mukaan pelkkä tietäminen ei tee yksilöstä 
oppinutta vaan se, miten yksilö sovittaa tietonsa samaa toimintaa tekevien toisten 
yksilöiden tietoihin (Resnick 1994; Driver ym. 1994). 

Olen esittänyt kahdenlaisia negaatioita sen perusteella, mitä tuki ei pelkästään ole. 
Sekä kognitiivis-emotionaaliseen tukeen että positiivis-negatiiviseen 
ohjaustoimenpiteeseen liittyy siis opettajan osoittama huomio oppilasta kohtaan, ja sen 
kautta oppiminen etenee tavoitteiden suuntaisena. Huomioiminen perustui Juhon 
tapauksessa toimivaan verbaaliseen vuorovaikutussuhteeseen, jossa luonnollinen kieli ei 
muodostunut ymmärtämishorisontin esteeksi. 

 

Oppilas–oppilas-kohtaamistilanne merkityksellisenä kokemuksena 

Kuviosta 18 on havaittavissa Marin Maa-tutkimuksen prosessi. Aamupäivällä oppilaalla 
oli vaikeuksia ongelman kirjaamisessa (ks. myös luku 7.2.1), ja hän kävi keskusteluja 
parinsa kanssa: ”Mari: mä en tiiä mitä mä kirjotan tähän. Sara: et saa multa kattoa. Mari: 
em mää katokaan mutta mä en tiiä mitä mä kirjoitan tähän, mä en keksi.” (Litt. 22.03.95; 
8:39; cam 1.) Marin keksimistä vaikeutti se, että hän ei voinut käytännön syistä aloittaa 
työskentelyään Lauran kanssa, jolloin oppilaan turvallinen sosiaalinen diskurssi hajosi ja 
tavoitteellinen tehtävään suuntautunut eteneminen häiriintyi. 
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Kuvio 18. Esimerkki Marin prosessin etenemisestä tuen ja orientaation näkökulmasta. 

 
Loppupäivästä prosessi alkoi edetä ongelman kirjaamisena sekä tiedon etsimisenä ja 

työstämisenä. Kuvion 18 tehtävänä on etenemistä enemmän havainnollistaa 
käsitteellistämisen merkityksellisiä vaiheita, jotka konkretisoituivat Marin saaman tuen ja 
hänen kokemansa orientaation vaihtumisena. Ongelman työstämiseen (prosessi: p2) Mari 
haki alkuvaiheessa useaan kertaan opettajan (tuki: p4) tukea, mutta ei edistynyt 
ohjauksesta huolimatta. Opettajan oli kohtaamisen kiireisyyden vuoksi vaikea päästä 
pureutumaan Maria vaivanneeseen keksimisen ongelmaan, vaikka hän yritti antaa 
oppilaalle vaihtoehtoja ja kannustusta. Ristiriitojen seurauksena Marin orientaatio muuttui 
useaan kertaan passiiviseksi tehtävän ulkopuoliseksi toiminnaksi (orientaatio: p3). 
Oppilas ei pystynyt löytämään itselleen kognitiivisesti merkityksellistä ongelmaa eikä 
merkityksellistä kokemusta suhteessa ympäristöönsä. Taulukossa 29 esittelen opettajan ja 
oppilaan kohtaamista, ja siitä ilmenee myös Marin työskentelyn kannalta ratkaiseva 
seuraava vaihe. 

Ratkaiseva vaihe ongelman käsitteellistämisessä tuli Lauran antamien useiden 
tukiehdotusten (tuki: p2) kautta, jolloin Mari innostui ja prosessi alkoi (p2, p3 jne.) edetä. 

Leila: meillä on sama ongelma ..ja samassa kirjassa. Laura: haluaako Mari tehä saman 
ku me? Mari: joo joo ku mä en keksiny mittään. Leila: # (höpisee jotain). Laura: no 
tuossa (näyttää Marille kirjoitustaan). Sara: mikä sulla on? Laura: miten Maa on 
syntynyt. Sara: #. Laura: meillä on tässä se maasivu ..mä voin ettiä Marille sen 
maasivun jos haluat ..joohan Mari? Mari: joo. Leila: katotaan me sitten samasta 
kirjasta Mari ku katoko mä oon lähempänä ehkä Maria. Laura: Mari, haluatko sä samat 
sivut ku meillä? Mari: joo. (Litt. 22.03.95; 9:14; cam 3.) 

 

Mari:
prosessi & tuki & orientaatio (22.3)

0
1
2
3
4
5
6

8:38:24 8:52:48 9:07:12 9:21:36 9:36:00 9:50:24 10:04:48

aika

 piirteet

prosessi

tuki

orientaatio
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Taulukko 29. Havaintotiedoston esimerkki Marin tutkimusongelman työstämisestä tuen ja 
orientaation näkökulmasta. 

Aika PR VÄ TU TY OR Tekijä Laadulliset huomiot 
9:09:38       ope saapuu paikalle 

9:09:44   4   TUKI  

9:09:52       ohjaa ongelman keksimiseen, mitä haluat tietää, en tiiä, ongelman 
keksiminen, ope antaa vaihtoehtoja, Mari ei ole kovin innostunut 

9:10:42   4   TUKI  

9:10:50       ohjasi uudelleen miettimään, Mari tanssii nuoralla, Mari on turhaantunut 

poistettu tekstiä välistä: ks. aikakoodi; A. M. 

9:13:32     3 ORIENT 

9:14:20       Laura ja Leila tulevat 

9:14:22   2   TUKI  

9:14:26       Laura auttaa Maria, näyttää ongelman suoraan, Mari alkaa kopioida, Laura 
erittäin ystävällinen Marille 

9:15:11    5  TYÖSKE 

9:15:15     1 ORIENT 

9:15:20       Mari selvästi innostuu, Mari seuraa Leilan ja Lauran organisointia 

9:16:31 2     PROSES 

9:16:36       Mari kirjaa ongelmaa 

 
Tuen saamisesta ja prosessin etenemisestä seurasi orientaation vaihtuminen tehtävään 

aktiivisesti suuntautuvaksi (orientaatio: p1). Loppuvaiheessa oli kuvion 18 mukaan enää 
vain yksi vaihe, jossa Marin ote tehtävän tekemiseen herpaantui ja oppilaiden keskustelut 
suuntautuivat muualle. Oppilaan merkityksellisen kokemuksen esteenä oli siis 
aamupäivän vaivannut tutkimusongelman keksiminen, johon Laura tarjosi apua valmiiksi 
muodostetulla ongelmalla. Toisaalta merkityksellistä kokemusta vahvisti uudelleen 
syntyvä dialoginen suhde Lauraan, mistä seurasi toiminnan muuttuminen tavoitteiseksi. 
Marin yksilöllistä merkityksenmuodostusta vahvempi kokemus oli kokemus jaetusta 
merkityksestä (Solomon 1987; Riihelä 1989; Driver ym. 1994). 

Mitä sosiaalisesti jaetut merkitykset tarkoittavat? Totesin luvussa 2.2.2 tarkastellessani 
yksilön sisäisiä ja yksilöiden välisiä oppimisprosesseja niiden merkitsevän intentoivan 
yksilön erilaisia laadullisia tapoja toimia ja suuntautua ympäristöönsä. Marin, Lauran ja 
Leilan sosiaalisen kokemuksen yhteydessä ja jopa sen kautta syntyvä kognitiivinen 
merkitys oli vallitseva kaikissa oppimisen vaiheissa. Tyttöjen merkityksellinen kokemus 
oppimisesta syntyi sosiaalisissa tilanteissa, mikä ei kuitenkaan merkitse vielä Driverin ym. 
(1994), Resnickin (1983) tai Solomonin (1993) tarkoittamassa mielessä käsitysten 
siirtymistä sosiaalisesti tai käsitysten kokemista vasta sosiaalisessa prosessissa 
mentaalisesti tärkeänä. 

Vaikka Marin orientaatio oli tehtävään suuntautunut ja hän työskenteli aktiivisesti, ei 
käsitteellistämisessä kuitenkaan tapahtunut mitään erikoista (kuvio 18). 
Tutkimusongelman kopioineelle Marille ongelma ei ollut omakohtaisesti 
merkityksellinen, ja se ei liittynyt hänen aiempiin käsityksiinsä. Seuraava lainaus osoittaa 
hänen kohdallaan toteutuneen Bellin ja Freybergin (1985, 37–38) varoittama tilanne, 
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jossa oppilaiden puhe luisuu pelkkään käytännölliseen tehtävää organisoivaan 
keskusteluun ja jossa substanssin käsitteellistäminen jää toissijaiseksi. 

Mari: mä luin jo tämän tästä. Laura: tuota ei tartte. Mari: eikö tuota tartte? Laura: ei. 
Mari: mä luin tämän tästä vain ..eikö tartte ku tämä lukkee? Laura: ei ..tämä kirjoittaa 
mutta tätä ei ku tuossa ..tuo ei oo ennää tähän liittyvää. Mari: mutta pittääkö tuota 
lukkee? Laura: ei. Mari: tämä kirjoitettaan ..ja tuo ei ... 400 vuotta sitten (lukee). Sara: 
sitten teiän pittää piirtää tuo kuva. Laura ja Mari: ei piä ..ei näihin ruudukkoihin (tutk. 
paperi) saa piirtää ... (Litt. 22.03.95; 9.29; cam 3.) 

Olen kuvannut tyttöjen työskentelyä, jossa Lauran tuki auttoi Marin oppimista, mikä ei 
vielä tarkoita toiminnan kokemista merkityksellisenä. Seuraavassa alaluvussa kuvaan 
oppilas–oppilas-tilanteita, joissa käsitteellistäminen tapahtuu Driveriä ym. (1994, 5–6) 
mukaillen sosiaalisissa suhteissa ja joissa käsityksiä siirretään sosiaalisesti jaettuina. 

7.2.4 Oppilaiden työskentelystä nousevat merkitykselliset sekä 
käsitteellistämistä edistävät kokemukset 

Tässä luvussa vastaan toisen pääongelman alaongelmaan: miten oppilaat työskentelevät 
suhteessa toisiin oppilaisiin? Pohdin itsenäisen ja sosiaalisen työskentelyn luonnetta 
käsitteellistämisen etenemisessä sekä merkityksellisissä kokemuksissa. Oppilaiden 
sosiaalisia suhteita seurattiin tutkimuksessa useissa vaiheissa ja eri menetelmien avulla 
(Mutanen 1999, 231–235). Kuvaan aluksi arviointeja, joiden perusteella observoinnin 
tulokset ovat ymmärrettävissä. Lopuksi esitän tapauskuvauksia, joissa 
työskentelymuotojen valinta muodostuu joko oppimista ehkäiseväksi tai estäväksi. 

 

(a) Oppilaiden sosiaaliset suhteet ennen ja jälkeen tiedonkeruuta 

Lomaketiedusteluissa pyysin oppilaita valitsemaan itselleen työparin ja välituntiparin 
luokkatovereiden joukosta (Mutanen 1999, 296). Aitojen välituntiparien valinnan 
kriteerinä ovat ystävyyssuhteet, kun taas työparivalintojen taustalla on myös 
hyötynäkökohtia. Olen koonnut oppilasarviot liitteen 17 sosiomatriisiin. 
− Kyselyn perusteella luokan suosituin poika oli Aleksi. Tytöistä suosituin oli Mari ja 

toiseksi suosituin Laura. Selvistä syrjässäolijoista Niilo ei saanut yhtään valintaa ja 
Atte ja Leila saivat kumpikin vain yhden valinnan. Syrjittyjen valinnat eivät 
observointien perusteella olleet mitään yllätyksiä, sillä Niilon sosiaalinen status ei 
noussut koko tiedonkeruun aikana ja Aten status laski kevään kuluessa. Syksyllä 
suositut oppilaat saivat suuren osan valinnoista, kun taas keväällä valinnat hajaantuivat 
hieman, sillä selvien suosittujen oppilaiden lisäksi Lauraan, Janiin ja Juhoon kohdistui 
valintoja. 

− Suosituiksi työpareiksi valittuja olivat Mari, Laura, Juho ja Aleksi. Marin ja Aleksin 
valinta selittyy observointien perusteella suositun oppilaan asemalla. Lauran valintaa 
voisi vahvistaa auttajan rooli, kun taas Juhon valttina oli kognitiivinen osaaminen ja 
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tiedollisen tilapäisjohtajan ominaispiirteet. Leilan ja Aten, jotka olivat ns. ei-valittuja 
työpareja, valinnan syynä voisi olettaa olleen heikot kognitiivis-taidolliset valmiudet. 

− Välituntikavereista suosituin oli Aleksi, joka valittiin Juhon syksyn valintaa lukuun 
ottamatta jokaisen pojan paperissa kaveriksi. Tytöistä Sara ja Laura olivat uskollisia 
Marin ystäviä. Juhoa ja Niiloa ei olisi halunnut kukaan välituntikaverikseen. 

− Sekä työ- että välituntipariksi sama oppilas valittiin yhdeksän kertaa: Aten ja Lauran 
valinnat olivat pysyvimpiä, sillä ne kohdistuivat joka kerta samaan oppilaaseen, kun 
taas Ulla, Niilo, Jani ja Aleksi tekivät aina eri valinnat. Tytöt valitsivat pelkästään 
tyttöjä, ja ainoastaan Jani ja Niilo, joiden sosiaaliset suhteet eivät yleisen 
observoinninkaan perusteella olleet kovin kiinteitä, valitsivat syksyllä työparikseen 
tyttöoppilaan. Sekä tyttöjen että poikien lomaketiedusteluin tutkittu suosiojärjestys 
(tytöt: Mari, Laura, Ulla, Sara ja Leila; pojat: Aleksi, Juho, Jani, Atte ja Niilo) tuki 
hyvin seuraavassa arvioimiani observointihavaintoja. 

 

(b) Oppilaiden työskentely yksin, parin kanssa ja ryhmissä joko itsenäisesti tai 
sosiaalisesti 

Sosiaalisten suhteiden seuraaminen on tapaustarkastelun kannalta oleellista, sillä olen 
pitänyt sitä yksilöllisten ja merkityksellisten oppimiskokemusten oleellisena alueena (ks. 
Mutanen 1999, 257–259). Jakson yhtenä periaatteena oli, että oppilaat saivat 
pääsääntöisesti valita, työskentelivätkö yksin, parin vai ryhmän kanssa (taulukko 30). 

 
Taulukko 30. Työskentelyn observointihavainnot oppilaskohtaisesti sekä itsenäisten ja 
sosiaalisten piirteiden perusteella tarkasteltuina tutkivasta työskentely-ympäristöstä (n = 
10; f = 448; min = 1 593). 

Tekijä/oppilas Observoitavan tekijän piirteet 1–6 sekä itsenäinen ja sosiaalinen työskentely (f) 
Työskentely yksin 

(p1) 

par-its 

(p2) 

ryh-its 

(p4) 

its 

f 

par-sos 

(p3) 

ryh-sos 

(p5)  

sos  

f 

ei obs. 

(p6) 

f min f/ min 

Juho 17 0 5 22 7 12 19 1 42 115 0,37 
Aleksi 12 12 2 26 13 6 19 0 45 124 0,36 
Jani 8 1 6 15 12 9 21 1 37 130 0,28 
Niilo 18 4 6 28 2 5 7 1 36 153 0,24 
Atte 11 8 1 20 24 11 35 1 56 163 0,34 
Yht. pojat 66 25 20 111 58 43 101 4 216 685 - 
% pojat 31 12 9 51 27 20 47 2 48/448 43 - 
ka pojat 13,2 5 4 - 11,6 8,6 - 0,8 - 137 0,32 

Mari 2 3 4 9 37 8 45 2 56 249 0,22 
Laura 4 1 3 8 46 14 60 1 69 237 0,29 
Ulla 9 2 12 23 7 7 14 0 37 165 0,22 
Leila 2 0 7 9 12 11 23 0 32 133 0,24 
Sara 8 4 6 18 11 9 20 0 38 124 0,31 
Yht. tytöt 25 10 32 67 113 49 162 3 232 908 - 
% tytöt 11 4 14 29 49 21 70 1 52/448 57 - 
ka tytöt 5 2 6,4 - 22,6 9,8 - 0,6 - 181,6 0,26 

Yht. kaikki 91 35 52 178 171 92 263 7 448 1593 - 
% kaikki 20 8 12 40 38 21 59 1 100 100 - 
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Tutkivan työskentelyn observointihavaintoja tein yhteensä 448, joista poikien 
työskentelystä oli jälleen tyttöjä prosentuaalisesti vähemmän mutta määrällisesti minuuttia 
kohden enemmän havaintoja. Vähiten observointihavaintoja oli Leilan ja eniten Lauran 
kohdalla. Kaikista oppilaista havainnoiduista yksittäisistä piirteistä tehtiin eniten 
observointihavaintoja parityöskentelyn sosiaalisesta muodosta (38 %), toiseksi eniten 
ryhmätyöskentelyn sosiaalisesta muodosta ja melkein yhtä paljon itsenäisestä 
työskentelystä (21 %). Ryhmässä toimittiin itsenäisesti lähes 12 %:n ja parin kanssa 8 %:n 
verran kaikista observointihavainnoista. Ainoastaan seitsemän havaintoa jouduin 
tekemään tilanteista, joista en voinut hetkellisesti päätellä Marin, Lauran, Juhon, Janin, 
Niilon ja Aten toiminnan laatua. 

Pojat työskentelivät hieman halukkaammin kuin tytöt joko yksin tai parin kassa 
itsenäisesti, kun taas tytöt toimivat mieluiten sosiaalisissa muodosteissa joko parin tai 
ryhmän kanssa. Tytöistä ainoastaan Ulla työskenteli mieluummin itsenäisesti kuin parin 
kanssa tai ryhmissä. Pojista puolestaan Jani ja Atte työskentelivät mieluummin toisten 
kanssa kuin yksin, kun taas muut pojat suuntautuivat itsenäiseen ongelmanratkaisuun. 
Kaiken kaikkiaan sosiaalisissa muodosteissa oppilaat tutkivat Aurinkoa ja Maata 268 
observointihavainnointimäärän verran, mikä on lähes 60 % kaikista havainnoista. 

 

Pojat yksin ja yhdessä oppijoina 

− Yli 30 % pojista tehdyistä havainnoista kertoi heidän toimineen täysin itsenäisesti, kun 
taas tyttöjen vastaava luku oli vajaa 11 %. Niilo oli kaikkein selvimmin halukas 
itsenäiseen työskentelyyn. Hänestä tehdyistä 36 havainnosta peräti 28 merkitsi 
itsenäistä ongelmanratkaisua yksin tai toisinaan parin kanssa ja ryhmässä. Niilo seurasi 
kyllä muita luokkahuoneessa, mutta toiset oppilaat ottivat aika vähän häneen 
kontakteja. Erityisen kielteisesti häneen suhtautui Sara. Vaikka Niilo työskenteli lähes 
koko ajan kognitiivisesti yksin, hän hakeutui jo kolmantena päivänä muiden seuraan. 
Sosiaaliset tilanteet liittyivät usein tietokoneisiin. Yksin työskenteleminen sujui 
kokonaisuudessaan hyvin, eikä se näyttänyt juuri hidastavan käsitteellistämistä eikä 
toisaalta muodostavan suuria kokemuksellisia esteitä oppimiselle. 

− Myös Juho ratkoi ongelmiaan suurelta osin itsenäisesti joko yksin ollessaan tai ryhmiin 
osallistuessaan (22 havaintoa), mutta melkein yhtä usein hänestä oli havaintoja 
sosiaalisista tilanteista. Juhon toiminnalle oli tyypillistä työskentelymuotojen ja 
-paikkojen vaihtuminen saman tehtävän aikana useaan kertaan. Perusorientaatio oli 
itsenäinen, sillä oppilas ei ollut riippuvainen toisten tehtävien sisällöstä. Yksin 
työskenteleminen oli oppilaan vallitseva tapa silloin, kun toiminta suuntautui 
tehtävään, kun taas toisiin oppilas otti kontakteja toiminnan suuntautuessa tehtävän 
ulkopuolelle. 

− Vaikka Aleksi oli toisten oppilaiden suosima poika, oli hänen tutkivassa 
orientaatiossaan ensisijaisena intentiona itsenäisyys. Havainnoista noin 58 % oli 
itsenäisistä työskentelymuodoista. Aleksi aloitti Aten kanssa, mutta erosi hänestä 
itselleen merkityksellisen ongelman takia. Siitä huolimatta, että ilmipiirteenä oli 
sosiaalisuus ja avuliaisuus, oppilas työskenteli mieluummin yksin: esimerkiksi parin 
kanssa ollessaan Aleksi toimi peräti 12 havainnon verran itsenäisesti. Sosiaalisuudesta 
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kertoo se, että mikään muoto ei näyttänyt olleen ongelmana ja että oppilas otti 
kontaktia kaikkiin poikiin. 

− Selvimmin sosiaaliseen työskentelyyn oli mieltynyt Atte, josta tehdyistä havainnoista 
lähes 63 % oli tilanteista, joissa hän oli joko parin tai ryhmän kanssa yhdessä. Atte otti 
kontakteja kaikkiin poikiin kuitenkin niin, että selvin työpari alussa oli Aleksi. Aleksin 
merkitys Atelle oli tärkeä, mikä näkyi silloin, kun oppilaiden ongelmat ja työvaiheet 
erosivat. Yleensä Atte työskenteli missä tahansa muodossa sosiaalisesti, ja sosiaalisuus 
oli hänelle työtä eteenpäin vievä voimavara. 

− Myös Janin vallitsevin piirre oli sosiaalisuus, sillä häntä koskevista 
työskentelyhavainnoista lähes 57 % liittyi sosiaalisuuteen. Sitä ei kuitenkaan ollut 
helppo havaita siksi, että hänen työparinsa vaihtuivat usein. Lyhytaikainen sosiaalisuus 
oli tehtävää eteenpäin vievää, sillä vaikka Jani näytti toimineen yksin, hän seurasi 
todellisuudessa muita oppilaita sekä toisten työskentelyä (esim. Juho ja Niilo). Hän otti 
pojista parhaiten huomioon tytöt ja heistä erityisesti Saran. Myös oppilasarvio osoitti 
Janin valinneen muihin poikiin verrattuna poikkeavalla tavalla parikseen tytön (Mari). 
Kaikkein poikkeavin valinnoissaan oli jälleen Niilo, jonka jälkeen itsenäisemmin 

työskentelivät Juho ja Aleksi, kun taas Atte ja Jani toimivat mieluummin muiden kanssa. 
Mikäli vertaa työskentelyn ja ongelman muodostumisen suhdetta, voisi todeta Atella ja 
Janilla ilmenneen eniten vaikeuksia tutkimusongelman muodostuksessa sekä tiedon 
liittämisessä aiempaan merkityshorisonttiin (ks. 7.2.1). Sen sijaan ongelman keksiminen 
oli helppoa itsenäisesti sitä ratkoneille Juholle ja Aleksille (ks. Cohen 1994). Parin tai 
ryhmän kanssa itsenäisesti työskenneltäessä oppilas istui esimerkiksi lähellä toista 
oppilasta, mutta molemmilla oli intentiona tehdä omaa työtään. Tämäntyyppistä 
työskentelyä pojat toteuttivat tyttöjä enemmän. Mikäli pojat toimivat ryhmässä, he eivät 
ilmaisseet useiden tyttöjen tavoin sosiaalista riippuvaisuuttaan. 

 

Tyttöjen itsenäisesti ja sosiaalisesti jaetut merkitykset sekä työskentelykokemukset 

Ulla halusi toimia ainoana tyttönä muita itsenäisemmin. Lisäksi hän poikkesi muista 
oppilaista siten, että hänestä oli eniten observointihavaintoja sosiaalisessa 
ryhmämuodossa itsenäisesti työskentelevänä. Ullasta oli toiseksi eniten itsenäisen ja 
vähiten parityöskentelyn havaintoja. Oppilas orientoitui varsinkin aktiivisen vaiheen 
aikana yksin, ja vaikka hän työskenteli muiden tyttöjen vieressä ja osallistui paikoin 
tehtävän ulkopuolisiin keskusteluihin, hän työsti kognitioitaan itsenäisesti ja 
kunnianhimoisesti. Leilan ja Saran keskeyttäessä hänen työnsä hän ei kuitenkaan ilmaissut 
haluaan yksin tai rauhassa olemiseen (vrt. Aleksi). Myös työpistevalinta viestitti siitä, että 
hän viihtyi mielellään toisten tyttöjen seurassa. Yleensä Ulla orientoitui kognitiivisesti 
yksin, joskin aineistossa oli tilanteita, joissa Ullan toiminnassa sosiaalisen merkityksen 
aspekti ohitti voimakkuudellaan kognitiivisen aspektin. 

 

Marin ja Lauran sosiaalisesti jaetut merkitykset oppimisen mielekkyyttä lisäämässä 

Marin ja Lauran työskentelyä on vaikea kuvata erikseen, sillä tytöt sitoutuivat selvästi 
toistensa työpareiksi. Myös observointihavaintojen perusteella sosiaalinen orientaatio oli 
itsenäistä orientaatiota huomattavasti voimakkaampi, sillä yli 80 % Marista tehdyistä ja 
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lähes 87 % Laurasta tehdyistä havainnoista liittyi joko parin kanssa tai ryhmässä 
tapahtuvaan sosiaaliseen työskentelyyn. Vastaavasti Marista oli vain kaksi ja Laurasta 
neljä havaintoa täysin itsenäisestä toimimisesta. Nekin koodattiin keskiviikkona, jolloin 
tytöt joutuivat olosuhteiden pakosta aloittamaan tutkimuksensa muiden kuin toistensa 
kanssa: Lauran prosessi ei kuitenkaan käynnistynyt ennen kuin hän oli saanut kaverikseen 
Leilan, ja Marin työ lähti käyntiin vasta Lauran antaessa hänelle apua (ks. luku 7.2.3). 
Laura oli riippuvainen Marista, vaikka hän otti ryhmässä myös muihin kontakteja. Sekä 
havaintojen että oppilaiden oman arvion perusteella voisi todeta Marin olleen tyttöryhmän 
johtaja (ks. taulukko 30). 

Marin ja Lauran kohdalla tehtävän tekeminen sujui useissa kohdin sosiaalisesti (ks. 
liitteet 15, 16): tytöt lukivat, organisoivat tehtävää ja keskustelivat sisällöistä sosiaalisesti 
tietoa jakaen Thijisin ja Kuiperin (1990; Thijis & van den Berg 1993) kuvaamalla tavalla 
(ks. tuki; luku 7.2.3). Yhdessä oppimisen kannalta heidän välisensä tasoerot eivät olleet 
liian suuret, vaikka Lauran lukemis- ja kirjoittamisedellytykset olivatkin Marin 
edellytyksiä paremmat (ks. Cohen 1994). Lauran voimakas intentio auttaa toisia tuki 
puolestaan Marin taitoja, jolloin molemmat kokivat oppimisensa intentionaalisena 
toimintana. Yrjönsuuren (1991; 1994) oppimis- ja opetusmääritelmiä soveltaakseni 
kummankin henkilön intentiot ovat välttämättömiä oppimisen tuloksekkaalle 
toteutumiselle merkitysten sosiaalisen jakamisen näkökulmasta, sillä kummankaan 
toiminta ei yksin riitä tekemään toiminnasta sosiaalisesti jaettua. 

 

Leilan ja Saran sosiaalinen epävarmuus merkityksen muodostumisen ja kokemisen 
esteenä 

Leilan ja Saran työskentely oli ongelmallista. Leila toimi ensimmäisenä päivänä yksin, 
mistä oli osoituksena hänen omaperäinen tutkimusongelmansa. Koska kenelläkään muulla 
ei ollut samaa ongelmaa, hän otti kontaktia opettajaan. Tutkimuksen edetessä hän alkoi 
turvautua Ullaan erityisesti silloin, kun koki epävarmaksi etenemisensä. Oppilas ei 
uskaltanut edetä rohkeasti, vaan tarvitsi muilta varmistusta, mikä osaltaan selitti Leilan 
työskentelyn painottumista sosiaalisiin muotoihin: observointihavainnoista 72 % liittyi 
sosiaaliseen työskentelyyn joko parin tai ryhmän kanssa. 

Epävarmoissa tilanteissa Leila alkoi lässyttää, mikä on viesti tytön epävarmuuden 
kokemuksista. Oppilaalle olivat Marin ja Lauran tavoin tärkeitä sosiaaliset suhteet, mutta 
hän ei ollut niiden kanssa tasapainossa vaan lannistui heti, jos ei saanut kavereidensa 
hyväksyntää. Epävarmuudella oli todellinen pohja, niin kuin sosiomatriisin valinnoista on 
pääteltävissä. Sosiaalista levottomuutta vahvistivat havainnot, joiden mukaan Leila puhui 
paljon tehtävän ulkopuolisia juttuja kavereidensa kanssa ja oli usein niissä aloitteellinen 
(Bell & Freyberg 1985). Oppilaan työskentelykokemukset nousivat sekä epävarmasta 
merkityshorisontista (aiemmat käsitykset, luku 7.1.4) että sosiaalisesti tukkeutuneesta 
kohtaamishorisontista. Leila oli siis sosiaalisissa suhteissaan sekä kognitiivisesti että 
emotionaalisesti riippuvainen toisista oppilaista, kun taas Saran riippuvuussuhde perustui 
emootioihin. 

Olen useissa yhteyksissä ohittanut Saran prosessien selostamisen viittaamalla oppilaan 
sosiaalisissa suhteissa oleviin ongelmiin ja ristiriitoihin, joita oppilas aikuiskontakteissa 
ilmaisi. Itse asiassa Saraan kohdistuneet sekä sosiaalisen että itsenäisen työskentelyn luvut 
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eivät kerro oppilaan ongelmista, vaan kuvaavat ehkä sitä, että oppilas saattoi 
monipuolisine taitoineen selviytyä kaikentyyppisistä sosiaalisista konteksteista (ks. 
taulukko 30). Heti ensimmäisenä päivänä Sara käytti kuitenkin energiaansa sosiaalisten 
kontaktien muodostamiseen. 

Jo heti tehtäväinstruktion antamisen aikana oli huomattavissa, että Sara pyrki ottamaan 
sosiaalisia kontakteja ennen kaikkea Lauraan, joka puolestaan otti kontakteja Mariin. 
Ongelman keksimisen aikana Laura ja Mari pudottivat Saran joukostaan pois, hän 
harhaili luokassa ja näytti seuraavan tyttöjen työskentelyä etäältä. Suuren ajan 
työskentelystään Sara toimi yksin. Hän pyrki kuitenkin osallistumaan aktiivisesti 
ryhmätilanteissa ja otti ohjaavia kontakteja moniin lapsiin, mikä ei kylläkään edistänyt 
hänen työtään. (Litt. & obs. 20.03.95; ip; A. M.) 

Toisen päivän Sara aloitti yksin työskentelemällä, mutta sai varsin pian viereensä 
Leilan, mikä heijastui Saran toimintaan. Hän otti kontakteja Leilaan ja myöhemmin 
Ullaan. Kontaktit eivät useinkaan sisältäneet tehtävää eteenpäin vieviä keskusteluja. 
Tehtävää Sara työsti kognitiivisesti yksin. Hän seurasi helposti luokan muita oppilaita ja 
osallistui toisten tekemisiin. Hänen kognitiivinen panoksensa näytti suuntautuvan 
sosiaalisiin suhteisiin ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen, ja näin ollen sosiaalinen 
merkitysfunktio oli ensisijainen. 

Esimerkiksi paikan valinnassa Sara asettui kirjastossa selvästi keskimmäiseen 
pulpettiin, jolloin Ulla ja Leila olivat pakotettuja tulemaan hänen viereensä. Usein 
koontatilanteiden alussa hän pyrki ohjaamaan sosiaalisia suhteita, mihin opettaja joutui 
puuttumaan. Oppilas suorastaan tunkeutui toisten oppilaiden eli kahden vahvan tyttöparin, 
Marin ja Lauran sekä Ullan ja Leilan, väliin. Seuraavat keskustelut osoittavat, miten 
sosiaalisia valintoja tärkeänä pitävät Sara ja Leila halusivat varmistaa kaverisuhteiden 
toimivuutta. Olen koonnut tähän vain muutamia esimerkinomaisia keskusteluja, jotka 
kuvastavat tyttöjen huolta kaverisuhteista. 
− Tyttöjen sosiaalista peliä: Leila kysyy Ullalta: ooksä Marin kanssa? Ulla: oon. Mari: 

noko se on sinun kanssa aina. Sara: voit sä olla meiän kanssa? Mari: määräätkö sinä 
kenen kanssa Ulla on ..niin? Sara: voitteko te olla? (kysyy Mari) Mari: en minä tiiä. 
(Litt. 20.03.95; 12:59; cam kaikki.) 

− Leila: ollaanko tännään koko päivä kahestaan? Ulla: no joo ..hei yks asia ..minä ainaki 
jään ni tulee todistukseen hyvät numerot. Leila tulee hyppien takaisin ja iloitsee 
huomenna jäämisestä koulupäivän jälkeen. Leila: mikä päivä tännään on? Ulla: tiistai. 
Leila: jess ..me päästään ..voitko sä olla huomennaki koko päivän? Ulla: voin ..niin 
kauan ku me saahaan olla täällä. Leila: ollaan me aina kahestaan. Ullan ja Leilan 
sosiaalinen vala. Leila: Ulla vannot kautta kiven ja kannon? Seuraa valatilaisuus, johon 
kuuluu erilaisia valarituaaleja. (Litt. 21.03.95; 9:08; cam 1.) 

− Leila julistaa Saralle, että ”mä oon koko päivä ja huomennakin Ullan kanssa”. Ulla 
säestää. Leila ja Ulla kuiskivat salaisuuksia. Näin Sara saatiin ulos kuvioista. Sara 
yrittää saada tyttöjä kertomaan, mitä he supittelevat, mutta tytöt eivät kerro. Sara on 
selvästi pettynyt. (Litt. 21.03.95; 9:10; cam 1.) 

− Leila vielä kysyy Ullalta, kuinka kauan tutkimus kestää. Ulla sanoo, että kahdeksan 
päivää. Siihen Leila sanoo, että ”me ollaan kaikki kaheksan päivää kahestaan”. Ulla: 
paitsi viikonloput välissä. Leila: mutta voiaan me silloinki olla kahestaan puistossa ja 
kotona. (Litt. 21.03; 9:11; cam 1.) 
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Saran merkityksellisten kokemusten problematiikkaa selventää hieman vapaaehtoisen 
työskentelyajan tulkinta Kuu-tutkimuksesta, jossa oppilas toimi pääsääntöisesti yksin ja 
jota havainnollistaa kuvio 20. Sen sijaan kuvio 19 esittää oppilaan orientaation nopeaa 
vaihtumista yhdessä työskenneltäessä. 

 

Kuvio 19. Esimerkki Saran prosessin etenemisestä tuen ja orientaation näkökulmasta yhdessä 
työskentelyn aikana. 

 
Kuvio 19 viestittää edellä selostamaani Saran häilyvää orientaatiota, joka vaihteli sekä 

aktiivisuuden ja passiivisuuden että tehtävään suuntautuneisuuden ja sen ulkopuolisen 
toiminnan välillä (orientaatio: p1-p4). 

 

Kuvio 20. Esimerkki Saran prosessin etenemisestä tuen ja orientaation näkökulmasta yksin 
työskennellessä. 

Saran yksin työskentelyä kuvaava profiili etenee sujuvasti siten, että tutkimustulosten 
kirjaamista edeltävä välineen käyttövaihe oli pisin (prosessi: p4), ja tämän jälkeen 
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tehtävään suuntautuminen muuttui passiiviseksi ulkopuoliseksi toiminnaksi (orientaatio: 
p3) samanaikaisesti kun oppilaan intentio itsenäistä työskentelyä kohtaan häilyi 
(työskentely: p5). Kokonaisuudessaan alkuvaiheen parityöskentelyn (työskentely: p2) 
jälkeen itsenäisen vaiheen aikana (työskentely: p1) oppilaan tehtävään suuntautuminen oli 
erittäin aktiivista (orientaatio: p1). 

Myös viimeisenä päivänä Sara putosi tyttöjen sosiaalisista tilanteista, jolloin hän alkoi 
työskennellä yksin ja myöhemmin poikien kanssa ja jolloin keskustelut olivat kokonaan 
tehtävään aktiivisesti suuntautuneita ja aivan toisentyyppisiä, kuin mitä ne olivat aiemmin. 
Seuraava lainaus panee miettimään Coheniin (1994) ja Yageriin (1991) viitaten, miten 
oppilaiden yhdessä työskentelystä tulisi merkityksenmuodostusta tukeva. 

Sara: ..tiiätsä Jani että maapallo on suurimmaksi osaksi vettä? ..eikö ookki kartoissaki 
enemmän vettä ..minusta ainaki ..tämmönen ihan pieni saari (piirtää). ... Jani: minä 
teen ..teet sä ukkelin? Sara: teen. Jani: minä teen ihan pienen ukkelin ..minä teen 
semmosen, se ei oo ees tään kirjaimen kokonen tää ukkeli (kokosuhteet). Sara: miksi? 
Jani: onks ukkelit tuon kokoisia maapallolla (näyttää ukkelia Sara työstä) ..maapallon 
pitäis olla sitten vähän isompi. Sara: niin ..joo ..# (mumisee). Jani: tiiätsä että maapallo 
ei oo ihan pyöreä? Sara: ei ookkaan. Jani: minä kirjotan siitä. Sara: ei se millilleen 
pyöree voi olla. (Litt. 22.03.95; 9:03–04; 9:10; cam 3.) 

Tytöistä sekä Sara että Ulla kykenivät itsenäiseen työskentelyyn, ja heidän 
merkityshorisontissaan oli luvussa 7.1 kuvaamallani tavalla relevantteja planetaarisen 
järjestelmän sekä ajan käsityksiä. Tyttöjen kuvauksissa oli kuitenkin se ero, että Ulla 
näytti Saraan verrattuna olleen paremmin tasapainossa ihmissuhteidensa kanssa eikä näin 
ollen sosiaalinen merkityshorisontti ollut kokemuksellisena esteenä oppimisessa 
etenemisessä. Kiintoisaa oppilaiden observointitarkastelun jälkeen on tulkita oppilaiden 
omia arvioita parin kanssa ja yksin työskentelystä. 

 

(c) Oppilas- ja opettaja-arvioinnit observointitulosten rinnalla sekä kokoavat ajatukset 

Tutkimusmerkkien perusteella tehdyissä arvioissa kukaan ei ilmoittanut ongelmakseen 
parin ja ryhmän kanssa työskentelyä tai yksin tekemisen hankaluutta, mikä on toki 
ilahduttavaa, mutta myös oppilaskohtaisten observointitulkintojen mukaan 
hämmästyttävää. Päivän päätteeksi suoritetuissa arvioissa ei parityöskentelyä pidetty 
aivan yhtä positiivisena kokemuksena, sillä vain 65 % arvioinneista oli täysin positiivisia. 
Parin kanssa työskentelyä ei kylläkään koettu negatiivisena, ja hyvin harva arvioi sitä edes 
keskinkertaiseksi. Sen sijaan 25 % annetuista vastauksista jäi hieman tulkinnallisiksi: 
Niilo antoi joka kerta epäselvän ”mustan pallon” vastauksen ja Sara ja Jani jättivät useana 
kertana parityön sujumisen kokonaan arvioimatta. 

On tarkasteltava oppilaita, joiden sosiaalisen dimension olen tulkinnut joko 
negatiivisesti tai positiivisesti merkitykselliseksi. Marin ja Lauran täysin positiiviset 
arvioinnit parityöskentelyn sujumisesta ovat samansuuntaisia observoinnista saatujen 
kokemusten kanssa. Myös Ullan ja Leilan arviot ovat kiintoisia. Ulla koki Leilan kanssa 
toimimisen positiivisena, kun taas Leila varsinkin tutkimusjakson kolmena ensimmäisenä 
päivänä piti Ullan kanssa työskentelyä keskinkertaisesti onnistuneena. Observointien 
perusteella juuri Leila oli huolestunut parin saannistaan, mistä edellä siteerattu 
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litterointiesimerkki antoi viitteitä. Edelleen Sara on mielenkiintoinen oppilas: 
tutkimuspäivinä hän työskenteli kyllä usean parin kanssa, mutta hän oli jättänyt 
ensimmäistä päivää lukuun ottamatta arvioimatta parityöskentelynsä sujumisen. Oliko hän 
niin pettynyt ”parittomuuteensa”, ettei hän ryhtynyt sitä arvioimaan, vai oliko 
yksinkertaisesti liian vaikea arvioida useaa parikontaktia yhdellä kertaa? 

Niilon parityön arviointi herättää kysymään lomaketiedustelun arvoituksellista puolta: 
mitä pojan mielessä liikkui, kun hän piirsi mustia palloja paperiinsa? Oppilaan 
työskentelyssä ilmeni paikoin myös sosiaalinen orientaatio, kun hän hakeutui toisten 
poikien seuraan ja ehdotti jopa omatoimisesti parityöskentelyä. Mustien pallojen 
arvoitusta on yhtä mahdotonta varmasti tulkita kuin hänen orientaatiotaan yleensäkin. 
Muut pojat arvioivat tutkimusjakson kahden ensimmäisen päivän parityöskentelyn 
positiiviseksi. Negatiiviset arviot osuivat puolestaan loppuviikolle ja eri päiville. Sekä 
arvioimistani lomaketiedusteluista että observoinneista voisi päätellä, että poikien 
parityöskentely ei ollut tyttöihin verrattuna riippuvaisen vastavuoroista. 

Omaa työskentelyään oppilaat arvioivat muita arviointeja positiivisemmin, sillä vain 5 
% annetuista arvioinneista kertoi oppilaiden itsenäisen työskentelyn sujuneen 
keskinkertaisesti. Oppilaskohtaisessa tarkastelussa jopa kuuden oppilaan mielestä oma työ 
oli sujunut jokaisena Intelli-päivänä hyvin, ja neljän oppilaan mielestä oli omassa työssä 
ollut yhtenä päivänä jonkin verran hankaluuksia. Erityisesti on huomioitava, että muuten 
kriittisesti tehtäviä ja työskentelyään arvioiva Niilo oli kokenut joka kerta oman 
työskentelynsä sujumisen positiiviseksi. 

Opettaja arvioi oppilaiden työskennelleen ainoastaan yksin tai joko parin kanssa 
itsenäisesti tai parin kanssa sosiaalisesti. Sosiaalisimmin parin kanssa opettajan mielestä 
työskentelivät Mari ja Laura, joista Laura pystyi myös toimimaan jonkin verran 
itsenäisesti. Ullan ja Leilan työskentelyä opettaja arvioi samantyyppiseksi siksi, että 
kumpikaan ei ratkonut ongelmiaan täysin yksin. Saran opettaja arvioi työskennelleen 
eniten parin kanssa itsenäisesti sekä yksin. Ullan ja Saran työskentelystä tehdyt arviot 
poikkeavat observoinneista saadun käsityksen kanssa jonkin verran, joskin opettajan 
Sarasta tekemä arvio on edellä kuvaamaani nähden adekvaatti, mutta se sisältää vain puoli 
totuutta siihen nähden, millaisia päätelmiä oppilaan observoinnin perusteella tehtiin. 
Pojista tehdyt arviot ovat tasaisia ja samansuuntaisia observointihavaintojen kanssa. 
Lisäksi arvioisin Aten ja Janin työskentelyn painottuneen sosiaaliseen aspektiin enemmän 
kuin opettaja oli arvioinut. 

Lopuksi oppilaiden prosesseista voisi merkityksellisen oppimiskokemuksen syntymisen 
näkökulmasta todeta, että kohtaamistilanteissa toisten oppilaiden kanssa 
− vallitseva itsenäinen piirre oli Juhon ja Niilon työskentelyssä 
− tasaisesti tai lähes tasaisesti sosiaalinen ja itsenäinen piirre oli Aleksin ja Ullan 

työskentelyssä 
− vallitseva sosiaalinen piirre oli Janin, Aten, Marin, Lauran, Leilan ja Saran 

työskentelyssä. 
Aleksin ja Ullan itsenäinen intentoituminen oli sosiaalista suuntautumista 

voimakkaampaa, vaikka suuntautuminen ei aina ilmikäyttäytymisenä selvästi 
näkynytkään. Toiseksi oppilaiden työskentelystä voisi merkityssuhteen muodostumisen 
näkökulmasta todeta, että suhteessa toisiin oppilaisiin 
− Juho, Aleksi, Niilo, Ulla ja Sara olivat riippumattomia 
− Jani, Atte ja Laura olivat melko riippumattomia 
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− Mari ja Leila olivat riippuvaisia 
kognitiivisten merkityssuhteiden muodostamisessa. 
Kaikkien oppilaiden halu jakaa merkityksiä ja saada ohjausta liittyi opettajaan, jonka 

pedagogisen ohjausprosessin sisältöjä tarkastelin edellisessä luvussa. Yleensä sosiaalisen 
tekijän suhteen tasapainossa olivat joko kokonaan tai melko hyvin Juho, Aleksi, Jani, 
Atte, Ulla, Mari ja Laura, siten että Aten ja tyttöjen sosiaalisissa kokemuksissa saattoi 
hetkittäin esiintyä muiden tilanteita enemmän ristiriitoja. Sen sijaan Leilan ja Saran 
työskentelyssä sosiaaliset aspektit olivat epätasapainossa ja estivät näin ollen 
merkityksellistä kokemusta. Niilon intentioista en puolestaan pystynyt tulkitsemaan 
mitään varmaa, sillä vaikka oppilas ei ilmaissut sosiaalista epävarmuutta, oli oppilaan 
oma arvio jäänyt hieman tulkinnalliseksi. Tekemiäni päätelmiä tukee kuitenkin Niilon 
selvä intentio ilmaista oma itsenäinen työskentely hyvin sujuneeksi. 

Pojille näytti yleensä olleen yhteistä kaikkien kanssa työskentely, eivätkä sosiaaliset 
suhteet häirinneet heitä. He keskustelivat niistä keskenään ainoastaan muutaman kerran. 
Aleksi ja Atte näyttivät edenneen työparina alussa, mutta muiden poikien ryhmääntymistä 
sääteli sosiaalista merkitystä tärkeämpänä käsitteellistämiseen liittyvän tehtävän sisältö. 
Työskentelyparista irtaantuminen tapahtui pojilla luontevasti. Ainakaan Juhon, Aleksin, 
Aten ja Janin horisonteissa työskentely ei näyttänyt nousseen merkityksellisen 
kokemuksen esteeksi. 

Tyttöjen työskentelyssä voisi todeta sosiaalisen orientaation esiintyneen voimakkaana 
sekä kielellisesti että toiminnallisesti. Sosiaalinen työskentely ilmeni käsitteellistämistä 
joko tukevana tai häiritsevänä piirteenä. Mikäli oppilas ei ollut tasapainossa sosiaalisen 
situaationsa kanssa, hänen oli vaikea orientoitua tehtävään ja siinä syntyvien 
merkityssuhteiden muodostumiseen. Ystävyyssuhteissa ilmenneet ongelmat heijastuivat 
kokonaisvaltaisesti oppimiseen ja merkityksellisen oppimisprosessin kokemiseen. 
Tyttöjen sosiaalinen peli haittasi erityisesti Saraa, mikäli tarkastelee hänen oppimisen 
tuotoksiaan luvun 7.1 perusteella. Myös Leilalta kului energiaa sosiaalisten tilanteiden 
varmistamiseen. Ulla oli poikkeus sikäli, että hän kykeni irtaantumaan kognitiivisesti 
itsenäiseksi, mutta säilytti silti sosiaalisen statuksensa ryhmässä. Sen sijaan kun 
sosiaalinen ulottuvuus ilmeni Marin ja Lauran tasapainoisina kokemuksina, työskentelylle 
olivat tyypillisiä sosiaalisesti jaetut merkitykset (ks. Champagne ym. 1985). 

7.2.5 Oppilaiden oppimiseen orientoituminen ja tehtäviin sitoutuminen 

Toisen pääongelman viimeiseen alaongelmaan ”Miten oppilaat orientoituvat ja sitoutuvat 
oppimiseensa ja erityisesti oppimistehtäviin?” olen viitannut useaan otteeseen 
selostaessani aiempia observoimiani tekijöitä. Kuten luvussa 6.2.2 olen kuvannut, 
orientaatio-tekijän avulla tulkitsen oppilaiden käsitteellistämisprosessiin suuntautumista 
tehtävän tekemisen eri vaiheissa. Kyseisen tekijän kautta on ollut mahdollisuus peilata 
muihin tekijöihin liittyviä merkityksellisiä kokemuksia. Tässä luvussa poikkean 
tulosraportoinnin yksityiskohtaisesta luonteesta siksi, että yksilöllistä tarkastelua 
suuremman pääpainon saa kyseisen tekijän yleinen kuvaus tekemieni tulkintojen 
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luotettavuuden lisäämiseksi: miten hyvin yksittäisen oppilaan tehtävään 
suuntautuneisuutta voidaan yhtenä kokemuksellisena piirteenä arvioida? 

 
Taulukko 31. Orientaation observointihavainnot oppilaskohtaisesti sekä tehtävään ja sen 
ulkopuolelle suuntautuneisuuden perusteella tarkasteltuina tutkivasta 
työskentely-ympäristöstä (n = 10; f = 569; min = 1 593). 

Tekijä/oppilas Observoitavan tekijän piirteet 1–5 sekä ON-ja OFF-TASK (f) 
Orientaatio akt-on 

(p1) 
pas-on 
(p2) 

ON 
f 

pas-off 
(p3) 

häi-off 
f(p4) 

OFF  
f 

ei obs 
(p5) 

f min f/ min 

Juho 34 8 42 12 2 14 1 57 115 0,50 
Aleksi 33 5 38 5 2 8 5 51 124 0,41 
Jani 29 8 37 10 1 11 0 48 130 0,37 
Niilo 11 7 18 7 0 7 13 38 153 0,25 
Atte 31 4 35 15 1 16 4 55 163 0,34 
Yht. pojat 138 32 170 49 7 56 23 249 685 - 
% pojat 55 13 68 20 3 23 9 44 43 - 
ka pojat 27,6 6,4 - 9,8 1,4 - 4,6 - 137 0,36 

Mari 47 16 63 24 1 25 2 90 249 0,36 
Laura 36 19 55 24 3 27 3 85 237 0,37 
Ulla 24 6 30 20 1 21 1 52 165 0,32 
Leila 16 6 22 13 1 14 2 38 133 0,29 
Sara 15 10 25 26 3 29 1 55 124 0,44 
Yht. tytöt 138 57 195 107 9 116 9 320 908 - 
% tytöt 43 18 61 33 3 36 3 56 57 - 
ka tytöt 27,6 11,4 - 21,4 1,8 - 1,8 - 181,6 0,35 

Yht. kaikki 276 89 365 156 16 172 32 569 1593 - 
% kaikki 48 16 64 27 3 30 6 100 100 - 

 
Kaikista havainnoitavista tekijöistä orientaatiosta oli toiseksi eniten havaintoja (27 %). 

Sitä koskevissa havainnoissa tyttöjen ja poikien välinen ero aineiston määrässä oli 
suurempi kuin muita tekijöitä koskevissa havainnoissa, sillä havainnoista 44 % oli pojista 
tehtyjä ja vastaavasti 56 % tytöistä tehtyjä. Tyttöjen ja poikien tasainen observointiluku 
suhteessa prosessiin käytettyyn aikaan kertoo observoinnin koodaamisen luonteesta. Silti 
keskiarvoista erottuivat selvät minimi- ja maksimiarvot: Niilon ja Juhon kohdalla 
observointimäärät poikkesivat muiden tilanteesta siten, että Niilon orientaatiota oli 
minuuttia kohden observoitu vain 0,25 kertaa, kun taas Juhon tehtävään 
suuntautuneisuutta oli koodattu minuutissa peräti 0,50 kertaa. 

Hieman yli 64 % observointihavainnoista osoitti oppilaiden suuntautuneen joko 
aktiivisesti tai passiivisesti tehtäväänsä. Vastaavasti passiivista tai häiritsevää tehtävän 
ulkopuolelle suuntautumista oli kaikista tehdyistä havainnoista 30 %. Tyttöjen ja poikien 
orientaation tarkastelu kertoo puolestaan poikien suuntautuneen tyttöjä paremmin 
tehtäväänsä, ja vastaavasti passiivista toimintaa esiintyi tytöillä melkein 14 % enemmän 
kuin pojilla. Häiritsevää toimintaa pojilta ja tytöiltä observoitiin yhtä paljon. Poikien 
parempi orientaatio tuntuu litterointitulkintojen perusteella oikealta havainnolta: tyttöjen 
passiivisuus ilmeni keskusteluista, jotka suuntautuivat joko täysin tehtävän ulkopuolelle 
tai olivat tehtävään liittyviä, mutta pinnallisia ja proseduraalisia. Saraa lukuun ottamatta 
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kaikkien oppilaiden kohdalla havaintomäärät tehtävään suuntautuneisuudesta olivat 
suurempia kuin havaintomäärät tehtävän ulkopuolelle suuntautuneisuudesta. 

 

(a) Oppilaiden tehtävään orientoitumisen luonnehdintaa 

Taulukon 31 lisäksi hyödynnän tulostarkastelussani kuviota 21, joka esittää aktiivisen 
tehtävään suuntautumisen prosenttiosuudet kaikilta oppilailta. 

 

Kuvio 21. Orientaatiosta tehdyt havainnot aktiivisen tehtävään suuntautumisen (piirre 1) 
näkökulmasta (% / oppilaan omat havainnot). 

 
Orientaation tarkastelu osoittaa tehtävään suuntautuneisuuden vaihtelevan eri oppilailla 

siten, että Niilon ja Leilan orientaatio tuntui olleen muita pysyvämpi. Niilosta tehtyjen 
havaintojen pieni määrä sopii hänen pitkäjänteiseen ja keskittyneeseen työskentelyynsä. 
Kaikkein selvin ero muihin oppilaisiin nähden oli Niilon kohdalla ei voi observoida 
-piirteessä, sillä olen tulkinnut peräti 13 kertaa hänen toimintansa vaikeasti tulkittavaksi 
(muiden oppilaiden kohdalla vaihteluväli 0–5; taulukko 31). Tulkinnan vaikeudesta 
kertovat observoinnin aikana tehdyt muistiinpanot. 

Sekä tehtävään suuntautuessa tai muuta toimintaa tehdessään Niilo on helposti 
passiivinen. Oppilas uppoutuu odottaessaan katselemaan tietokonetta ja tuijottaa ruutua. 
Pelkän toiminnan observoinnin perusteella on jonkin verran vaikea arvioida, 
suuntautuuko oppilaan ajatus tehtävään vai muualle, sillä oppilas ei juuri puhu yksin 
ollessaan tai kavereille. (Litt. & obs. 21.03.95; A. M.) 
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Myös opettaja kertoi jälkikäteen Niilon tavoitteisuuden (ks. luku 6.2.2) olleen vaikea 
kuvata joissakin tilanteissa ulkoisten merkkien perusteella. Observoija joutui kuitenkin 
koodaamaan ei voi observoida -piirrettä siksi, että Niilo ei hakenut tavoitteellisesti apua 
vaan seurasi odotusaikoina muiden tehtäviä (luku 7.2.3). Oppilaan kohdalla ei ilmennyt 
muista poiketen yhtään piirrettä häiritsevästä käyttäytymisestä, mikä kertoo osaltaan 
hänen tehtävään suuntautuneisuudestaan. Kiinnostuksesta prosessin sisältöön kertoo 
esimerkiksi edellisenä päivänä aloitetun tutkimuksen loppuunsaattamisen tarve: ”Niilo: 
niin mutta mulla on tutkimusongelma. Ope: niin mutta sulla oli Kuusta se 
tutkimusongelma ..mutta Niilo voisitko siirtyä Maahan tänään ja palata Kuuhun silloin 
kun me tutkitaan aikaa?” (Litt. 22.3.95; 8:30; cam 1.) Orientaatiota tarkastellessa havaitsi 
edelleen Niilon viestinnän vaikeuden: oppilas voitiin helposti sivuuttaa 
kohtaamistilanteissa, sillä hän ei hakenut huomiota ja tukea häiritsemällä muita. 

Juhosta tehtyjen havaintojen suuri määrä minuuttia kohti osoittaa orientaation 
vaihdelleen, mikä ei ollut ihme, sillä kirjasin jo ensimmäisessä tiedonkeruussa hänelle 
tyypilliseksi piirteeksi impulsiivisuuden (Mutanen 1999, 232). Oppilaan tehtävään 
suuntautuneisuutta oli suhteellisen helppo tulkita, sillä hän ilmaisi sekä ilonsa että 
pettymyksensä varsin selvästi. Totesin Aurinko-tutkimusta tehtäessä Juhon prosessia 
estäväksi merkitykselliseksi kokemukseksi välineen toimivuuden, mikä laski oppilaan 
orientaatiota. Jakson toisena päivänä oppilas työskenteli erittäin aktiivisesti, kun taas 
keskiviikkona suoritetun Kuu-tutkimuksen aikana orientaatio heitteli passiivisen tehtävään 
suuntautumisen ja sen ulkopuolelle suuntautumisen välillä. Vain muutamissa kohdin 
Juhon työskentelyä saattoi luonnehtia aktiiviseksi. Orientaation observointi herättää 
kysymyksen, mikä merkitys oppilaan kokemuksessa oli sillä, että opettajan tukea ei ollut 
saatavissa yhtä hyvin kuin edeltävinä päivinä. Siitä huolimatta, että Juhon viimeinen 
tutkivan työskentelyn vaihe oli muihin verrattuna passiivisempi, oli hänestä tehdyistä 
orientaatiohavainnoista peräti 60 % aktiiviseen suuntautuneisuuteen viittaavia. 

Aleksi keskittyi kokonaisuudessaan hyvin tehtäviinsä, vaikka olen observoinut hänen 
kohdallaan ilmeneväksi kaksi häiritsevää orientaatiota Juhon tavoin opettaja-apua 
odottaessa. Selvästi aktiivisin vaihe sekä Aleksin että Aten työskentelyssä esiintyi 
tietolähdettä käytettäessä ja ongelmaa käsitteellistettäessä (ks. 7.2.1). Kokonaisuudessaan 
tehtäviinsä pitkäjänteisesti keskittyneestä Aleksista oli havainnoitu kaikkein eniten 
aktiivisen suuntautuneisuuden piirteitä (65 % havainnoista). Kuten Juhollakin, Aten hyvä 
orientoituminen ilmeni Aurinko-tutkimuksen aikana; sen sijaan Maa-tutkimus osoitti 
orientaation vaihtelevan ja tehtävään keskittymisen olleen välillä hyvin lyhytaikaista. 
Janin orientaation laskuun puolestaan vaikutti ensimmäistä tutkimusta tehtäessä erityisesti 
se, että tietolähde oli saavuttamattomissa tai oppilas ei löytänyt yrityksistä huolimatta 
käsityksiään vastaavaa tietoa. Aten ja Janin kohdalla havaintoja aktiivisuudesta oli lähes 
yhtä runsaasti (59 % – 60 %; kuvio 21). 

Marin ja Lauran työskentelyorientaatio vaihtui hyvin nopeasti passiivisen tehtävään 
suuntautuneisuuden ja sen ulkopuolelle suuntautuneisuuden välillä. Alkuvaiheessa 
oppilaat olivat passiivisesti huolestuneita työskentelynsä etenemisestä, mutta 
paritilanteissa keskustelut siirtyivät nopeasti tehtävän ulkopuolelle, esimerkiksi koruihin 
ja työvälineisiin. Opettajan ohjauksen jälkeen orientaatio oli yleensä aktiivista. Koska 
tyttöjen sosiaalinen side oli edellisessä luvussa kuvaamallani tavalla vahva, he halusivat 
etsiä rauhallisen tilan, jossa muut sosiaaliset suhteet eivät häirinneet heitä. Yleensä 
keskustelut liittyivät tiistain aktiivista vaihetta lukuun ottamatta tehtävän marginaalisiin 
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seikkoihin tai tehtävää organisoiviin seikkoihin (kirjoittaminen ja tekeminen), jolloin 
keskustelut jäivät käsitysten työstämisen kannalta sivuseikaksi. Tämä seikka tulee ottaa 
huomioon tyttöjen positiivisia observointiarvoja lukiessa: Marin työskentelyssä 
observoitiin olleen jopa 52 % aktiivista vaihetta Lauran vastaavan luvun ollessa 10 
prosenttiyksikköä pienempi. Tyttöjen välinen ero selittynee ehkä sillä, että Mari ilmensi 
tunnekokemuksiaan voimakkaammin, ja hänen suuntautuneisuutensa luonteen muuttuessa 
orientaatiota koodattiin enemmän kuin Lauran kohdalla. 

Leilan tehtävään suuntautuminen parani tutkimuspäivien edetessä siksi, että oppilas 
alkoi tiedostaa prosessin vaiheet sekä hahmottaa itsensä prosessin taitajana. Marin ja 
Lauran orientaation tavoin Leilan orientaatio vaihteli hyvin nopeasti tehtävän ja sen 
ulkopuolisten juttujen välillä. Vaikka Leila ei suuresti osoittanut kiinnostusta aiheeseen, 
toiminnassa oli paikoin kohtia, jotka paljastavat Leilan onnistumisen ja osaamisen 
intention: taulukosta 31 on luettavissa Leilan aktiivisen suuntautuneisuuden olleen 
esimerkiksi parempi kuin Saralla. 

Opettajalle Ulla oli helppo oppilas, sillä hän ei häirinnyt silloinkaan, kun työskentely 
parin tai ryhmän kanssa suuntautui tehtävän ulkopuolelle. Ullan yleinen orientaatio oli 
päämäärätietoista, ja hän jopa viittasi toisten kanssa keskustellessaan toiminnan 
numeeriseen evaluointiin. Hänen kohdallaan aktiiviseen suuntautuneisuuteen viittaavien 
havaintojen määrä (suhteessa hänestä tehtyihin havaintoihin) oli korkein kaikkien tyttöjen 
tilanteisiin verrattuna (46 %: kuvio 21), mutta se ei kuitenkaan yltänyt poikien lukuihin. 
Siitä huolimatta, että Ulla ei hakenut itselleen kovin innokkaasti opettajan tukea, parani 
hänen tehtävään suuntautumisensa huomattavasti opettajan antaman tuen jälkeen. 
Esimerkiksi liitteessä 14 esitettyyn tutkimustulokseen päästyään Ulla totesi kavereilleen, 
että oli kivaa katsoa Auringon syntyä animaatiolta. 

Kaikkein vähiten aktiivisen tehtävään suuntautumisen viittauksia oli Saralla, jonka 
havainnoista ainoastaan 27 % viittasi siihen, että oli ilmennyt puhtaasti aktiivista 
työskentelyä. Sara olikin ainoa oppilas, jonka kohdalla havainnot koskivat passiivista 
orientoitumista useammin kuin aktiivista työskentelyä (kuvio 21; taulukko 31). Saran 
yleisorientaatio vaihteli nopeasti passiivisen tehtävään suuntautuneisuuden ja sen 
ulkopuolelle suuntautuneisuuden välillä usein sen mukaan, millaisena oppilas koki 
merkityshorisontissaan tyttöjen sosiaaliset suhteet. Saran orientaation tulkinta oli 
suhteellisen helppoa, sillä oppilas ilmaisi toisille oppilailleen kokemuksiaan kielellisesti 
sekä eksplikoi sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle jäämistä, mistä olivat pääteltävissä 
oppimisen kokonaisvaltaisen merkityksen kokemisen esteet. Ohjaussuhdetta vaikeutti se, 
että Sara kykeni sekä opettajan että toisten oppilaiden kanssa käsitteellistämään asiansa 
sukkelasti, jolloin jäi helposti mielikuva tehtävään keskittymisestä varsinkin silloin kun 
oppilas ei toiminut häiritsevästi (ks. kuviot 19, 20). 

 

(b) Orientaatio-tekijän kokonaisuuden tarkastelua 

Aiemmin esittämieni tapausesimerkkien perusteella orientaatiota olisi tarpeellista 
tarkastella suhteessa tukeen. Erityisesti tehtävän ulkopuolista ja häiritsevää toimintaa 
esiintyi silloin, kun oppilaat eivät joko etsineet riittävästi apua tai he eivät sitä saaneet. 
Oppilaskohtaisia eroja esiintyi puolestaan siinä, oliko tuen odottamisen aikana orientaatio 
näkyvästi häiritsevää vai passiivista. Myös tehtävän lopettamiseen ja uuden aloittamiseen 
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liittyvät vaiheet olivat orientaation laskun kannalta kriittisiä. Oppilaskohtaisista 
tarkasteluista voisi päätellä oppilaiden orientoituneen ensimmäiseksi suoritettuun 
Aurinko-tutkimukseen paremmin kuin keskiviikkona toteutettuun Maa-tutkimukseen. 
Aurinkoa opeteltiin hivenen aktiivisemmin ja tehtävään suuntautuneemmin kuin Maata, ja 
vastaavasti Maa-tehtäviä koskevissa ongelmissa suuntauduttiin helpommin passiivisena 
tehtävän ulkopuolelle. 

Orientaation kuvaus osoittaa joitakin oppilaille tyypillisiä oppimisympäristössä 
toimimisen ja erityisesti tehtävään suuntautuneisuuden piirteitä, jotka eivät kuitenkaan 
ilmennä tehtävään suuntautuneiden keskustelujen luonnetta ja syvyyttä (esim. 
Kumpulainen & Mutanen 1998). Substanssin oppimisen kannalta on tärkeä huomata 
keskustelujen sisällöt, jotka tehtävään suuntautuneina ovat joko käsityksiä ja käsitteitä 
kognitiivisesti rakentavia tai pelkästään tehtävän organisointiin liittyviä. 

Sisältötiedon näkökulmasta orientaatioltaan innokkaimpana esiintyi Juho, jonka 
käsitteellistämiseen kuului intuitiivisuus (ks. Turunen 1991; Bloom 1991). Yhtäältä 
luovaan ja omaperäiseen tiedonmuodostuksen logiikkaan liittyi pedagogisia ongelmia, 
jotka käsitysten omaksumisen ohjaamisessa ovat keskeisiä (Driver & Bell 1986; Gunstone 
1988; Helldén 1992). Seuraavassa esitän Juhon ja opettajan välisen keskustelun, jossa 
Juho kehitti oman menetelmän planeettojen lämpötilojen laskemiseksi. 

Ope: voisit sieltä Plutosta kirjoittaa hieman enemmänki kuin mikä sen lämpötila on. 
Juho: katoko mä tarvin Pluton ja Auringon lämpötilan ja sitten, kato, tutkin että, puolet 
siitä miinustettaan ni se on seuraavan ja seuraavan (planeettojen lämpötilat?). Ope: ai 
miten nii? Juho: no Plutosta ku lähtee ni siitä miinustaa puolet, se on niiku seuraava ja 
sitten puolet ja se on niiku seuraava .... Juho selittää vielä kerran opelle, miten hän 
miinustaa puolet aina lämpötilasta saadakseen seuraavan planeetan lämpötilan. Ope: ai 
sä haluaisit tulla aurinkokunnan reunasta reunaan ja kattoa kaikkien planeettojen 
lämmön? Juho: niin. . (Litt. 21.03.95; 9:08; cam 2.) . 

Ohjausprosessin aikana opettaja ei heti kumonnut oppilaan omaa teoriaa, vaan antoi 
oppilaan itse tehdä havaintoja planeettojen lämpötiloista verkkosovelluksena toimivan 
aika–avaruus-oppikirjan avulla, ja vasta tutkimustuloksia selviteltäessä käytiin 
keskustelua Juhon käsityksistä (ks. luku 7.1.1) ja niiden soveltuvuudesta. 

Tyttöjen työskentelyssä ilmenneitä tehtävän ulkopuolisia keskusteluja olen osin jo 
kuvannut (ks. luku 7.2.1). Totean niiden liikkuneen hyvin laajana oppilaan 
kokemusmaailmaan ulottuvana kirjona. Poikien kohdalla passiivinen orientaatio ilmeni 
puolestaan usein toiminnassa: esimerkiksi oppilaat alkoivat puuhata tietokoneohjelman 
parissa aivan muuta kuin ongelman ratkaisuun liittyviä asioita. Myös Niilon tehtävään 
suuntautuminen muuttui ulkopuoliseksi oppilaan harhautuessa työskentelemään 
tietokoneella päämäärättömästi. Poikien keskustelu liikkui spontaanisti usein 
avaruusaiheisiin, joista olivat osoituksena aiemmin raportoimani oppilaiden mieleen 
jääneet merkitykselliset ja opitut asiat. 

Oppilaan kokemuksen tulkitseminen on tapahtunut sekä toiminnan että verbaalisen 
kielen avulla, mikä on ollut perusteltua ensimmäisessä osassa tekemieni kielen funktioon 
liittyvien sitoumusten näkökulmasta. Tulkinnallisesti olen liikkunut herkällä alueella, sillä 
kokemuksen intentionaalisuuden ilmaiseminen on varioinut oppilaskohtaisesti. Juho, 
Aleksi, Atte, Mari, Laura, Leila ja Sara osoittivat suhteellisen selvästi, milloin 
työskentelivät aktiivisesti tehtävänsä parissa tai milloin toiminta ei ollut tehtävän 
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käsitteellistämistä edistävää. Sen sijaan Janin ja Ullan orientaation tulkinta ei ollut aivan 
yhtä helppoa, sillä oppilaat eivät ilmentäneet tunnekokemuksiaan ja kertoneet niitä muille. 
Janin ja Ullan tulkitseminen oli kuitenkin Niilon tulkitsemiseen verrattuna helppoa. 

Olen tässä luvussa selostanut oppilaille merkityksellisten ongelmien muodostusta sekä 
prosessiin liittyviä merkityksellisiä kokemuksia tutkivassa oppimisympäristössä. 
Seuraavassa luvussa 7.3 laajennan oppimisympäristön ja tehtävien tarkastelua siten, että 
käsitteellistämisestä voidaan kuvata myös kontekstin osuutta sekä tarkentaa 
tapausanalyysia. 

7.3 Oppimisympäristö ja -tehtävät oppimisen näkökulmasta 

Olen edellisessä luvussa tarkastellut tutkivaa kontekstia käsitteiden oppimisen eri 
vaiheissa. Tässä luvussa selostan oppilaiden työskentelyä toiminnallisten ja vapaa-ajan 
tehtävien parissa. Vastaan kolmannen pääongelman ensimmäiseen ja toiseen 
alaongelmaan, jotka olivat seuraavat: millaisia oppimisen erityispiirteitä ilmenee 
oppimisympäristössä ja tehtävissä sekä tutkimusympäristössä käsitteitä opittaessa? 
Arvioin ympäristöä yhtäältä oppimistuloksena syntyneiden käsitysten ja käsitteiden (luku 
7.1) sekä observoitavien piirteiden (luku 7.2) kautta. Raportointi on aiempaa yleisempää 
niin, että erittelen vain tarvittaessa yksilön merkityksiä ja kokemuksia, etenkin kun ne 
poikkeavat ryhmän tai samaa sukupuolta edustavien tuloksista. 

7.3.1 Observoitavien tekijöiden tarkastelu eri oppimisympäristön 
konteksteissa 

Toiminnallista työskentelyä olen arvioinut tasaisesti useina päivinä kuitenkin niin, että 
eniten observointeja on aikavaihtelujen opettamisesta (23.3. 24.3., 27.3.). 
Toimintatehtävien kirjo oli laaja, ja ne sisälsivät oppimisen harjaantumis- ja 
syventelyvaiheen lisäksi valinnaisia ja vapaaehtoisia tehtäviä. Vapaaehtoisen 
työskentelyajan observoinneista olen hyödyntänyt systemaattisesti kahden päivän 
aineistoja (22.3., 27.3.). Toiminnallista työskentelyä havainnoitiin lähes 36 tuntia (9 097 
havaintoa; liite 18c) ja vapaa-aikaa yli 18 tuntia (4 184 havaintoa; liite 18d; vrt. taulukko 
24). Poikien toiminnallista työskentelyä observoitiin hivenen kauempaa kuin tyttöjen 
työskentelyä. Vapaa-ajalta poikien observointiaika oli jo selvästi tyttöjen aikaa suurempi. 

Toiminnallista ja vapaa-ajan kontekstia observoidessa koodattiin prosessista ainoastaan 
neljää eri piirrettä, ja työskentelyyn liittyi selvästi eniten havaintoja. Vapaa-ajalla 
aktiivisimmin eri työskentelyvaiheet muuttuivat pojista Juhon ja Aten kohdalla (14–15 
havaintoa), kun taas tytöistä Ullan ja Leilan työvaiheet vaihtuivat terhakkaimmin (9 
havaintoa). Vähiten työskentelyvaiheita oli Niilon ja Saran sekä Janin 
observointitulosteissa, ja lisäksi Jani työskenteli lyhyemmän ajan kuin muut pojat. Sen 
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sijaan toiminnallisista tehtävistä tehdyistä havainnoista kaikkein vähiten havaintoja oli 
pojista Juhon (11 havaintoa) sekä tytöistä Marin ja Lauran kohdalla. Tulokset ovat hyvin 
ymmärrettävissä oppilaiden prosesseja seurattaessa: Juho ei ollut yleensäkään kovin 
kiinnostunut muovailusta tai värittämisestä, ja tytöiltä kului yksittäisten tehtävien 
tekemiseen kuten tutkivassa työskentelyssäkin enemmän aikaa kuin muilta (ks. liite 18c). 

 

(a) Välineen käytön ja valinnan tarkastelua 

Tarkastelen erityyppisten välineiden hyödyntämistä oppimisympäristön eri konteksteissa. 
Valintoja verratessa on hyvä muistaa, millaisin edellytyksin oppilaat välineitä valitsevat. 
Tutkivan kontekstin vallintoja ohjasi suureksi osaksi tutkimuspaperi (liite 14) ja 
toiminnallisen kontekstin manuaalinen tehtäväkortisto (liite 6), kun taas vapaa-ajalla 
oppilaat saattoivat täysin valinnaisesti valita työskentelyvälineensä. Yleensä ottaen 
kuviosta 22 on luettavissa, että 
− tutkivan työskentelyn aikana teknologisia välineitä käytettiin 37 %, kirjoja 55 % sekä 

toiminnallisia tehtäviä 8 % 
− toiminnallisen työskentelyn aikana teknologisia välineitä hyödynnettiin 21 %, kirjoja 4 

% sekä kortistotehtäviä 75 % 
− vapaa-ajalla käytettiin teknologisia välineitä 68 %, kirjoja 4,5 % sekä toiminnallisia 

tehtäviä 27,5 %. 

Kuvio 22. Teknologisiin, kirjallisiin ja toiminnallisiin välineisiin ja niiden käyttöön liittyvät 
havainnot oppimisympäristön eri konteksteissa (%). 

Sekä tytöt että pojat käyttivät tietokoneita ja teknologisia välineitä eniten vapaa-ajalla, 
kirjallisuutta eniten tutkivan työskentelyn aikana sekä kortistoa toiminnallisissa tehtävissä. 
Pojat hyödynsivät kaikissa ympäristöissä tyttöjä enemmän tietokoneita, kun taas tytöt 
käyttivät toiminnallisia kortistotehtäviä poikia enemmän. Kirjallisuuteen tytöt tutustuivat 
poikia ahkerammin tutkivassa ympäristössä, mutta pojat tarvitsivat kirjoja tyttöjä 
enemmän muissa konteksteissa. Toimintatehtävissä tytöt eivät näyttäneet käyttäneen 
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kirjoja ollenkaan, eli tyttöoppilaat olivat valinneet sellaisia instruktioita, joissa ei 
tarvinnut hyödyntää vapaaehtoisesti kirjoja. 

Teknologisista välineistä ATK-välineitä käytettiin kaikissa konteksteissa videoita 
enemmän. Videoita käytettiin eniten vapaaehtoisella ajalla, jolloin oppilaat kaikista 
teknologisiin vapaa-ajan valintoihin liittyneistä havainnoista käyttivät peräti 36 kertaa 
videota ja 55 kertaa tietokoneita. Kaikkein innokkaimmat tietokoneen käyttäjät olivat 
toimintatehtäviä tehtäessä Juho (11 havaintoa, muut pojat 5–9; tytöt 0–1 havaintoa) ja 
vapaaehtoisella työskentelyajalla Niilo, Aleksi ja Juho (11–14 havaintoa). Tyttöjen 
tietokoneen käyttö jäi kaikissa konteksteissa vähäiseksi niin, että ainoastaan Sarasta 
tehtiin vapaaehtoisella ajalla kolme havaintoa. Tyttöjen teknologiset käyttömieltymykset 
koskivat sen sijaan videoita, joita Ulla ja Leila käyttivät vapaa-ajalla oppilaista eniten (7 
havaintoa). Pojista Atte oli innokkain videoiden katsoja, kun taas Niilo ei halunnut 
osallistua kertaakaan vapaaehtoisiin videotuokioihin. Hänen kohdallaan kaikki vapaa-ajan 
observointihavainnot liittyivät pelkästään tietokoneiden käyttöön. 

Tyttöjen kirjojen hyödyntäminen oli vähäistä valinnaisessa ympäristössä. Ainoastaan 
Sara osallistui yhden kerran yhteiseen lukutuokioon. Pojista innokkaimpia kirjan lukijoita 
olivat Aleksi ja Atte, jotka osasivat hyödyntää kirjoja myös työstämiinsä 
tutkimusongelmiin. Tehtäväkortiston kanssa innokkaimpia toimijoita olivat puolestaan 
Ulla ja Leila, joiden kohdalla vapaa-ajan työskentelyn havainnoista 11 ja toiminnallisen 
ajan havainnoista peräti 19–21 oli piirtämistä, kirjoittamista, muovailua, pelaamista tms. 
Muiden tyttöjen vastaavat arvot olivat 2–4 havaintoa vapaa-aikana sekä 12–17 havaintoa 
toiminnallisena aikana. Pojista Juho oli laiskin toiminnallisella (9 havaintoa) sekä Jani ja 
Niilo vapaaehtoisella työskentelyajalla (0–2 havaintoa). 

Opettajalla näytti olleen selvä käsitys pojista tietokoneen käyttäjinä sekä tytöistä 
kortistotehtävien tekijöinä ja kirjojen lukijoina. Teknologisten ja toiminnallisten tehtävien 
arviointi tuntui relevantilta, mutta tyttöjen kirjojen käyttöä arvioitiin ahkerammaksi kuin 
mitä se oli observointitulosten perusteella. Yleensä voisi todeta opettajan arvioineen 
oppilaiden välinevalinnat luotettavasti, mikä osoittaa lähes kaikkien oppilaiden 
ilmentäneen ympäristössään itselleen tyypillisiä tapoja työskennellä. 

Välinevalintojen tekeminen on kiintoisa pedagoginen ongelma. Se, että oppilaat 
ilmaisivat helposti itselleen mieluisan välineen, näytti kohtaamistilanteissa ilmenneen 
opettajan selvinä käsityksinä oppilaan välineintentioista. Seuraavat oppilassitaatit kertovat 
sekä tyttöjen että poikien valinnoista vapaaehtoisella ajalla. 

Juho tulee kysymään opelta, mitä hän tekisi. Ope: muistatko mitä vaihtoehtoja oli? 
Juho: mä voisin tätä sateelliitteja kattoa ja #. Ope: mä voisin antaa teille myös listan 
erilaisista maailman tähtitieteen palveluosoitteista. (Litt. 22.03.95; 12:53; cam 3.) ... 
Sara: mitä minä teen? Ope: voit maalata aurinkoa, voit jatkaa kuvien leikkaamista tai 
liimaamista tai sen Oman kirjan kirjoittamista. Ope jatkaa Sara neuvomista. Ope: tai 
sitten ..täällä on joitakin ohjelmia joista näkee Auringon näkymistä, tähdistöjä ..ja 
tuolla on cd-rommeja joissa on videoanimaatioita ja tietokuvia sellaisista ..ja Juho on 
menossa nuissa ..Yhdysvallan avaruusverkossa (Litt. 22.03.95; 13:01; cam 1.) 

Kuten sitaateista ilmenee, oppimisympäristö ohjasi osaltaan oppilaiden välinevalintoja. 
Esimerkiksi kortistotehtävät oli jaoteltu muodon mukaan, jolloin oppilaat lähes aina 
valintatilanteessa valitsivat tehtävän tekemisen mielenkiinnon eikä niinkään sisällön 
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perusteella. Valintatilanteissa käytiin lopulta vähän sisällöllisiä keskusteluja tai 
eksplikoitiin, mitä oppilaan tulisi tietää lisää aiemman käsityksensä perusteella. 

 

(b) Tuen tarpeen ja saamisen arviointia 

Totesin jo, että tutkivan työskentelyn aikana oppilailla ilmeni suuri tuen tarve. 
Vastatakseni kysymykseen ”Miten oppimisympäristössä voidaan tukea käsitteiden 
oppimista?” osoitan kuvion 23 avulla, miten paljon oppilaat saivat työskentelyynsä apua 
ja miten he joko eivät saaneet apua tai eivät yrittäneet hakea apua eri oppimisympäristön 
konteksteissa. Yleensä ottaen kuviosta 23 on luettavissa, että 
− tutkivan työskentelyn aikana tukea saatiin 85 %:ssa ja sitä ei saatu 15 %:ssa 

havainnoista 
− toiminnallisiin tehtäviin tukea saatiin 94 %:ssa ja sitä ei saatu 6 %:ssa havainnoista 
− vapaa-ajalla tukea saatiin 96 %:ssa ja sitä ei saatu 4 %:ssa havainnoista. 

 

Kuvio 23. Tuen saamiseen liittyneet saa apua ja ei saa apua -havainnot oppimisympäristön eri 
konteksteissa (%). 

 
Oppimisympäristössä tärkeänä koettua tukea saatiin vähiten tutkivassa, toiseksi vähiten 

toiminnallisessa ja eniten vapaaehtoisen työskentelyn kontekstissa. Yleensä kaikissa 
ympäristöissä pojat saivat tyttöjä vähemmän tukea prosesseihinsa. Tulokset tuen saannista 
sekä sen tarpeesta ovat kiintoisia, sillä tukeen intentoituminen näytti olleen suurin 
ympäristöissä, joissa käsitteellistämisen tavoitteisuus oli selvimmin sekä opettajan että 
oppilaiden tietoisuudessa. Näin ollen tukea tarvittiin vähiten vapaamuotoisesti etenevässä 
ympäristössä, jossa esimerkiksi tytöt kokivat saaneensa Saraa lukuun ottamatta aina apua. 

Erityisen tärkeää on tarkastella avun saamista, johon intentoitumisessa raportoin olleen 
eriasteisia vaikeuksia tutkivassa työskentelyssä Niilolla, Ullalla ja Saralla. Osalla 
mainitsemistani oppilaista näytti olleen myös muissa konteksteissa tuen saannissa tai 
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hakemisessa vaikeuksia. Erityisesti Ulla ja Niilo eivät osanneet hakea riittävästi apua 
toiminnallisiin tehtäviinsä. 

Suuri osa Niilon ajasta menee tehtäväkortiston selaamiseen ja uuden tehtävän 
valintaan, johon hän tarvitsisi opettajalta apua. Niilo ei kuitenkaan nyt poistu 
paikaltaan, eikä näin ollen poikien työskentelyn aikana osoita tuen tarvetta edes 
implisiittisesti opettajalle. Sen sijaan opettajan tullessa ohjaamaan yleisesti poikia 
(11:46) Niilo yrittää puhua päälle, mutta opettaja ohittaa ohjaustarveyritykset ja Niilo 
jää tehtävää vaille. (Litt. & obs. 24.3.95; 11.29–47; cam 1.) 

Niilo näytti kuitenkin saaneen ja osanneen hakea apua vapaa-ajan tietokoneongelmiin, 
mikä on selvä ero oppilaan tutkivasta työskentelystä tehtyihin havaintoihin nähden. Jo 
tuolloin kirjasin, että opettaja–oppilas-kohtaamisessa tapahtui muutos avun saannin 
suuntaan päivien edetessä siksi, että oppilas alkoi hahmottaa ympäristössä toimimisen 
logiikkaa ja opettaja alkoi ymmärtää oppilaan tuen tarpeen. Oppilas–
opettaja-kohtaamistilanteen sujuvuudesta kertovat useat vapaaehtoisen työskentelyajan 
esimerkit, joista kuvastuvat Niilon mahdollisuudet omaksua teknologista käsitteistöä. 

Tuen antajista tärkein oli opettaja, johon kohdistui kaikissa ympäristöissä selvästi 
muita tueksi luokiteltuja piirteitä enemmän havaintoja (Brown & Burton 1984; Nachmias 
ym. 1990). Toiseksi eniten tukea saatiin kavereilta ja lähes olemattomasti muista 
oppimisympäristön osista. Kuviosta 24 voisi päätellä tuen antajien olleen ympäristön 
laadusta riippumatta samanlaisia. 

 

Kuvio 24. Tuen saamista koskevat havainnot oppimisympäristön eri konteksteissa (%). 

Opettajan tuki ja opettajan kohtaaminen olivat tutkivan työskentelyn aikana oppilaille 
merkityksellisiä kokemuksia. Raportoin luvussa 7.2.3 Juholla esiintyneen eniten oppilas–
opettaja-interaktioita. Päätelmä vahvistui tarkasteltaessa oppilaasta minuuttia kohden 
tehtyjä havaintomääriä muissa konteksteissa: kun muille oppilaille koodattiin 
toiminnallisessa ympäristössä keskimäärin 0,35 ja vapaa-ajan ympäristössä 0,17 
opettaja-piirteeseen liittyvää havaintoa minuutissa, observoitiin Juholle vastaaviksi 
luvuiksi 0,52 ja 0,41. Edelleen selostin Saralla ja Niilolla olleen muita vähemmän 
interaktioita opettajan kanssa, mikä päätelmä vahvistui myös muita konteksteja 
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tarkasteltaessa. Ainoastaan vapaaehtoiseen työskentelyyn nihkeästi suhtautuneella Janilla 
oli opettajakontakteja Niiloa ja Saraa vähemmän (vain 0,10 havaintoa/min), mikä on 
saattanut osaltaan muodostaa opettajalle käsityksiä Janin työskentelystä (ks. luku 7.2.1). 

Tutkivan työskentelyn solmukohtana oli tietokanta, kun se vastaavasti toiminnallisessa 
kontekstissa oli kortistotehtävien valinta. Valinnaisuuden ongelmana ei niinkään ollut se, 
etteivät oppilaat olisi osanneet mieltymystensä mukaan eritellä heitä kiinnostavia väline- 
ja tehtävämuotoja (Ames 1992). Sen sijaan voidaan havaita, miten käsitteellistämisen 
kannalta epärelevantein argumentein oppilaat valinnoissaan etenivät. Kortistotehtävien 
valinta tapahtui usein mieltymysten lisäksi muodon perusteella. Pedagogisesti opettajan 
tärkeä rooli olisi tunnistaa ne tehtävät, joissa oppilas tarvitsisi aiempia käsityksiä tukien 
harjoitusta: esimerkiksi Leilan ja Marin ohjaustilanteissa tyttöjä ohjattiin tarpeellisella 
tavalla käsitteiden ekstensioiden pariin, mikä näkyi etenkin Leilan positiivisina kirjoitus- 
ja piirustuskokemuksina (esim. liitteet 10b, 11a; Mutanen 1999, 233–234). 

Yhtäältä opettajan tuenantajan roolia olisi mietittävä Cohenin (1994, 28) kysymyksin 
siitä, miten opettaja kykenisi delegoimaan ohjaussuhdettaan oppimisympäristössä siten, 
että mahdollisimman moni pystyisi työskentelemään yhdessä. Tämäntyyppistä 
opettaja-tuen kuormitusta purkivat lähinnä tutkivassa työskentelyssä Laura–Mari- ja 
Aleksi–Atte-oppilasparit sekä tietokonetehtävissä Niilo, joka useissa yhteyksissä kykeni 
auttamaan toisia oppilaita ja josta lähes ainoana oppilaana havainnoitiin vapaaehtoisen 
ajan toveriavun piirre. Yleensä ottaen tytöt pystyivät auttamaan toisiaan enemmän kuin 
pojat sekä tutkivan työskentelyn (tytöt 20 %; pojat 13 %) että toimintatehtävien (tytöt 6 
%; pojat 3 %) parissa. Sen sijaan vapaa-ajalla tyttöjen kesken ei ilmennyt juurikaan 
toveriapua. Suurin ero tutkivan kontekstin toveriavun antamiseen nähden oli Marista ja 
Laurasta tehdyissä havainnoissa, sillä heidän kohdallaan observoitiin niukasti toveriapua 
muissa konteksteissa. Muutos on ymmärrettävissä Cohenin (1994, 6) ajatuksin siksi, että 
tyttöjen työstäessä tutkimustehtäviä heillä oli selvä yhteinen tarkoitus ongelman 
keksimiseksi ja annetun tehtävän selvittämiseksi. 

Opettaja-tuen laadulliset kommentit kertovat, että opettajan intentiona tulisi 
ohjausprosessissa olla kyky tulkita oppilaiden merkityshorisonttia. Opettajan kyky tulkita 
oppilaiden käsityksiä vahvistui opetusjakson aikana. Tehokkaassa oppilas–
opettaja-interaktiossa opettaja kykeni tunnistamaan oppilaiden käsityksiä, ja 
tutkijapalavereissa hän sai myös palautetta ohjaussuhteensa osuvuudesta (Wang ym. 
1993). 
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(c) Työskentelymieltymysten kuvailua 

Käsitteellistämisprosessin laadullisia ominaisuuksia kuvattaessa on syytä tarkentaa 
työskentelyn observointipiirteiden jakaantumista (kuvio 25). 

 

Kuvio 25. Itsenäisistä, sosiaalisista ja ei observoitavissa olevista piirteistä tehdyt havainnot 
oppimisympäristön eri konteksteissa (%). 

 
Sosiaalisessa pari- tai ryhmämuodossa toimiminen näytti olleen käytetyin muoto 

ratkaista ongelmia sekä tehdä toiminnallisia ja vapaavalintaisia tehtäviä. Eniten tehtiin 
yhdessä toiminnallisia tehtäviä. Yleensä ottaen kuviosta 25 on luettavissa, että 
− tutkimusongelmia ratkottiin itsenäisesti 40 %:ssa ja sosiaalisesti 59 %:ssa havainnoista 

(ei obs.: reilu 1 %) 
− toiminnallisia tehtäviä työstettiin itsenäisesti 32 %:ssa ja sosiaalisesti 68 %:ssa 

havainnoista (ei obs.: reilu 0,5 %) 
− vapaa-ajalla työskenneltiin itsenäisesti 24 %:ssa ja sosiaalisesti 74 %:ssa havainnoista 

(ei obs.: 2 %). 
Tytöt näyttivät työskennelleen kaikissa konteksteissa poikia sosiaalisemmin jopa niin, 

että tyttöjen itsenäisestä työskentelystä vapaa-ajalla oli ainoastaan 10 % kaikista tyttöjen 
havainnoista. Ainoastaan Sara toimi sekä vapaa-aikana että usein kortistotehtävien parissa 
itsenäisesti. Näin ollen Saran runsas itsenäisen toiminnan määrä ”heilautti” hieman 
tyttöjen selvästi sosiaalista orientaatiota. Poikkeuksen sosiaalisen työskentelyn suosioon 
nähden tekivät poikien tutkimusprosessit, joissa pojat halusivat toimia hivenen enemmän 
itsenäisesti joko yksin, parin tai ryhmän kanssa. Tutkivasta työskentelystä tekemäni 
johtopäätökset olivat siirrettävissä kaikkiin konteksteihin: Niilo työskenteli mieluummin 
yksin kaikissa ympäristöissä, Juho työskenteli mieluummin toisten kanssa vapaa-ajalla ja 
Aleksi toimi toisten kanssa toimintatehtävissä. Jani ja Atte työskentelivät selvästi 
useammin joko parin kanssa tai ryhmässä kuin itsenäisesti edeten, mikä päätelmä 
vahvistaa luvussa 7.2.4 oppilaista tekemiäni päätelmiä. 
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Oppilaita ei suoranaisesti ohjattu yhteiseen merkitysten jakamiseen, joten jaetut 
merkityssuhteet syntyivät spontaanisti aidoissa tilanteissa, joissa oppilaalla oli sosiaalinen 
tai kognitiivinen intentio käsitteellistää tehtävänsä sisältöjä toisten oppilaiden kanssa. 
Kuvasin tyttöjen työskentelyssä sosiaalisten suhteiden hoitamisen vieneen aikaa ja 
mahdollisuuksia merkityssuhteen muodostumiselta ja oppimistavoitteissa etenemiseltä. 
Toiminnallisessa ympäristössä myös poikien kohdalla sosiaalisten suhteiden selvittelyä 
esiintyi enemmän kuin tutkivassa työskentelyssä, mikä näkyi ennen kaikkea Aten 
vaihtelevassa orientaatiossa. 

 

(d) Orientaation vaihtumisen piirteitä 

Tyttöjen ja poikien orientaatio ilmeni kaikissa oppimisympäristön konteksteissa siten, että 
tehtävään suuntautunutta toimintaa oli enemmän kuin tehtävän ulkopuolista toimintaa. 
Parhaiten tehtävään suuntauduttiin vapaa-ajalla, mutta tehtävään suuntautunutta 
ulkopuolista toimintaa tapahtui vähiten poikien tutkivan työskentelyn (22,5 %) ja eniten 
tyttöjen toiminnallisen työskentelyn (40 %) aikana. Vapaa-ajalla tyttöjen ja poikien 
orientaation ilmenemisessä ei esiintynyt suuria eroja. Yleensä ottaen kuviosta 26 on 
luettavissa, että 
− tutkivan työskentelyn aikana tehtävän ulkopuolelle suuntauduttiin 30 %:ssa ja 

tehtävään suuntauduttiin 64 %:ssa havainnoista (ei obs.: vajaa 6 %) 
− toiminnallisissa tehtävissä tehtävän ulkopuolelle suuntauduttiin 33 %:ssa ja tehtävään 

suuntauduttiin 62 %:ssa havainnoista (ei obs.: 4 %) 
− vapaa-ajalla tehtävän ulkopuolelle suuntauduttiin 28 %:ssa ja tehtävään suuntauduttiin 

70 %:ssa havainnoista (ei obs.: 2 %). 

 

Kuvio 26. Tehtävään (ON) ja sen ulkopuolelle (OFF) suuntautuneisuuden 
orientaatiohavainnot oppimisympäristön eri konteksteissa (%). 
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Todellisen kuvan saamiseksi orientaatiosta on tarkasteltava oppilaskohtaisia lukuja, 
joiden mukaan Atella ja Saralla esiintyi eniten kaikissa ympäristöissä tehtävän 
ulkopuolisia toimintoja. Poikkeuksen muodosti Saran vapaa-ajan työskentely, jolloin hän 
tuntui suuntautuvan tehtävään paremmin kuin muissa ympäristöissä. Sen sijaan 
työskentelyn merkityksettömyys vahvistui toimintatehtävissä, sillä kun muiden kohdalla 
observointihavaintojen enemmistö oli tehtävään suuntautumisesta kertovia, Saran 
orientaatio suuntautui useimmiten sen ulkopuolelle. Hänestä tehdyistä 99:stä havainnoista 
peräti 54 viestitti hänellä olleen suuntautuneisuuden ongelmia. 

Saran ongelmana näyttää olevan rauhattomuus, sosiaaliset vaikeudet sekä tehtävät, 
jotka eivät kiinnosta. Hän käy satunnaisesti sekä kortistolla että kysyy opettajalta 
tehtävää, mutta ei saa kummastakaan riittävästi tukea: ohjaus jää tilanteissa kesken, 
vastuu on kokonaan oppilaalla, eikä Sara ylitä tilannetta. Hän harhailee, häiritsee ja 
yrittää satunnaisesti tarttua johonkin tehtävään. Sara ei myöskään ehkä selosta 
opettajalle tarpeeksi vaikeuksiaan. (Litt. & obs. 23.3.95; 12:00–17; cam1.) 

Kuvasin myös Janin työskentelyssä ilmenneen piirteitä orientaation laskusta 
vapaa-ajalla, ja tämä näkyi konkreettisesti hänen toimintakuvauksissaan. Aten 
toiminnallisen työskentelyn havainnot poikkesivat eniten tutkimusprosessin aikana 
tehdyistä havainnoista: orientaatio osoitti Aten sosiaalisten suhteiden muodostuneen, 
kuten Sarallakin, esteeksi tehtävissä etenemisessä. Seuraava lainaus osoittaa, että oppilas 
yritti epätoivoisesti saada Aleksilta ja Juholta suosiota, samalla kun hänen suhteensa 
Janiin ja Niiloon olivat tulehtuneet. 

Atte ei ollut myöskään kovin orientoitunut tehtävään (kuukausi-käsitteen ekstensiot), ja 
toiminta suuntautui lyhytaikaisesti passiiviseen tehtävän ulkopuoliseen toimintaan 
useissa eri vaiheissa. Oliko lukeminen liian vaikeaa, oliko sosiaalisissa suhteissa 
ongelmia, oliko oppilas liian väsynyt, vai eikö tehtävä vain muuten orientoinut häntä? 
Orientaatio parani työskentelyn loppuvaiheessa. (Obs. 27.04.95; ip.) ... Aten 
toimintaan sisältyi häiritsevää kiusaamista erityisesti Niiloa (cam 3: 12:14, 12:17–21) 
ja Aleksia kohtaan. Myöskään Janin kanssa kaverisuhteet eivät olleet kunnossa ja Sara 
osoitti kyllästymistään Atteen.. (Litt. 27.04.95; 12:14–38; cam 3.) 

Selostin edellä tiiviisti eri kontekstien piirteitä, ja esitin yleisen tarkastelun rinnalla 
muutamia tapauskuvauksia. Väline-tekijään liittyneet mieltymykset näyttävät tulleen 
parhaiten esille vapaa-aikana. Sen sijaan oppilaiden merkitykselliset kokemukset tuki- ja 
työskentely-tekijöistä olivat samansuuntaisia oppimisympäristöstä riippumatta. Opettajan 
osuus tuen ja huomion antajana korostui kaikissa konteksteissa. Tuen tarve oli kuitenkin 
suurin tutkivassa työskentelyssä, jossa oppilaat eivät mielestään saaneet aina riittävästi 
apua tai eivät sitä osanneet hakea. Oppilaat työskentelivät kokonaisuudessaan 
mieluummin sosiaalisesti. Sosiaalinen aspekti aiheutti yksilöllisissä kokemuksissa myös 
ristiriitoja. Ainoastaan tutkimusongelmia ratkoessaan pojat toimivat hivenen 
halukkaammin itsenäisesti kuin muissa ympäristöissä. Tehtäviin orientoiduttiin parhaiten 
vapaa-ajalla ja toiseksi parhaiten tutkivassa työskentelyssä. Seuraavassa luvussa esittelen 
oppilaiden arvioita oppimistehtävistä, ja päätteeksi kokoan kontekstitekijöitä koskevia 
laadullisia arviointeja. 
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7.3.2 Oppilaiden kokemukset tehtävistä sekä tehtävien tarkastelua 
tuotosten ja prosessien perusteella 

Tässä alaluvussa vastaan oppilasarviointien perusteella seuraaviin kysymyksiin: 
Millaisina oppilaat kokevat oppimistehtävät? Millaiset tehtävät ovat oppilaiden mielestä 
helppoja/vaikeita ja mukavia/tympeitä? Lisäksi viittaan kriteereihin, joilla oppilaat 
valitsevat tehtäviään. Alaongelmien myötä otan huomioon myös luvussa 7.1 kuvatut 
oppimisen tuotokset: miten eri oppimistehtävät ohjaavat käsitteen oppimista 
tuotostekijöiden perusteella tarkasteltaessa? 

 

(a) Oppilasarviot planetaarista järjestelmää ja aikaa koskevista tehtävistä 

Aineisto muodostui oppilaiden suorittamista erilaisista arvioinneista (liite 1a; Mutanen 
1999, 295–296), jotka kohdistuivat tutkiviin ja toiminnallisiin oppimistehtäviin. 
1. Oppimistehtävien arviointi päivän päätteeksi (Mutanen 1999, 295) 
− Tehtävistä evaluoitiin päivittäin vaikeutta ja mielenkiintoisuutta. Oppilaiden 400:sta 

arviosta 76 % oli positiivisia, 17 % keskinkertaisia ja 2 % negatiivisia arvioita. Neljän 
oppilaan 21 arviota olivat joko epäselviä, tai he olivat jättäneet arvioimatta. Tyttöjen ja 
poikien myönteisissä arvioinneissa ei ollut juurikaan eroja, mutta negatiivisia arvioita 
pojat rohkenivat antaa tyttöjä hivenen enemmän. Vähiten positiivisia arvioita antoivat 
Niilo ja Leila. (Ks. liite 19a.) 

− Lähes 79 %:ssa vastauksista arvioitiin tehtävät helpoiksi, eikä kukaan oppilas pitänyt 
niitä vaikeina. Juho, Ulla ja Sara arvioivat jokaisena työpäivänä ne helpoiksi, ja muista 
ne olivat joko suureksi osaksi helppoja tai keskinkertaisia. Arvio tukee oppilaiden 
käsitysten tulkintaa, sillä Juho, Ulla ja Sara menestyivät tuotosten kvantifioivien 
pistemäärien mukaan hyvin (kuvio 10). Ainoastaan Niilon mielestä lähes kaikki 
tehtävät olivat olleet keskinkertaisia, mikä tuntuu epärelevantilta tuotosten tarkastelun 
perusteella, mutta ei ihmetytä oppilaan prosesseja arvioitaessa. 

− Melkein kaikkien mielestä tehtävät olivat mielenkiintoisia (85 %). Leilasta lähes kaikki 
olivat melko kiinnostavia, ja Jani arvioi viimeisen päivän esittelytehtävänsä tympeäksi. 
Jani osoittautui useissa kohdin kriittiseksi ympäristöä kohtaan. 

2. Oppilaiden arviot planetaarista järjestelmää koskevista tutkimustehtävistä (liite 15) 
− Oppilaat arvioivat mukavuutta ja ikävyyttä sekä helppoutta ja vaikeutta, vaikkakin 

ainoastaan Laura evaluoi huolellisesti kaikki tutkimukset. Pojat arvioivat tyttöjä 
huolimattomammin tehtäviään. Suoritetuista arvioista 28 oli positiivisia ja 13 tehtäviä 
keskinkertaisiksi luonnehtivia. Maa-tutkimus koettiin Aurinko-tutkimusta 
positiivisemmaksi, mikä poikkeaa oppimisprosessin observoinnin ja produktien 
arvioinnin tuloksista. 

− Kriittisin oli Jani, joka arvioi tehtävät keskinkertaisiksi. Aleksi, Niilo, Mari, Ulla ja 
Sara antoivat pelkkiä positiivisia arvioita Juhon, Aten ja Leilan pitäessä tehtäviä sekä 
hyvinä että keskinkertaisina. Tutkivasta prosessista tehtyjen arviointien suunta oli 
osuva: esimerkiksi Sara ja osaksi Leila eivät arvioineet emotionaalista sitoutumista 
ollenkaan, vaikka pitivät suoriutumista kuvaamallani tavalla helppona tai 
keskinkertaisena. Edelleen Janin kriittiset, Aleksin ja Ullan positiiviset sekä Juhon ja 
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Aten vaihtuvat arviot sopivat luvun 7.2 kuvauksiin. Yleensä oppilasarvioita tulkitessa 
voi havaita, että oppilaat arvioivat tehtävät yhtä aikaa sekä mukaviksi että helpoiksi 
(ks. Mutanen 1999, 242–243). 

3. Oppilaiden arviot aikaan liittyvistä toiminnallisista oppimistehtävistä (liite 1a) 
− Oppilaat arvioivat tehtäviä, jotka olivat lähinnä vapaasti valittavia toiminnallisia 

kortistotehtäviä tai demonstraatioita ja jotka liittyivät aikavaihteluihin. Niistä arvioitiin 
mukavuuden ja helppouden lisäksi opettavuutta (liite 19b). 

− 180:stä arviosta 42 % oli en osaa sanoa -vastauksia, joista suurin osa sisältyi 
negatiivisten piirteiden (tympein ja vaikein, vähiten opettavainen) arviointiin. Oppilaat 
mielsivät edellisen arvioinnin tavoin mukavan ja helpon sekä tympeän ja vaikean 
ominaisuudet toisiinsa. 

− Varsinkin tytöille Ullaa lukuun ottamatta oli tyypillistä arvioida yleisesti kaikkien 
tehtävien olleen oppimisen kannalta hyviä. Negatiivisten piirteiden arviointi tuntui 
olleen vaikeaa erityisesti heikosti oppimisessa edistyneille Marille ja Leilalle. Sen 
sijaan he kykenivät erittelemään mielestään positiivisia muovailu-, piirtämis- tai 
kirjoitustehtäviä, joissa keskityttiin tytöille tarpeellisella tavalla käsitteiden 
ekstensioiden ja intensioiden harjoittamiseen. 

− Tehtäviä positiivisin arvioin evaluoitaessa suosituimpia olivat demonstraatiot (26 % 
positiivisista arvioista) ja erityyppiset toiminnalliset tehtävät (21 % positiivisista 
arvioista), joissa oppilas pelasi, leikki tai teki käsillä jotakin. Tytöt ja pojat suosivat 
demonstraatioita lähes yhtä paljon, kun taas toiminnallisista tehtävistä pitivät tytöt. 
Pojat suosivat tietokoneita selvästi enemmän kuin tytöt ja tuomitsivat negatiivisissa 
arvioissaan tyttöjä selvemmin muovailun, askartelun ja piirtämisen. Tyttöjen ja poikien 
arviot mukailivat heidän todellisia intentioitaan oppimisympäristössä (ks. 7.3.1; myös 
Mutanen 1999, 238–244). 

− Ajan käsitteitä suoranaisesti harjaannuttavista, pakollisista tehtävistä pidettiin 
kahdeksan arvion mukaan (vajaa 9 % positiivisista arvioista). Demonstraatioista 
pidettiin eniten vuorokauden, toiseksi eniten kuukauden ja kolmanneksi eniten 
vuodenajan ilmiön tutkimisesta, mistä on pääteltävissä se, että mukavimpana pidettiin 
parhaiten osattua ja vaikeimpana heikoiten hallittua aikavaihtelua. 

− Oppilaat arvioivat oppineensa eniten demonstraatioista. Stevensonin (1990) mukaan 
oppilaat pitävät haasteellisimpana ajattelua vaativia tehtäviä, sillä ne palkitsevat 
oppilaan sisäisiä intentioita. Oppilaan kykyä arvioida relevantilla tavalla oppimisensa 
tuloksellisuutta ja tehtävien hyödyllisyyttä kuvastaa se, että demonstraatiot valittiin 
oppimisen kannalta muita tehtäviä paremmiksi. Itse asiassa ne suunniteltiin syksyn 
kokemusten perusteella tilanteiksi, joissa oppilasta joko yksilöllisesti tai parin kanssa 
opetettiin (Mutanen 1999, 259–260). Tilanteissa oli siis lähes aina mukana opettaja ja 
hänen ohjauksensa, kun taas useat muut tehtävät suoritettiin ilman opettajan 
systemaattista ohjausta. Johtopäätös tukee myös observointituloksia, joiden mukaan 
ympäristöstä riippumatta opettajan ohjausrooli oli erittäin tärkeä. 

 

(b) Jakson lopussa arvioidut tehtäväkokemukset 

Viimeisenä päivänä käytiin lisäksi opettajan johdolla oppimisympäristön ominaisuuksista 
keskusteluja, jotka vahvistavat edellä esittämiäni tuloksia: tytöt totesivat kaikkien 
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tehtävien olleen mukavia, ja pojat sanoivat yksimielisesti tykänneensä tietokoneella 
työskentelystä (Mutanen 1999, 242–243). Edelleen jaksoarvioinnissa oppilailta 
tiedusteltiin kokemuksia tehtävistä noin kuukauden kuluttua jakson päättymisestä 
(Mutanen 1999, 296; ks. 7.1.3). Ajallinen viive oli kiintoisa, sillä arvioinneista oletettiin 
erottuvan merkityksellisiksi jääneet kokemukset. 
− Oppilaat arvioivat tehtävät joko helpoiksi tai melko helpoiksi lukuun ottamatta Niiloa 

ja Lauraa, jotka eivät osanneet eritellä kokemuksiaan. Ainoastaan neljä oppilasta 
muisteli vaikeita asioita: Saran ja Aleksin mielestä Kuun vaiheiden tunnistaminen oli 
hankalaa, ja Janin ja Aten kritiikki koski tiedon esittelyä ja etsimistä. Helpoiksi 
tehtäviksi erottuivat videon katselu (Atte, Leila), sarjakuvan tekeminen (Ulla) sekä 
tietokoneella toimiminen (Aleksi, Jani). 

− Marin ja Saran mielestä kaikki tehtävät olivat jälleen kivoja. Ulla piti mukavimpana 
yleensä ajan ja avaruuden opiskelua sekä sarjakuvien tekemistä, Leila 
Rosenberg-videon Maan ja Auringon kuvien katselua ja Laura vuorokauteen liittyvän 
tehtäväpaperin työstöä. Aleksin mieleen oli jäänyt muovaileminen ja 
avaruus-animaatioiden katselu. Myös muista pojista mukavinta oli toimia Internetissä 
ja cd-rom-ohjelmissa: ”Tietokonneella tekeminen oli mukavaa, verkossa oli mukavaa 
katsoa kuvia, omassa kirjassa ei ollu niitä kuvia, mitä oli NASA:ssa ja URSA:ssa” 
(Juho: 95). ”Se ku sai tehhä tietokoneella, kirjoittaa juttuja. Paras ohjelma oli 
tietokone, jossa oli omat kuvat ja cd-rom-ohjelma.” (Jani: 95.) ”Kun me käytiin 
NASA:ssa. No sitä, että käytiin hakkee avaruudesta kaikkee tietoo. ...” (Niilo: 95.) 

− Lisäksi tiedusteltiin, mistä oppilas oli uudet tietonsa saanut. Leila muisteli saaneensa 
tietoa kirjasta Ullan lukemana. Aleksi, Jani ja Niilo kertoivat oppineensa tietokoneelta 
ja cd-rom-ohjelmista. Niilo lisäsi vielä ymmärtäneensä englanninkielistä ohjelmaa 
siksi, että opettaja sen hänelle suomensi, eikä ohjelman kieli ollut häntä haitannut. 
Atelle oli jäänyt mieleen opettajan kertomat ”jutut” maapallosta sekä Auringon 
räjähtäminen tietokoneelta. Yleensä oppilaat vetosivat omiin havaintoihin, opettajaan 
ja vanhempiin tiedon auktoriteetteina tai kouluoppimisen kontekstiin, kuten erilaisiin 
välineisiin (kirjat, tietokoneet) (Mutanen 1999, 248–250; vrt. Nussbaum 1979). 
Mukavan tekemisen erittely oli oppilaille helpompaa kuin ikävän tekemisen, sillä 

päätösarvioinnissa kahdeksan oppilasta pystyi luettelemaan oppimisympäristössään 
toimimisen kannalta mukavia ja vain kaksi ikäviä tehtäviä. Negatiivisten ominaisuuksien 
eksplikoinnin ongelmallisuuden havaitsin myös oppilaiden suorittaessa päiväkohtaisia 
arviointeja. Onko alkuoppilaalle yleensä vaikea ilmentää negatiivisia asioita, vai onko hän 
vielä niin positiivisesti oppimiseen suhtautuva, että ikävää tekemistä ei todellakaan löydy? 
Kehityksellisen tarkastelun lisäksi kysymystä on hyvä syventää tapausarvioina, sillä 
esimerkiksi Juho, Jani ja Sara sekä paikoin Niilo uskalsivat olla muita oppilaita 
kriittisempiä. 

 

(c) Kokoavaa oppimistehtävien ja -ympäristön tarkastelua 

Välinehavaintojen määrä ei kerro toiminnan laadusta ja siitä, miten tehtävät tukivat 
oppilaan käsitteellistämisprosessia. Niinpä on syytä kysyä, miten erilaisissa konteksteissa 
esiintyvät oppimistehtävät herättävät sisällöllisiä keskusteluja. Esittelin demonstraatioiden 
sisältöjä luvussa 7.1 (myös Mutanen 1999, 291–294), joten tarkastelen tässä yhteydessä 
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toiminnallisia tehtäviä. Käsitteiden ekstensiota ja intensiota harjoitettiin edellisessäkin 
tiedonkeruussa käytettyjen evaluoivien tehtävien lisäksi piirtäen, muovaillen ja kirjoittaen 
(Mutanen 1999, 153–292; liite 6). Olen koonnut observointien laadullisten kommenttien 
perusteella tehtäville tyypillisiä luonnehdintoja, joista käy selville substanssiin ja 
käsitteellistämiseen liittyvien keskustelujen luonne. Esimerkit valitsin siten, että ensiksi 
valitsin tehtävän perusteella keskeiset analysointipiirteet. Toisena kriteerinä pidin 
valittujen oppilaiden tyypillisiä tehtävään suuntautuneisuuden ominaisuuksia. 
− Muovailutehtävä. Mari, Laura ja Sara aloittavat työskentelynsä aktiivisesti ja 

järjestävät huolellisesti työskentely-ympäristöä. Tytöt tekevät tarkasti ja tasavertaisesti 
työnjaon. Aktiivisuus ei ole substanssiin kohdistuvaa, vaan suureksi osaksi 
proseduraalista. Vrk-käsite-substanssiin kohdistuvat, mutta satunnaiset proseduraaliset 
keskustelut vähenevät selvästi muovailuvaiheen edetessä: keskustelevat aktiivisen 
vaiheen aikana vrk-käsitteistä, nimeävät yhdessä mitä kukin tekee, keskusteluissa 
vilahtaa aika ajoin mitä muovailee iltaan (tähtiä, kuita) päivään (auringon) jne., mutta 
keskusteluissa ei kuitenkaan mennä miksi-kysymyksiin, vaan liikutaan koko ajan 
kuvaamisessa. (Litt. & obs. 24.03.95; 8:25–9:06.) 

− Kirjoitustehtävä. Leilan ja Ullan työskentely on innostunutta ja oppilaat tekevät sitä 
hyvin keskittyen. Leila puhuu lähes koko ajan ja huolehtii monista oheistoiminnoista. 
Ulla ilmaisee joillakin kommenteilla, että Leilan kysymykset ovat ehkä hieman 
triviaaleja. Leila on hyvin kiinnostunut, mitä ja missä järjestyksessä Ulla piirtää ja 
niinpä Ulla tokaisee: ”tässä on aamu, päivä, ilta ja yö, niin se täytyy olla, johon Leila 
vastaa vain: niin”. Keskustelu on suureksi osaksi proseduraalista: Leila kertoo, mitä 
hän seuraavaksi aikoo piirtää. (Litt. & obs. 24.03.95; 8:39–9:05.) 

− Leikkaa ja liimaa -tehtävä. Vihkotyöskentely osoittaa, että käsitteet on leikattu ja 
liimattu todella huolellisesti, kaikilta puuttuvat pääkäsitteet vihkosta. Keskustelu 
suuntautuu järjestämistehtävän aikana aktiivisesti tehtävään, ja Mari, Laura ja Leila 
pohtivat todella ryhmässä kuukausien järjestystä. Erittäin aktiivinen vaihe on 
järjestämisvaihe, jossa myös opettaja on osaksi mukana. Järjestämisvaiheen jälkeen 
leikkaa–liimaa-tehtävässä tytöt työskentelevät itsenäisemmin: toiminta on aktiivista ja 
tehtävään suuntautunutta, mutta keskustelut ovat paljolti proseduraalisia (mikä tulee 
sen jälkeen, kuka on missäkin menossa). (Litt. 27.03.95; 12:00–41; cam 1.) 

− Väritystehtävä. Työskentely on värittämiseen suuntautunutta, mikä näkyy toimintana ja 
proseduraalisena puheena, mutta oppilaat eivät ilmaisseet innostusta tehtäväänsä. 
Käsitteen oppimisen kannalta tehtävä vaikutti laihalta ja ei juuri synnyttänyt mitään 
sisällöllistä keskustelua. (Litt. & obs. 24.03.95; 8:39–9:05.) 

− Aika–avaruus-kirjan aika-käsitteiden tehtävä. Tehtävä on itsessään epäonnistunut: 
mitään syvällisiä oppimiskeskusteluja ei käydä vuodenaikojen nimeämiseksi vaan 
oppilaat kertovat kuvista lähinnä kuvaavalla ja pintaseikkoja selostamalla: minkä 
värinen puku, mitä päällä, mitä kädessä. Oppilaiden kuvaus on hyvin ymmärrettävä, 
mutta tehtävää tehdessä ja sitä ohjatessa tulisi miettiä, millaisia tavoitteita se tukee 
(lisäksi ongelmana on, millä perusteella pojat valitsivat ko. tehtävän: heitä houkutteli 
ns. tietokonetehtävä sisällöstä huolimatta?) (Litt. & obs. 24.03.95; 11:33; cam 2.) 

− Selostustehtävä kasetille. Tehtävä on onnistunut, sillä poikien keskustelu ja toiminta 
suuntautuvat aiheen kysymyksiin: mitä satelliitista näkyy. Keskustelussa ei kuitenkaan 
selosteta Maan liikkeitä tai avaruuden muita näkyvyyksiä: pojat ovat kiinnostuneet 
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säästä ja kuvittelevat satelliitin kertovan tietoja Suomen säätilasta. (Litt. & obs. 
24.03.95; 12:00–08; cam 1.) 
Käsitteellisiä keskusteluja synnyttivät kokonaisuudessaan tutkimustyyppiset tehtävät, 

joissa oppilaille merkityksellinen ongelma tuli ratkaista ja joissa oppilaat saattoivat jakaa 
yhteisen välineen avulla kokemuksiaan. Mikään pieni merkitys ei ole sillä, että 
tutkimustehtävä oli avoin ja vaati automaattista oppimista monimutkaisempia prosesseja 
(Cohen 1994, 4; Lipponen & Hakkarainen 1997). Yleensä voisi muiden tehtävien 
sisällöstä todeta, että värittäminen ja muovaileminen saivat aikaan vähän tehtävää 
koskevaa keskustelua ja oppilaiden keskustelut liikkuivat joko tehtävän organisoinnissa 
tai täysin ulkopuolisissa triviaaleissa seikoissa. Myös pedagogisessa ohjaustilanteessa 
toimintatehtävien sisältöihin on ongelmallista puuttua, sillä ne saattoivat käsitteellisten 
keskustelujen puutteesta huolimatta edetä sujuvasti, jolloin ulkopuoliselle välittyi kuva 
hyvin suoritetusta tehtävästä. 

Opettaja kannustaa tyttöjä huolelliseen ja kauniiseen värittämiseen, antaa rohkaisevaa 
palautetta. Ohjauksellisesti jää kysymään, tulisiko kiinnittää huomiota, kysyä tyttöjen 
keskustelujen sisällöistä, miksi piirrätte tällaisia, tuliko erimielisyyksiä jne. Nyt myös 
ohjaus ajaa toimintaan toiminnan vuoksi, jolloin opettaja tulee kehumaan tyttöjen 
”huolellista kynän järjestämistä” eli piirustuksen lopputulosta, kun observoijan 
mielestä olisi pitänyt puuttua käsitesisältöihin. Toiminnallisissa tehtävissä tämä on 
vaikeaa, varsinkin kun oppilaiden vallitseva orientaatio ei myöskään suuntaudu sille 
alueelle: huolellisuuden vahvistaminen on tyttöjen luontaisen orientaation 
vahvistamista. (Litt. & obs. 24.03.95; 12:57–59.) 

Muovailu-, piirustus- ja väritystehtävien sisältötiedon vähäinen osuus keskusteluissa 
heijastui tehtävistä, joissa ei eksplikoitu tavoitteita kovin selvästi. Tavoitteettomuus näkyi 
siinä, että tehtäviä ei käsitelty koonnassa yhteisesti pohtien. Niiden arviointi osoittaa, että 
oppilaat eivät välttämättä ymmärrä toimintansa tarkoitusta, jolloin on vaarana toiminnan 
merkityksellisyyden hukkuminen ja toiminnan muuttuminen itseisarvoiseksi tai 
viihteelliseksi. Ruotsalaisia lapsia tutkineet Dovenborg ja Pramling (1985, 94–95) 
raportoivat lastentarhatyöskentelystä, jossa usean viikon ajan työskenneltiin 
aika-tematiikan parissa. Projektin tuloksena valmistettiin ajan esineellistymä ja symboli – 
kello. Kysyttäessä lapsilta, mitä he olivat oppineet, lapset vastasivat oppineensa tekemään 
kelloja. Puuhastelevalle toiminnalle ei välttämättä löydy merkityksiä ja niiden loogisia 
rakenteita vastaavaa mieltä. Tässä suhteessa Vedderin (1985) esittämä eksplisiittinen 
oppilaan oman toiminnan prosessointi voisi olla merkityksiä a posterioisesti avaava (myös 
Driver 1989). 

Sen sijaan kirjoittamistehtävät (esim. liitteet 13) synnyttivät kuvaamallani tavalla 
jonkin verran käsitteen ekstensiota ja intensiota tarkentavia keskusteluja, jotka olivat 
tarpeellisia ennen kaikkea käsitteen alan hallinnassa vaikeuksia ilmentäneille Leilalle, 
Marille ja osaksi Atelle. Myös demonstraatiot, jotka liittyivät luvussa 7.1 kuvaamiini 
aikavaihteluihin, synnyttivät oppilaissa sisällöllisiä keskusteluja (ks. arvioinnit; luku 7.1). 
Tehtävien kognitiivinen luonne oli muovailua, askartelua ja kirjoittamista vaativampi (ks. 
Cohen 1994, 5), ja niissä kaikki oppilaat ilmaisivat prosessinsa aikana tavoitteisuutta ja 
päämäärätietoisuutta (ks. luku 7.1).  

Vapaaehtoisten tehtäväsisältöjen valintaa kuvasin luvussa 7.3.1 selostaessani 
väline-tekijää. Oppilaiden intentiot osoittivat heidän tulleen nopeasti ja oma-aloitteisesti 



 289  

kysymään työskentelyynsä sopivia tehtäviä. Työskentelyn vastuullisuus oli paljolti 
oppilaan omassa valinnassa, mikä osoittautui aiheesta kiinnostuneiden oppilaiden 
kohdalla positiiviseksi oppimisympäristön kohtaamiseksi. Vapaaehtoisen työskentelyn 
aikana käytiin runsaasti oppilaiden mielenkiinnon kohteita koskevia keskusteluja 
nimenomaan avaruusaiheista (ks. luku 7.1.3). 

Olen käsitteellistämisprosessia kuvatessani viitannut Juhon intuitiiviseen, luovaan ja 
osin fiktiiviseen teoretisointiin hänen ratkaistessaan tutkimusongelmia. Myös ympäristön 
eri kontekstien ja tehtävien näkökulmasta valinnaisuus ja yksilöllisyys merkitsivät 
oppilaiden taholta syntyvien vaihtoehtojen kokeilua. Erityisesti opetusjakson 
loppupuolella oppilailta nousi esiin spontaanisti leikkiin liittyviä ehdotuksia, joihin sekä 
tytöt että pojat halusivat ottaa voimakkaasti tehtävään orientoituen osaa. Leikkiin 
voimakkaasti orientoituminen osoitti oppilaiden tarvinneen myös fiktiivisiä mielikuvia 
luovaa toimintaa (esim. Lindh 1998). 

Olen tässä alaluvussa raportoinut oppilasarviointien perusteella tehtävien helppouden 
ja kiinnostavuuden kokemista. Lisäksi olen eritellyt sekä planetaariseen järjestelmään että 
aikavaihteluihin liittyviä kokemuksia. Kokoavassa tarkastelussani on syytä pohtia 
arviointien luonnetta niistä suorittamani tulosyhteenvedon lomassa. Yleensä ottaen voisi 
todeta oppilaiden kyenneen paljosta arvioinnista huolimatta esittämään sekä oppimistaan 
asioista että tehtävien luonteesta järkeviä arvioita. 
− Pojat pitivät tietokoneita sekä kiinnostavina että mukavina välineinä ja niihin liittyviä 

tehtäviä oppimisensa kannalta helppoina, mikä tuki sekä aiempia kokemuksia että 
tutkimuksia. Poikien positiivinen kokemus vapaa-ajasta liittyi usein tietokoneisiin. 

− Tytöt kokivat toiminnalliset muovailu-, askartelu-, piirtämis- ja kirjoittamistehtävät 
itseään kiinnostavina sekä mukavina, ja he viihtyivät niiden parissa. 

− Tympein tehtävä oli oppilaiden mielestä muovailu, joka sisälsi myös observointien 
perusteella runsaasti tehtävän ulkopuolista toimintaa tai tehtävän organisointiin 
liittyvää keskustelua. Muutamat oppilaat totesivat oppineensa vähiten muovailusta. 

− Oppilaat kokivat oppineensa ajasta eniten demonstraatioissa, jotka oli pääasiassa 
tarkoitettu joko käsityksiä ja käsitteitä harjoittaviksi tai evaluoiviksi tehtäviksi ja joissa 
aihetta tavoitteellisesti opetettiin. 

− Oppilaat valitsivat tehtäviään suurelta osin muodon mukaan, mihin johtivat yhtäältä 
oppimisympäristön tehtävien ja tietokannan muotoon perustuvat jaottelut ja toisaalta 
oppilaiden selvä intentio osoittaa mieluisat tehtävät (Ames 1992). Vaikka oppilaat 
saattoivat itse valita joko tehtävänsä, he tarvitsivat valintaansa usein opettajan tukea. 
Yleisesti arviointien suunta oli positiivinen, mihin on suhtauduttava varauksella: 

negatiivisiin kokemuksiin suunnatuissa kysymyksissä esiintyi eniten katoa, tai niitä oli 
varsinkin tyttöjen mielestä vaikea eritellä. Lisäksi oppilas saattoi kokea tehtävän 
helppona, vaikka hän ei käsityksiä kuvaavien tuotosten perusteella ollut onnistunut. Siitä 
huolimatta, että arviot olivat myönteisiä, suhtautuivat oppilaat yleensä 
observointihavaintoihin verrattaessa relevantilla tavalla esimerkiksi parityöskentelyn tai 
oman ajankäytön arviointiin. Myös aikavaihtelujen ymmärtämistä koskevien 
tehtäväarviointien suunta tuki observoinneista ja litterointien analysoinnista saatuja 
tuloksia. 
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8 Tulostarkastelun koonta ja luotettavuusarviointia 

8.1 Tulokset oppimisen ja sitä kuvaavien tekijöiden näkökulmasta 

Tiivistän aluksi käsitysten ja käsitteiden muodostumisen keskeiset tulokset. 
Merkitysanalyysin jälkeen tarkastelen oppilaan kokemaa oppimisympäristöä erilaisissa 
kohtaamistilanteissa. 

 

(a) Merkityssuhteen tarkastelua 

Luvussa 7.1 olen vastannut ensimmäiseen ongelmaan eli siihen, millaisia käsityksiä ja 
käsitteitä oppilailla ilmenee avaruudellisista ajan käsitteistä sekä niiden intensioista ja 
ekstensioista? Samalla olen selostanut planetaariseen järjestelmään ja aikavaihteluihin 
liittyviä käsityksiä sekä oppimistilanteiden aikana että tilanteiden päätteeksi evaluoivia 
tehtäviä tehtäessä, mikä on merkinnyt sekä oppilaiden toiminnan että tuotosten analyysia. 
Edelleen olen jokaisessa tiedonkeruussa tarkastellut ajan ilmiöitä koskevia käsityksiä, 
minkä uskon tuoneen tulkintaani monipuolisuutta ja luotettavuutta. Esitän seuraavassa 
kokoavasti keskeiset oppimisen kohteeseen liittyvät johtopäätökset. 
− Oppilaat olivat kiinnostuneita opetuksesta siten, että pojat osoittivat aihetta kohtaan 

kiinnostusta ja harrastuneisuutta enemmän kuin tytöt (ks. Aho 1987; Virrankoski 
1986). Avaruudesta oltiin yleensä kiinnostuneempia kuin ajasta.  

− Sekä ensimmäisen että toisen tiedonkeruun aikana oli tapahtunut käsitysten ja 
käsitteiden muodostumista oppimistavoitteiden suuntaisesti ts. substanssin sisältötietoa 
mukailevalla tavalla kaikilla oppilailla (vrt. Mutanen 1999, 247–252). 

− Oppilaiden opetuksen jälkeiset käsitykset Maa-, Aurinko- ja Kuu-järjestelmästä ja 
taivaankappaleiden ominaisuuksista vaikuttivat aiempiin vastaavan ikäisten 
keskuudessa tehtyihin tutkimuksiin verrattuna kehittyneemmiltä (esim. Baxter 1989; 
Klein 1982; Takala 1982b). Yksikään oppilas ei ilmaissut animistisia piirteitä. Myös 
järjestelmän kokosuhteet tunnettiin monin osin, mutta etäisyyssuhteiden 
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havainnollistaminen oli vähäistä. Aiempiin tutkimuksiin verrattuna paremmin 
hahmotettiin järjestelmän väliset liikkeet jopa niin, että ainoastaan muutama oppilas 
sekoitti Kuun ratakierron maapallon pyörimiseen. (Vrt. Mutanen 1999, 93–100.) 

− Aikavaihtelujen keskeisinä sisällöllisinä käsityksinä oppilaat ilmensivät lähes aina 
Auringon ja Maan suhteesta johtuvan valon ja lämmön muutoksen sekä 
kiertoliikkeiden vaihtumisen. Näiden elementtien taustalla ilmeni joko implisiittisenä 
tai eksplisiittisenä Maan ja Auringon koko- ja etäisyyssuhteiden pohdintaa sekä 
planetaarisen järjestelmän mallintamista etenkin toisessa tiedonkeruussa. Sen sijaan 
Maan pallonmuotoisuudesta ja akselin kallistuskulmasta johtuvaa säteilyenergian 
jakaantumista Maan eri osiin ei mainittu, kun pohdittiin vuodenaikojen vaihteluihin 
liittyviä syitä. (Ks. Baxter 1989; Ojala 1993; 1997.) 

− Maan pallonmuotoisuuden tutkiminen lisäsi ymmärrystä Maa-planeetta-käsityksistä 
siten, että oppilaan sanallinen tai kirjallinen ilmaisu ”maapallo on pyöreä” ei 
välttämättä kertonut oppilaan todellisesta käsityksestä. Sekä Maa-planeetta-käsitysten 
että järjestelmää koskevien käsitysten tunteminen auttoi ymmärtämään oppilaiden 
aikavaihteluihin liittyneitä käsityksiä. (Ks. Vosniadou & Brewer 1990; Vosniadou 
1994a, b.) 

− Aikaan liittyvistä planetaarisista käsitteistä sekä käsitteiden ekstensioista vuorokausi 
hallittiin parhaiten, vuodenaika toiseksi parhaiten ja kaikkein heikoiten kuukausi. (Vrt. 
Laine 1984.) 
Käsitysten kehittymistä voisi perustella kuvaamalla opetusjakson toteuttamista, jossa 

pyrittiin teoreettisen tietämyksen mukaisesti opettajan sisältötiedon hyvään hallintaan 
(McNamara 1991; Markkanen 1993; Vosniadou 1994a). Toteutuksen kaikissa vaiheissa 
kiinnitettiin myös huomiota oppilaiden aiempiin käsityksiin (Driver 1989; Gunstone 
1988; Baxter 1989), mikä puolestaan lisäsi oppimisympäristön valmiutta kohdata erilaisia 
käsityksiä omaava oppilas. Lisäksi planetaariseen järjestelmään keskeisesti kuuluvia 
Maan, Kuun ja Auringon käsitteitä opeteltiin ensimmäisestä tiedonkeruusta poiketen 
ennen varsinaisten ajan käsitteiden opettelua, mikä helpotti aikavaihtelujen 
kokonaisuuden ymmärtämistä (Ojala 1993; Vosniadou & Brewer 1990). 
Menetelmätietouden ohjaamisprosessissa painottuivat kyky pureutua oppilaiden aiempiin 
käsityksiin ja käsitteisiin sekä kyky ohjata oppilaan merkitys- ja kokemushorisonttia 
vastaavalla tavalla, mitä konkreettisesti helpottivat ensimmäisestä vaiheesta kootut 
yksilölliset oppimiskuvaukset (esim. Mutanen 1999, 297–298). 

Jakson aikana oppilaat ilmaisivat runsaasti erilaisia käsityksiä. Useissa yhteyksissä 
niitä ilmaistiin tavoitteellisesti pelkästään opettajalle, kameralle ja sen myötä tutkijalle. 
Opettaja esimerkiksi eksplikoi aikavaihteluihin liittyvistä yksittäisistä tehtävistä joitakin 
oppilaiden käsityksiä tutkijalle. Viitekehyksen mukaan olisi syytä pohtia tässä 
opetuskokeilussa toteutetulla tavalla laajemmin oppilaiden kanssa yhdessä käsitysten 
ominaisuuksia. Esimerkiksi demonstraation jälkeen olisi ollut hyödyllistä, että opettaja 
yhdessä oppilaidensa kanssa olisi käynyt läpi erilaisia käsityksiä jo siksi, että opettajalle 
saattaa jäädä vinoutunut käsitys oppilaan osaamisesta (ks. Scott ym. 1991; Posner ym. 
1982; Driver 1989, 486–488). Myös käsitysten yksilöllisen ja historiallisen kehityksen 
tunteminen olisi tarpeellista (Arnold ym. 1995; Ojala 1993; Vosniadou & Brewer 1987, 
57–58). 

Käsiteanalyysi eteni käsitteiden, käsitysten ja merkitysten tarkasteluun sekä ajan ja sen 
planetaaristen ominaisuuksien tutkimiseen. Käsite-, käsitys- ja merkitys-osa-alueiden 
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kokonaisuuden hahmottamiseen olen edennyt epistemologisin ja ontologisin 
kysymyksenasetteluin. Käsitteiden ja käsitysten oppimista olen lähestynyt 
fenomenologisena merkityssuhteena maailmaan, jota empiirisen todellisuuden 
operationalisoimiseksi olen nimittänyt käsitteellistämisprosessiksi. Mikä merkitys sitten 
oppilaiden käsitteellistämisprosessissa on ollut käsitteen ja ilmiön kokonaisuuden 
hahmottamisella? Kun opettaja selvitti esimerkiksi vuorokauden luonnontieteellistä 
aikavaihtelua käsitteiden hallinnassa vaikeuksia kokeneille, ongelma näyttäytyi oppilaan 
ja oppimisympäristön käyttämien käsitteiden poikkeavuutena, jolloin merkitykset eivät 
kohdanneet vastaanottavassa horisontissa. Käsitysten ja käsitteiden tarkasteleminen 
yhtenä kokonaisuutena helpotti ilmiön oppimista erityisesti niiden oppilaiden kohdalla, 
joilla oli käsitteiden ekstension suhteen edellisessä tiedonkeruussa vaikeuksia. Pelkästään 
ekstensioiden kautta etenevässä ohjauksessa oli sisältötiedon näkökulmasta vaarana 
kuitenkin kuvailussa pitäytyminen, ja oppilas saattoi selvitä loogisesti tilanteesta, mutta 
ilmiön keskeiset syyt jäivät tuntematta. 

Käsitteellistämisprosessia tarkasteltaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä ongelman 
muodostukseen sekä sen pedagogiseen ohjaamiseen, mikä tässä toteutettiin tutkivan 
työskentelyn tyyppisesti. Merkityssuhteen muodostuminen oppilaalle mielekkääksi 
kokonaisuudeksi ei ole vaivaton prosessi varsinkaan silloin, kun oppilas ei emootioiden ja 
affektioiden tasolla intentoidu sisältöihin. Pedagogisesti haastava on tilanne, jossa oppilas 
ei sanojensa mukaan keksi mitään. Empiirisen prosessin analysointi antoi 
käsitteellistämisen eri vaiheissa tärkeää tietoa oppimisprosessien solmukohdista, jotka 
olivat ongelman muodostamisen lisäksi tietolähteen etsiminen sekä siitä luetun, katsotun 
tai kuunnellun tiedon käsitteellistäminen kunkin oppilaan merkityshorisonttia vastaavaksi. 
Prosessin eri vaiheissa oppilaat ilmensivät eriasteisia ja -tyyppisiä kokemuksia, joita olen 
tarkastellut oppimisessa käytettyjen välineiden, tuen, työskentelyn ja orientaation 
perusteella. Myös ajan merkitys oppilaiden työskentelyssä etenemisessä oli hyvin 
yksilöllinen. 

 

(b) Kohtaamishorisontin analyysista merkityksellisten kokemusten tulkintaan 

Kysymys oppimisympäristön kokemisesta ja kohtaamisesta on tehtäväanalyysin rinnalla 
kiintoisa, ja sen avulla on mahdollista vastata toiseen pääongelmaan: Millaisia prosesseja 
oppilailla esiintyy käsitteiden oppimisen aikana? Miten prosessit edistävät 
käsitteellistämistä sekä tukevat merkityksellisiä oppimiskokemuksia? Tarkasteluun on 
liittynyt käsitys- ja käsitetutkimusten näkökulmasta oppilaiden aiempien käsitysten 
pedagoginen funktio, mikä empiirisessä todellisuudessa ohjasi sekä oppimisympäristön ja 
-tehtävien suunnittelua että oppilas–opettaja-kohtaamisen ohjaustilanteita (esim. Driver 
1989; Driver ym. 1994; Osborne & Wittrock 1983; Gunstone 1988). Opettajan 
ennakkokäsitysten lisäksi on pohdittu verbaalisen ja nonverbaalisen kielen sekä toiminnan 
osuutta merkityssuhteen kuvaamisessa (esim. Suortti 1981b; Rauhala 1993). Tekemieni 
sitoumusten perusteella olen tulkinnut yksilön merkitys- ja kohtaamishorisontin 
kokemuksellisia ongelmia. 

Merkitysten ilmeneminen näkyy sekä kielessä että toiminnassa (osa I, luku 3). 
Tulostarkastelun mielenkiintoinen vertailukohta perustuu oppilaan ja opettajan arvion, 
kenttämuistiinpanojen sekä observointiaineiston ja litterointien sisällönanalyysin 
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jännitteeseen. Tulkinnallinen lähtökohta ei ole ollut puhdasta luotettavuuksien kertointen 
laskemista vaan aito konteksti ja tulkintaristiriidat ovat paljastaneet yksilöiden todellista 
kokemusavaruutta. Niinpä merkityksellisen kokemuksen tulkinta on noussut didaktisessa 
kontekstissa tärkeäksi nimenomaan ristiriitatilanteissa, jotka todellisuuteen nähden ovat 
aina olemassa. Kokemuksen tulkinnassa on ollut ristiriitaisuuksia silloin, kun eri 
tulkitsijoiden havainnot eivät ole olleet samansuuntaisia. Opettaja–
oppilas-kohtaamistilanteissa  
− sekä observoinnin että opettaja-arviointien mukaan ongelmana olivat Niilon 

kokemukset 
− opettaja-arvioissa lievänä, mutta observoinnin kannalta ei-ongelmana olivat Janin 

kokemukset  
− observoinnin perusteella selvänä, mutta opettaja-arviointien mukaan ei-ongelmallisina 

olivat Saran ja Ullan kokemukset. 
Toiminnan, kielen ja oppimista kuvaavien tekijöiden kesken esiintyi ristiriitaisuuksia 

erityisesti Niilon, Saran ja Ullan sekä osittain Janin kohdalla. Kyseiset oppilaat nousivat 
aineistoni raportoinnissa kiintoisiksi tapauksiksi. Esitän Saran ja Niilon kokemusten 
esimerkinomaisen yhteenvedon tulostarkastelusta. 
− Saran toiminta oppimisympäristössä näytti ensimmäisen vaiheen tulosanalyysin (luku 

7.1) jälkeen sujuvalta, ja oppilas–opettaja-kohtaamiset tuntuivat toimineen hyvin. 
Saran kielellinen viestiminen oli sujuvaa sosiaalisissa kontakteissa, mikä antoi 
tulkinnan horisontista sellaisen käsityksen, että oppilas sai ja etsi tukea prosesseilleen. 
Observointi- ja sisällönanalyysi paljasti luvussa 7.2 selostamallani tavalla oppilaan 
alisuoriutujaksi, jonka kohdalla tehokkaan merkityssuhteen muodostumisen ja 
tyydyttävän merkityksellisen kokemuksen saamisen esteeksi muodostuivat ristiriidat 
sosiaalisissa suhteissa. 

− Niilon vaikeuksia kohtaamistilanteessa synnyttivät ennakkokäsitykset, joissa oppilaan 
hidas verbaalinen tuottaminen peitti käsitysten todelliset sisällöt ja joissa käsitysten 
ilmenemisen muoto meni sisältöjen edelle (ks. Mutanen 1999, 233). Oppilaan 
merkityshorisontti aivan kuin tukkeutui kiireisessä ja virikkeellisesti runsaassa 
ympäristössä. Oppilaan tuotosten analyysi (esim. liite 13a) osoitti monipuolisen 
käsitysten ja käsitteiden hallinnan (luku 7.1). Ulkopuolinen aineiston litteroija tulkitsi 
Niilon oppimiskokemuksia näin: ”– – minulle on tullut kuitenkin käsitys, että hän on 
tiedollisesti lahjakas vaikkakin sosiaalisesti eristäytynyt. Niilon hidas tapa hallita ja 
vastaanottaa esim. opettajan kysymykset, on harhauttava tekijä.” 
Oppilaan intentoituminen kielen kautta näyttää tulosten mukaan olevan tärkeää 

oppimisympäristössä selviytymisessä. Toisaalta tapausesimerkit osoittavat kielen 
välittämiä harhoja nimenomaan kohtaamistilanteissa: Saran kielellisesti sujuva 
merkitysten ilmentäminen sekä sisältötietoa vastaava käsitteenhallinta johtivat 
kohtaamistilanteessa harhaiseen käsitykseen siitä, että oppilaalla oli substanssia koskevia 
merkityksellisiä kokemuksia, vaikka niitä ei aina ilmennytkään prosessianalyysissa. Niilon 
kielellisesti hidas tapa tuottaa käsitteitä ja saada tilaa itselleen esti puolestaan 
käsitteellistämisprosessissa välttämättömänä kuvatun tuen saannin (näin oli myös Ullan 
kohdalla) Verbaalisesti taitavien kohtaamistilanteessa pystyttiin pureutumaan oppilaiden 
tuottamiin merkityksiin tehokkaammin kuin Niilon ja Ullan käsitteellisesti 
niukkasanaisissa kohtaamistilanteissa. 
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Oppimisen tarkastelu osoittaa, että kaikissa oppimisympäristön konteksteissa 
opettajalla on merkittävä asema käsitteellistämisen tukijana (Cabello & Terrell 1994, 22–
23). Toisiaan oppilaat kykenivät auttamaan lähinnä tehtävän organisointiin liittyvissä 
kysymyksissä. Opettajan tuen tärkeys ilmeni erityisesti Juhon oppimisessa, sillä hänen 
oppilas–opettaja-interaktioidensa määrä oli kaikissa ympäristöissä muita oppilaita 
suurempi. Sen sijaan Aleksin, Aten, Marin ja Lauran työskentelyä helpottivat paikoin 
opettaja-tuen lisäksi toisten oppilaiden kanssa tapahtunut merkitysten jakaminen.  

Opettajan oppilaista muodostamat käsitykset tuntuvat olevan yleensä relevantteja 
luvussa 7.1 analysoimieni käsitysten kanssa. Mikäli vertaa Marin, Lauran ja Leilan 
oppimistuloksia aiemman tiedonkeruun tilanteeseen, voi opetuksen funktion nähdä olleen 
merkityksellinen, ja se näkyi nimenomaan käsitysten kehittymisenä (kuvio 9). 
Kohtaamistilanteessa opettaja pystyi ennakkokäsitystensä varassa pureutumaan oppilaiden 
tehtävän organisointiin ja ilmiön käsitteellistämiseen: tytöt saivat sisältötietoonsa nähden 
todellista ja kannustavaa ohjausta, joka sisälsi lisäksi asioiden konkretisointia enemmän 
kuin muiden oppilaiden kohdalla. Erityisesti relevanttien ennakkokäsitysten merkitys 
näkyi Lauran työskentelyssä, sillä opettaja arvioi hänen käsityksensä ensimmäisessä 
tiedonkeruussa todellisuutta heikommiksi (Mutanen 1999, 234). Voisi sanoa 
käsitteellistämisprosessin kohtaamisen ongelmien Marilla, Lauralla ja Leilalla esiintyneen 
pikemmin tehtävien tekemisessä, jossa joko oppilaiden työskentelytaidot ontuivat tai 
tehtävää ei koettu kognitiivisesti mielenkiintoiseksi ja näin ollen itselle merkitykselliseksi. 

Olen raportoinut joillakin oppilailla esiintyneen merkityksellisiin kokemuksiin 
johtaneita tilanteita, joissa joko oppimisympäristössä käytetty väline, siitä saatu tuki tai 
siinä suoritettu työskentely ovat tehneet oppilaan oppimiskokemuksia merkityksellisiksi. 
Oppimisanalyysissa on ilmennyt sekä merkityksen muodostusta edistäviä että niitä estäviä 
kokemuksia, jotka olen eritellyt tapauskohtaisesti: saman välineen käyttö tai sama 
työskentelytapa on esimerkiksi voinut muodostua eri oppilaille joko oppimista edistäväksi 
tai ehkäiseväksi kokemukseksi. Edelleen kokemusten analyysissa kuvaamillani 
observoiduilla tekijöillä olen voinut osoittaa, että merkityksellinen kokemus ja 
merkityssuhteen muodostus ilmenevät oppilaan horisontissa kognitiivisina, sosiaalisina, 
emotionaalisina ja affektiivisina kokemuksina. Näin ollen pelkkä käsitysten tai käsitteiden 
tutkiminen aidon oppimistilanteen jälkeisenä kognitiivisena tapahtumana selventää 
oppimisen problematiikasta vain kapean osan. 

Merkityksellisten kokemusten tulkinta on ollut tarkastelussani adekvaattia yksilöllisen 
oppimiseen intentoitumisen näkökulmasta, ja niinpä merkitys- ja kohtaamisanalyysissa on 
esitetty varoen kausaalisuhteita: on ollut esimerkiksi vaikea eritellä, johtuiko Marin ja 
Lauran aktiivinen työskentely siitä, että oppilaat löysivät pitkän tutkimusongelman 
keksimisvaiheen jälkeen itseään tyydyttävän ongelman, vai siitä, että he saivat 
työskennellä kahdestaan. Molemmat kokemukset edistivät oppilaiden intentioiden 
suuntautumista annettuun tehtävään. Yleensä voisi sanoa, että tapausanalyysit ovat 
osoittaneet oppilaiden positiivisten merkityskokemusten edistäneen oppimistavoitteiden 
suunnassa intentoitumista ja merkityssuhteen muodostumista. Vastaavasti 
oppimistavoitteiden suunnassa edennyt merkityssuhteiden muodostuminen voi estyä 
oppimisympäristön taholta ilmenevien negatiivisten merkityksellisten kokemusten tullessa 
oppilaan merkityshorisontissa vallitseviksi. 

Aivan viimeaikaisista fenomenologisen merkityksen kokemuksen tutkimuksista 
mainittakoon Silkelän (1999) ”Persoonallisesti merkittävät oppimiskokemukset” 
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-tutkimus. Siinä tulkintakontekstina on luokanopettajaksi opiskelevan yksilön 
elämänkaari, kun taas tässä merkitysanalyysin tulkinta on perustunut kuvaamallani tavalla 
didaktiseen kontekstiin. Silkelän tulokset osoittavat merkitysten kokemisen 
kokonaisvaltaiset sisällöt sekä kokemusten pitkäaikaiset merkitykset, joista viimeksi 
mainittua ei tässä tutkimuksessa tehdyssä didaktisen prosessin poikittaisessa analyysissa 
ole yritetty saavuttaa. Sen sijaan kokemuksellisten sisältöjen kirjon luonteessa on 
yhtäläisyyksiä: merkitykselliset oppimiskokemukset sijoittuvat eri yksilöillä erilaisiin 
konteksteihin sekä ajallisesti eri vaiheisiin, ja ne vaihtelevat mm. kestoltaan, intressiltään 
ja oppimisympäristöltään. Kokemisessa ovat tärkeitä esimerkiksi tietyt merkittävät 
henkilöt, oppimisen kokemuksellisuus, sosiaalisuus sekä kokemusten tunnemerkitykset 
(Silkelä 1999; 1997).  

Silkelän selostamia sisällöllisiä osa-alueita ovat tässä lähinnä erilaiset oppimisen 
kontekstit (ks. luku 7.3). Niiden observoitavien tekijöiden analyysilla olen syventänyt 
käsitteen oppimisprosessin tutkimusta oppimisympäristön ja -tehtävien näkökulmasta. 
Kolmannen pääongelman mukaisesti olen vastannut kysymykseen siitä, millaisia 
oppimisen erityispiirteitä ilmenee oppimisympäristössä ja -tehtävissä sekä 
tutkimusympäristössä käsitteitä opittaessa. Merkityssuhteen muodostumisen ja 
merkityksellisen kokemuksen havainnoinnin kannalta oppimisen eri kontekstien 
erityispiirteiden vertailu on ollut hyödyllistä. Olen esittänyt tulostarkastelussani 
toiminnallisen ja vapaa-ajan kontekstin yleisemmin kuin tutkivan kontekstin, kuitenkin 
niin, että olen pyrkinyt esittelemään sukupuoliluokitusten sisällä oppilaskohtaiset 
poikkeamat. Yleensä voisi todeta oppimisympäristön erilaisten kontekstien ilmentäneen 
opetusjakson didaktisten periaatteiden toteutumista, joka ilmeni varioiden oppilaalla 
olevana valinnan mahdollisuutena ja omatoimisessa työskentelyssä etenemisessä.  

Konteksteja oppilaskohtaisesti tarkasteltaessa tutkivaan ja ongelmalähtöiseen 
työskentelyyn liittyvät piirteet ja niistä tehdyt tulkinnat vahvistuivat monin osin. Eniten 
poikkeamia oli Niilolla, jonka tuen ja orientaation kokemuksista vapaaehtoisen ja 
tehtäviltään täysin valinnaisen työskentelyn aikana oli positiivisemmat observointiarviot 
kuin muissa ympäristöissä. Sen sijaan Janin kohdalla vapaaehtoisen työskentelyn 
konteksti osoittautui kokonaisuudessaan negatiiviseksi kokemukseksi, vaikka yleensä 
ottaen vapaa-aika koettiin mukavana ja erityisesti pojat kävivät sen aikana runsaasti 
substanssia koskevia keskusteluja. 

Käsitteellistämisprosessia kuvaava tutkiva työskentely oli oppilaille tärkeää ja 
haasteellista, ja oppilaat kokivat siinä tuen tarpeen suureksi. Edelleen kontekstien vertailu 
osoittaa, että oppilailla oli halu jakaa kokemuksia toisten oppilaiden kanssa, lukuun 
ottamatta poikien tutkivaa työskentelyä, jossa oppilaat halusivat suoriutua lähinnä 
kognitiivisesti yksin yksilöllisistä ongelmistaan (Cohen 1994). Sosiaalisuus ei kuitenkaan 
tarkoita vielä käsityksiin ja käsitteisiin liittyvien merkitysten jakamista, sillä kuvaamallani 
tavalla oppilaiden työskentely saattoi olla joko tehtävään tai sen ulkopuolelle 
suuntautunutta (Bell & Freyberg 1985). Kokoavasti voisi todeta välineillä ja erityisesti 
tietokoneilla olleen poikien merkityksellisissä kokemuksissa keskeinen sija, kun taas 
tyttöjen kokemuksissa työskentely toisten tyttöjen kanssa nousi muita voimakkaampana 
kokemuksena esiin. Sen sijaan tuki ja erityisesti opettajalta saatu tuki näyttivät olleen 
merkityksellisiä molemmille sukupuolille (Brown & Burton 1984). 

Myös oppimisympäristöön ja -tehtäviin liittyvä arviointi vaatii merkityksen 
kiinnittymistä. Kaikista oppilaista ei ollut ollenkaan helppoa arvioida oppimisympäristön 
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negatiivisia ulottuvuuksia, tai oppilaat antoivat varsin yleisiä arvioita oppisisällöistä, 
työskentelystään ja oppimisympäristöstä. Tehtäväarviointi näytti oppilaille olleen helpoin 
sen negatiivisia ulottuvuuksia lukuun ottamatta, ja siinä esille tulleet oppilaiden 
mieltymykset vahvistivat observointihavaintojen suuntaa: pojat kokivat positiivisena 
tietokonetyöskentelyn, kun taas tyttöjä miellyttivät toiminnalliset muovailu-, piirustus- ja 
kirjoitustehtävät. Eri tehtävien välillä on selviä eroja siinä, millaisia keskusteluja ne 
oppilaiden kesken herättivät (ks. Ames 1992). Yleensä voisi sanoa demonstraatioiden ja 
tutkimusongelman ratkaisujen synnyttäneen muita tehtäviä enemmän tavoitteellisia ja 
substanssiin liittyviä keskusteluja. Vaikka arvioinnit olivat kokonaisuudessaan positiivisia, 
vaikutti niiden suunta esimerkiksi keskinkertaiseksi luonnehdittujen piirteiden kohdalla 
tukeneen observoinnista ja opettaja-arvioinneista saatuja kokemuksia. 

8.2 Oppilaiden kokemukset ja käsitykset tutkimusympäristöstä 
tulosten ja luotettavuuden arvioimiseksi 

Tutkimusympäristöön liittyvillä oppilaiden kokemuksilla ja mielipiteillä on merkitystä 
tulosten luotettavuudelle (ks. Mutanen 1999, 296). Tässä luvussa käsittelen viimeiseksi 
kirjaamani metodologisen ongelman alaongelmia eli sitä, miten oppilaat suhtautuvat 
tutkimusympäristöön, miten he kokevat sen ja millaisen funktion he antavat sille. 
Oppilaiden lisäksi tutkijat arvioivat tutkimusjärjestelyjen merkitystä prosessin eri 
vaiheissa. 

Kameroiden häiriövaikutusta on tutkittu 1980-luvulla DPA-projektissa Helsingissä, 
jolloin viidestä koululuokasta kerättiin aineistoa kolmen lukukauden ajalta. Kuvanauhoja 
analysoineiden mukaan oppilaissa ei voinut havaita observoinnin ja kameroiden 
häiritsevää vaikutusta. Sen sijaan kun oppilailta kysyttiin ”Häiritsevätkö luokassa olevat 
kamerat sinua?” ja ”Häiritseekö luokassa istuva vieras sinua?” vastaukset kertoivat, että 
10–15 % oppilaista piti kameroita ja nauhureita tai luokassa istuvaa henkilöä häiritsevänä. 
Oppilaista, joita observointi häiritsi, ilmoitti 34 % kameroiden ja tarkkailijan läsnäolon 
häiritseväksi ja 66 % piti toista em. tekijöistä häiritsevänä. Kysymykseen ”Olitko 
nauhoitettujen tuntien aikana erilainen kuin tavallisesti?” saaduissa vastauksissa noin 20 
% oppilaista myönsi olleensa erilainen kuin tavallisesti. Kun oppilailta kysyttiin 
tarkennusta (”Miten olit erilainen kuin tavallisesti?”), antoivat he viittaamiseen, 
puhumiseen, ujouteen, räyhäämiseen ja kavereiden kanssa olemiseen liittyviä 
”enemmän/vähemmän” -vastauksia. (Ks. Uusikylä 1980, 53–54.) Tutkimuksessani 
oppilailta kysyttiin DPL-projektia mukailevia kysymyksiä (Mutanen 1999, 296). 

Tiedustelin oppilailta, millaista on ollut työskennellä Intellissä. Oppilaat kokivat 
Intellissä työskentelyn kokonaisuudessaan positiivisena sekä jaksoarviointien että 
viimeisenä tutkimuspäivänä käydyn yhteiskeskustelun mukaan (litt. 29.3, 8:17). Syksyllä 
1994 yhdeksän oppilasta ja keväällä 1995 kaikki oppilaat halusivat tulla uudelleen 
työskentelemään Intelliin, ja keväällä 1995 kaikista oppilaista oli ollut mukava 
työskennellä siellä. Syksyn 1994 työskentelyyn välinpitämättömästi suhtautui Ulla, joka 
myöhemmin kertoi, että häntä eivät kiinnosta ajan ja avaruuden opeteltavat asiat. Sekä 
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luokanlehtorin että minun tulkintojeni mukaan kyseinen oppilas suuntautui aivan eri 
tavoin keväällä toteutettuun jaksoon, ja sen päätösarvioinnissa oppilas totesikin: 
”Keväällä oli mukavampaa kuin syksyllä.” 

Syksyllä 1994 yhdeksän oppilasta sanoi työskennellessään huomioineensa kameran, 
mutta vain Juhon mielestä kamerat häiritsivät oppimista. Oppilaiden tottuminen 
kameroihin näkyi siinä, että keväällä vain Leila ja Sara sanoivat huomioineensa kamerat 
ja kenestäkään kamerat eivät olleet häirinneet oppimista. Viisi oppilasta syksyllä ja kuusi 
keväällä sanoi sen sijaan työskennelleensä kameroiden takia innokkaammin. Kysymyksen 
yksiselitteisyyttä on vaikea mitata, mutta tuskin oppilaat vastasivat aivan 
sattumanvaraisesti, sillä vain Janin kohdalla syksyn vastaus poikkesi kevään vastauksesta. 

Videonauhoitteita seurattaessa kameroiden vähäinen huomioiminen ja niiden vähäinen 
häirintä ei ehkä ollut aivan yksiselitteistä. Yleensä ketään poikaa ei näyttänyt häiritsevän 
tekninen ympäristö, vaikka katse saattoi kohdistua hetkeksi kameraan. Sen sijaan tytöt 
osoittivat huomioivansa jossakin opetusjakson vaiheessa kameroiden läsnäolon. Tytöistä 
Mari ja Laura huomioivat tutkimustilan erityisjärjestelyt jakson alussa, kun taas Ulla ja 
ehkä eniten Leila huomioivat kuvaamisen myös lopussa. Lisäksi oppilaat saattoivat 
tiedostaa kuvaamisen tilanteissa, joissa heillä ei ollut mielekästä toimintaa tai joissa 
toiminta oli oppilaiden itsenäisesti suunnittelemaa, usein joko yksin tai parin kanssa 
tapahtuvaa hiljaista työskentelyä.  

Mielenkiintoista on kuitenkin se, että ääntentallentamista pidettiin todellisena vasta 
silloin, kun kannettava nauhuri saatiin toimimaan, tai kuvaamista vasta silloin, kun 
Intelli-luokkaan tuli oikea videokuvaaja. Tällaiset kokemukset kertovat siitä, miten 
lopulta luontevasti oppilaat suhtautuivat tarkkaamosta suoritettuun videointiin. 
Observointien perusteella voi kuvaamistani nyansseista huolimatta todeta oppilaiden 
tottuneen työskentelemään tutkimusluokassa luonnollisesti, olihan oppilailla jo 
kokemuksia sekä syksyn orientoivasta tutustumisjaksosta että varsinaisesta ensimmäisestä 
tiedonkeruusta (ks. Mutanen 1999, 162–165). 

Lomaketiedustelun tekemisen lisäksi oppilailta haluttiin saada tietoa Intellissä 
olemisesta teemahaastattelulla. Kysymykseen ”Miksi meidän luokka on ollut Intellissä?” 
sekä syksyn että kevään päätösarvioinnissa tuli samantyyppisiä vastauksia. Neljä oppilasta 
vastasi jopa samansisältöisesti molemmissa päätösarvioinneissa. Aleksin, Janin ja Lauran 
mielestä Intellissä oli parempi tehdä töitä tietokoneiden ja ison tilan takia. Kahdessatoista 
vastauksessa esiintyi Intellissä olemisen syynä sekä syksyllä (Leila, Sara, Ulla, Niilo) että 
keväällä (Juho, Aleksi, Atte, Mari, Laura, Ulla, Leila, Sara) yleinen perustelu, jonka 
mukaan siellä opitaan aikaa ja/tai avaruutta. Ainoastaan Niilo ei oikein osannut 
viimeisessä päätösarvioinnissa sanoa, miksi lopulta oli oltu Intellissä. Neljä oppilasta 
toisti tutkijoilta saamansa tiedon Intellissä olemisesta.  

Miksi Intellissä on kuvattu oppitunteja? Kysymyksen tarkoituksena oli tutkia sitä, mikä 
on oppilaiden mielestä DPL-ympäristön funktio. Kysyttäessä tarkemmin kameroiden 
käyttämisen syitä jotkut totesivat kyllä työskentelyn tallentuneen videolle, mutta eivät 
tienneet mihin videoita käytetään tai arvioivat niiden käyttötarkoituksen olevan 
oppilasnäkökulmasta muu kuin opetus- ja tutkimuskäyttö. Syksyllä perusteluiksi esitettiin 
mm. syitä, joiden mukaan esimerkiksi ”voidaan näyttää lapsenlapsille, että mitä me ollaan 
tehty” (Aleksi: 94), ”kaikki kamerat eivät sovi ommaan luokkaan ja siksi että saahaan 
isompana kattoa ja voiaan muistella, että minkälaisia pienempänä ollaan oltu” (Laura: 94) 
ja ”meijän kummit vois kattoa niitä” (Ulla: 94). 
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Oppilaat pystyivät antamaan molemmissa päätösarvioinneissa myös tutkimustilan 
funktioon nähden relevantteja vastauksia. Yhteensä kymmenessä vastauksessa todettiin, 
että Intellissä oli oltu tai siellä oli oppitunteja kuvattu siksi, että tiedettäisiin enemmän 
opettamisesta ja/tai oppimisesta. Opettamiseen liittyen annettiin kaksi perustelua, kun taas 
oppilaiden työskentelyä ja siinä edistymistä pidettiin kuvaamisen syynä kahdeksassa 
vastauksessa: ”kuvattas, miten me edistyttäs ja nähhään miten me kehitytään” (Atte: 94, 
95, Mari: 94) tai ”Aino sais tietää, mitä me osataan ja mitä me ollaan opittu” (Sara: 94). 
Myös videokameroiden olemassaoloon ja niihin tottumiseen viitattiin kolmessa 
vastauksessa: ”että me ei välitettäs kameroista, me totuttas niihin, me ei kurkittas 
kameroihin” (Jani: 95, Mari: 94, Sara: 95).  

Oppilaiden suorat vastaukset osoittavat varsin monella olleen tiedossa tilassa olemisen 
syy, eikä sitä ollut haluttu salata orientoitumisjakson aikana oppilailta (Mutanen 1999, 
121–125). Yleensä toteaisin, että tutkimustilan muodolla ja siellä suoritetuilla kuvauksilla 
ei näyttänyt olevan merkitystä oppilaiden käsityksiä kuvaavien tuotosten ja niistä 
syntyneiden keskustelujen tai oppimisprosessien laatuun nähden. Oppilaiden 
tutkimusympäristökokemusten tulkinnan luotettavuutta on lisännyt se, että arviointia on 
suoritettu triangulaation tavoin menetelmällisesti useilla tavoilla ja eri henkilöiden 
suorittamana. 

8.3 Empiirisen tutkimusprosessin tarkastelua ja tiedonkeruun 
luotettavuusarviointia 

Kolmannen osan päättävässä alaluvussa tarkastelen käsitysten ja käsitteiden tulkintaa, 
observointiaineistoa sekä oppilas- ja opettaja-arviointien menetelmävalintoja. Luonnehdin 
tiedonkeruun yksityiskohtia, sillä metodien luotettavuutta ja lähinnä osuvuutta 
tutkittavaan ilmiöön nähden tulen pohtimaan vasta diskussiossa. 

 

(a) Oppilaiden käsitysten ja käsitteiden tulkintaa 

Tulkintaperiaatteiden luotettavuutta olen selostanut erillisessä osaraportissani useista eri 
näkökulmista (Mutanen 1999, 157–159). Lisäksi olen esitellyt Maa-, Aurinko- ja 
Kuu-käsityksiin ja aikavaihtelujen perusteluihin sekä käsitteen ekstension ja intension 
hallintaan liittyneitä aiempia tutkimuksia (taulukko 2), joiden mukaan olen luokitellut 
oppilaiden käsityksiä. Aiempiin tutkimuksiin verrattuna olen teoreettisen tarkasteluni 
ohjaamana kiinnittänyt erityisen paljon huomiota tiedonkeruutilanteisiin: oppilaiden 
käsityksiä tulkitessani olen pyrkinyt kuvaamaan myös kontekstia niin 
tehtäväinstruktioiden kuin tilanteessa olevien yksilöiden näkökulmasta. 

Yksi oppimistehtävien tulkinnassa huomioon ottamani seikka on ollut ajan 
käyttäminen, jota olen jo osaksi raportoinut luvussa 7.1 lähinnä tehtäväkohtaisesti (myös 
Mutanen 1999, 238). On muistettava, että tiedonkeruu sisältyi opetusjaksoon, jossa monet 
ennalta määräämättömät tekijät vaikuttivat opetuksen ja oppimisen kulkuun sekä 
ajankäyttöön ja jossa oppilaiden ominaispiirteet saada aikaa itselleen sekä käyttää 
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tehokkaasti aikaa tulivat paremmin esille kuin edellisessä tiedonkeruussa. Näin ollen 
luotettavan käsiteanalyysin edellytyksenä olen pitänyt huolellisesti raportoituja 
tehtävätilanteita (ks. Vosniadou & Brewer 1990; Riihelä 1989). 

Luvun 7.1.1 haastattelutehtävien arvioinnissa on huomattava eri oppilaille esitettyjen 
kysymysten luonne. Kuten olen kuvannut, teemahaastattelun periaatteella etenevä 
keskustelu varioi oppilaskohtaisesti (ks. liitteet 9). Ajallisen ulottuvuuden lisäksi 
oppilaskohtaisia eroja oli keskustelujen laadullisissa sisällöissä ja esimerkiksi siinä, 
millaisia kysymyksiä opettaja kullekin oppilaalle esitti. 

Opettajan esittämät kysymykset ohjasivat osaksi merkityksen muodostusta. Olen 
sitoumuksissani osoittanut, että hyväksyn tulkinnan lähtökohdaksi luonnollisen kielen 
rajoittuneisuuden. Tulkinnoissani olen pitänyt sekä verbaalista että nonverbaalista 
viestintää tärkeänä. Niinpä oppilaiden ja opettajien keskustelut litteroitiin sanatarkasti, ja 
toimintaa kuvaavat selostukset liitettiin mukaan sulkeisiin. Ensimmäisen vaiheen 
analyysissa tulkinnat tehtiin litterointeihin varattuihin tulkintariveihin (ks. liite 2), minkä 
jälkeen tehtävien tekemistä tulkittiin instruktion asettelun ja tehtävän tekemisen 
erityispiirteiden mukaan (esim. taulukot 19–21). Oleellista oli tehdä oppilaan intentioista 
ja merkityksistä kokonaisvaltaisia tulkintoja, sillä DPL-tutkimusympäristön teknologinen 
infrastruktuuri mahdollisti erilaisten oppilaiden ilmaisutapojen tavoittamisen. 

Evaluoivien tehtävien luonnetta ei haluttu salata oppilailta, minkä katson lisäävän 
tulosten luotettavuutta. Esimerkiksi sekä Aurinko, Maa ja Kuu- että Maapallo ja minä 
-piirustusta tehtäessä opettaja ilmaisi oppilailleen varsin selvästi tehtävän luonteen eli sen, 
että opettaja yhtäältä halusi tietää ja tunnistaa oppilaiden käsityksiä sekä toisaalta 
rohkaista oppilaita yksilölliseen merkitysten muodostukseen.  

Käsitysten tulkinnan luotettavuutta olen varmistanut useilla kysymyksillä sekä 
opettajan etukäteisinformoinnilla ja teoreettisen tietämyksen lisäämisellä. Lisäksi 
tutkimisen osuvuutta pyrittiin varmistamaan siten, että opettaja esitti kaikille riittävän 
määrän käsitysten tuotostekijöiden tulkinnan kannalta oleellisia kysymyksiä (Mutanen 
1999, 153–294). Olen perustellut luokanlehtorin kompetenssia toteuttaa käsityksiä ja 
käsitteitä mittaavia tutkimustehtäviä. Instruktioiden luotettavuutta lisäsi se, että tutkija ja 
opettaja kävivät kommunikointia tarkkaamon ja opetustilan välillä tulosten 
varmistamiseksi: kuuntelin tarkkaamossa esimerkiksi käsitysten tulkinnan keskeisiä 
kohtaamistilanteita, joista annoin tarvittaessa palautetta prosessin aikana opettajalle. 
Lähinnä tavoitteenani oli varmistaa, että oppilaille esitettiin keskustelutilanteissa tarpeeksi 
valideja kysymyksiä. 

Vuorokausi- ja vuodenaika-käsitteiden tulostulkintaa on tehty kahteen kertaan. 
Välittömästi oppilaan suoriutumisen jälkeen opettaja toisti oppilaan käsitykset 
pääpiirteittäin annettujen instruktioiden (tulkinta-alueiden) mukaisesti. Esimerkiksi 
opettaja eksplikoi: ”Laura pyöritti ihan oikeaan suuntaan, sano ihan oikein pyörähdystä 
vuorokaudeksi ja toisella pyörähdyksellä sano, kun minä pyysin, vuorokaudenajat, itse 
tuotti, päivä, ilta, yö ja aamu. Eli kiertosuunta oikea, pyörimissuunta oikea ja yläkäsite ja 
alakäsitteet tuli itseltä, eli näytti tällä kertaa selvältä.” (Litt. 23.03.95; 11:09; cam 3, raita 
2.) Opettajan tulkinta on ollut tukenani käydessäni läpi eri tehtävien oppilaskohtaisia 
litterointeja. Sen merkitys ei kuitenkaan ulottunut pelkästään aineiston analysoinnin 
luotettavuuteen, vaan sillä oli myös opetuksellinen tavoite: näin oletettiin opettajan 
tulevan tietoiseksi oppilaan vallitsevista käsityksistä. 
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Kuten molempien tiedonkeruiden tulostarkastelusta voi havaita, oli kuukauden 
planetaarisen aikavaihtelun ja ekstension hallinta kaikille oppilaille ongelmallista, mikä 
merkitsi sitä, että oli järkevää toteuttaa yhteinen opetustilanne ennen yksilöllistä 
suoriutumista. Niinpä kuukauden käsitteeseen liittyvään tulkintaan on syytä suhtautua 
muiden aikakäsitteiden tulkintaa kriittisemmin: yhteisopetustilanteessa saattoi helposti 
vetäytyvien oppilaiden merkityssuhteiden esiintyminen olla vaikeammin tulkittavissa kuin 
yksilöllisen prosessin perusteella, sillä hiljaiset oppilaat eivät päässeet aktiivisten tavoin 
esille. Lisäksi kuukausi-käsite opeteltiin jakson päätteeksi, jolloin oppilaat olivat jo 
työskennelleet yli viikon tiedollisesti ja taidollisesti vaativassa ympäristössä. Edelleen 
kertaavassa oppimistilanteessa eli käsitteen yksilöllisessä oppimisvaiheessa toteutettiin 
esittelyvideon kuvausta itse tutkimustilassa, mikä on tuloksia lukiessa hyvä ottaa 
huomioon. 

 

(b) Observointiaineiston arviointia 

Laadullisten kommenttien osuus oli observointiaineistossa merkittävä erityisesti sellaisia 
oppilaita tulkittaessa, joiden toiminta joko muuttui usein (esim. Juho) tai joiden 
oppimisesta joutui tekemään päätelmiä kielen funktiota laajemman kontekstin perusteella 
(esim. Niilo tai Ulla). Lisäksi kommentit syvensivät observoitavien tekijöiden kuvausta 
sekä strukturoivat laadullista tulkintaa. 

Olen tarkastellut observointituloksia yleensä tekijäkohtaisesti. Observointia 
koodatessani olen ottanut huomioon, että yksittäisten tekijöiden ilmentyminen ei aina 
tapahdu puhtaasti tiettyyn piirteeseen liittyvänä, vaan koodaaminen voi olla 
kokonaisvaltaisesti koko tekijäjoukkoon kuuluva. Niinpä poikittaisanalyysi saattaa rikkoa 
kokonaisilmiöiden luonnetta, minkä vuoksi olen pitänyt tarpeellisena edetä priorisoimalla 
laadullista analyysia. Yleensä ottaen observoitavien tekijöiden arviointia ei voi pelkästään 
tehdä observoinnin helppouden tms. kriteerin perusteella, vaan on muistettava se, että 
luokituksia yhdistävänä oli aiemmin esille tuomani vuorovaikutus-käsite. 

Oppimisprosessia kuvaava aineisto on hankittu pääasiassa observoimalla. Millainen on 
yksittäisten observointihavaintojen validius? Tulosraportoinnissa hyödynsin kaikkein 
vähiten prosessiin liittyviä observointihavaintojen määriä, sillä prosessia kuvaavista 
luvuista oli usein vaikea tulkita oppimisen laadullista suuntaa. Lisäksi hyödynsin 
observointihavaintojen alku- ja loppukoodauksia vähän. Niinpä prosessia on ollut 
oleellista kuvata ajan funktiona, mitä tekstin ja liitteiden oppimisprofiilit ovat 
konkretisoineet. 

Luotettavuuden arvioimiseksi on tarkasteltava kriittisesti observointiluokitusten 
sisällöllistä itsenäisyyttä: ovatko luokitukset toisiaan poissulkevia (esim. Borg & Gall 
1983)? Väline-tekijän tulostarkastelun raportoinnin teki ehkä hivenen ongelmalliseksi se, 
että sitä havainnoitiin tutkimuksessa kahdesta eri näkökulmasta. Ensiksi väline koodattiin 
prosessin yhtenä piirteenä, minkä jälkeen sitä vielä havainnoitiin itsenäisenä tekijänä. 
Teoreettiselta taustaltaan kyseiset valinnat vaikuttivat kuitenkin relevanteilta, sillä 
väline-tekijä kuului yhtäältä oleellisena osana tutkivan prosessin seuraamiseen (esim. 
Lawson & Renner 1980; Clement ym. 1989; Sahlberg 1990; Wenham 1993; Summers & 
Mant 1995) ja toisaalta välineen laatu sisältyi oleellisena tekijänä 



 301  

käsitteellistämisprosessin substanssin kuvaamiseen (esim. Ojala 1993; Markkanen 1993; 
Brophy 1987; Cohen 1994; Ames 1992). 

Tuen havaintojen jakaantuminen oli hivenen ongelmallinen, sillä taulukon 28 mukaan 
suurin osa observoinneista liittyi opettajaan, kun sen sijaan ohje- ja itse-piirteistä ei 
juurikaan havaintoja tullut. Toisaalta observointihavaintojen jakaantuminen heijasti 
oppimisympäristön luonnetta; oppimisympäristössä opettajan ohjauksella oli erittäin 
keskeinen sija (esim. Driver 1989; Gunstone 1988; Yager 1991; West & Pines 1985; 
Ausubel 1968; Brown & Burton 1984). Silti on syytä perustella ohje- ja tuki-piirteiden 
mukaan ottamista, sillä ne nousivat vahvasti esille molempien tiedonkeruiden 
oppimisympäristön suunnittelussa, jossa oppilasinstruktioilla nähtiin olleen keskeinen 
asema (Mutanen 1999, 258–259). Lisäksi tukea observoitaessa ei eroteltu tuen antajaa tai 
saajaa, jolloin koodattu arvo jätti tuen vuorovaikutussuhteen laadun analysoinnin 
kapea-alaiseksi. Mikäli aloittaisin tuki-tekijän havainnoinnin uudelleen, olisi syytä 
tarkentaa myös oppilas- ja opettaja-avun esiintymistä tuen saamisen ja antamisen 
näkökulmasta, jolloin voisi olla syytä observoida ko. piirteet erillisinä. 

Olen valinnut tulostarkastelun kuviot tulkinnan havainnollistamiseksi silloin, kun olen 
pyrkinyt osoittamaan oppilaalle merkityksellisiä kokemuksia. Tässä suhteessa prosessi-, 
työskentely- ja orientaatio-tekijöillä on ollut keskeisin osa. Luotettavuutta lisäsi pyrkimys 
kaikkien oppilaiden orientaation tasaiseen kuvaamiseen, josta kertoivat taulukossa 31 
esittämäni vähäiset oppilaskohtaiset tai sukupuolen mukaiset havaintomäärien vaihtelut.  

Observoimieni havaintojen tarkastelu on pitäytynyt tilastollisesti kuvailevissa 
tunnusluvuissa. Katson, että laadulliseen kommentointiin perustuvalla selostuksellani olen 
pystynyt kuvaamaan tapaustarkastelussa vaadittavan kontekstin, jossa nimenomaan 
oppimisympäristön kokonaisuus tulee yksilökohtaisesti esille. Kvantitatiiviset tekijäarviot 
eivät ilmennä esimerkiksi käsitteellistämisprosessin sisältöjä ja vaiheita sekä 
oppilaskohtaisia eroja niissä. Kokemusten kvantifiointia olen pitänyt mahdottomana siksi, 
että merkityksellisten oppimiskokemusten analysoinnin viitekehys on empiirisiltä 
rakenteiltaan kuvaavalla ja yksittäisiä horisonttitason piirteitä kartoittavalla tasolla. Näin 
ollen pidän valitsemaani tapausten syväanalyysia kokemusten kvantifiointia 
relevantimpana ja tutkittavaan ilmiöön nähden adekvaattina analyysin lähtökohtana 
(Rauhala 1989a). Viittaan myös fenomenologiseen diskurssiin, jossa merkityksellisen 
kokemisen laadullisia piirteitä tulee tarkastella tapausesimerkein, sillä voimakkuutta on 
vaikea priorisoida siten, että jonkun toisen kokemus olisi toista voimakkaampi tai 
tärkeämpi käsitysten ja käsitteiden synnyn kannalta. Näkemys perustuu fenomenologiseen 
käsitykseen mielen ilmenemisen ainutkertaisuudesta (esim. Rauhala 1993; Varto 1995). 
Toiseksi merkityksellisten kokemusten koodaaminen ei olisi onnistunut, sillä tuntematta 
oppimisen kokonaiskontekstia (observointi ja litteroinnin tarkastelu rinnakkain) olisi ollut 
vaikeaa observoida jokin yksittäinen tapahtuma joko merkitykselliseksi tai 
merkityksettömäksi oppimiskokemukseksi.  

Observoinnin funktio on ollut menetelmätriangulaatiossa tärkeä, sillä se on auttanut 
erityisesti tulosten kokonaisuuksien hahmottamisessa ja lisännyt tapaustulkintojen 
luotettavuutta. Pelkästään edellisestä tiedonkeruusta muodostuneen esiymmärryksen tai 
litterointien aikana syntyneen aineistolähtöisen hermeneuttisen kehän varassa tapahtuva 
tulkinta voisi yksipuolistaa käsityksen oppilaan merkityksenmuodostuksesta ja 
kokemusavaruudesta. 
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(c) Oppimisympäristöä ja -tehtäviä koskevien oppilas- ja opettaja-arviointien tarkastelua 

Arviointeja lukiessa jäi ihmettelemään, miksi oppilaiden arviot olivat sekä 
oppimisympäristössä toimimisesta että oppimistehtävien tekemisestä kovin positiivisia. 
On pohdittava yhtäältä oppilaiden kykyä arvioida kriittisesti ja toisaalta oppilaiden 
asennoitumista tehtäviin ja tutkimusympäristöön. Vaikka suunta oli selvästi positiivinen, 
kykenivät oppilaat löytämään myös relevantteja epäkohtia: esimerkiksi luvussa 7.2.1 
kuvaamaani ajankäyttöä ja työskentelyä arvioitiin kriittisesti.  

Mikäli suorittaisin arviointimenettelyt uudelleen, korjaisin sekä tehtävä- että 
päiväarvioinneista ainakin paria seikkaa. Ensiksi tehtäväarviointeja oli runsaasti ja ne 
toistuivat usein, jolloin oli vaarana arviointien mekaaninen suorittaminen, mikä näkyi 
paikoin huolimattomana arviointiin orientoitumisena ja vastauskatona. Sen sijaan 
aikavaihtelujen oppimista evaluoivat tehtävät olivat sisällöllisesti yksityiskohtaisia ja 
hyviä siksi, että oppilaat saivat todella ilmaista mielipiteensä (liite 1a). Luotettavuutta 
heikentää ehkä jonkin verran kiireisyys, ja joidenkin oppilaiden kohdalla jäin miettimään, 
muistiko oppilas enää arvioimansa teemapäivän työskentelyn kokonaisuutta. Vaikuttiko 
arviointiin tehtävä, jonka oppilas sattui ensimmäisenä muistamaan? Toiseksi näkisin 
aiheellisena muuttaa päiväarviointien arviointilomakkeita (ks. Mutanen 1999, 295), joissa 
yhdelle paperiarkille oli koottu jokaisen tutkimuspäivän arviot. 

Jaksoarvioinnissa oppilailta haluttiin tiedustella oppimisympäristössä toimimisesta ja 
oppimistehtävistä muodostetuista kokemuksista. Oppilaat näyttivät kuitenkin mieluiten 
arvioivan konkreettisia oppimistehtäviä eikä niinkään yleisiä kokemuksia ympäristössä 
toimimisesta. Tähän saattoi vaikuttaa myös se, että haastattelu eteni teemaperiaatteella ja 
usein vaikeaa kysymystä konkretisoitiin tehtäväorientoituneesti: ”Mikä tehtävä oli sinun 
mielestäsi mukavin tai helpoin?” Olisi ollut mielenkiintoista saada vastauksia siitä, miten 
oppilaat kokivat Intellin ympäristön suhteessa omaan luokkaansa. Hyviä painotusalueita 
päätösarvioinnissa olisivat olleet myös seuraavat kysymykset: saiko oppilas mielestään 
valita tehtäviä vapaasti, oliko kaikkea pakko tehdä tai miten vapaaehtoisella ajalla 
työskentely poikkesi oppilaan mielestä ns. normaalilla ajalla työskentelystä? Näin olisi 
saanut monipuolista tietoa oppimiskontekstien erilaisuudesta sekä pedagogisten 
periaatteiden toimivuudesta.  

Vaikka olen kohdistanut arviointitilanteisiin ja -lomakkeisiin joitakin kriittisiä 
luonnehdintoja, näkisin niillä olleen tärkeän sijan oppilaiden oppimiskokemusten 
hahmottamisessa. Arvioinnit ovat luvussa 7.3 esittämälläni tavalla lisänneet myös 
ymmärrystä oppimistehtävien ja -ympäristön luonteesta ja niiden suhteesta käsitteiden 
oppimiseen. 

Opettajan tekemien arviointien funktio oli kokonaisuudessaan tärkeä, sillä niiden 
kautta seurattiin opettajahorisontin oppilaskohtaisia käsityksiä sekä pyrittiin 
ymmärtämään opettajan toimia. On syytä huomata, että opettajan ja tutkijan tulkintoja ei 
tule verrata niiden erilaisen taustan ja funktion vuoksi. Itse asiassa tulkintojen 
ristiriitaisuudet ovat olleet kohtaamisen analyysin haasteita. Olen kuitenkin tehnyt varoen 
oppilaskohtaisia tulkintoja ainakin niin, että olisin esittänyt kausaalipäätelmiä opettajan 
toimien ja oppilaan toiminnan suhteesta. Hyvin vahvoja päätelmiä en ole tehnyt senkään 
vuoksi, että observoitavien piirteiden opettaja-arvioinnit on tehty opetusjakson jälkeisenä 
keväänä eli silloin, kun observointirunko alkoi lopullisesti hahmottua. 
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Opettajan arviot liittyivät paljolti oppilaiden työskentelyyn. Aineistossa oli joitakin 
tilanteita, joissa olisi ollut hedelmällistä strukturoidusti tutkia myös opettajan käsityksiä 
oppilaiden käsitteellistämisprosessin sisällöistä esimerkiksi ennen varsinaista 
tiedonkeruuta. Tieto olisi ollut kiintoisa lähinnä oppimista kuvaavan tuki-tekijän 
tarkentamiseksi: Millaisia käsityksiä oppilailla ilmeni sisällöllisesti prosessin aikana? 
Millaisiin käsitteen oppimisen kannalta merkityksellisiin sisältöihin ja tilanteisiin oppilaat 
tarvitsivat opettajan tukea? Opettaja kyllä osallistui edellisen tiedonkeruuvaiheen 
käsitysten sisällölliseen analysointiin, jolloin hänelle kävivät selväksi oppilaiden aiemmat 
tiedot käsityksineen (Mutanen 1999, 127, 291–294). Arviointia tarkasteltaessa onkin 
muistettava, että opettaja-arvioinnit eivät liity pelkästään oppimisprosessin observoitavien 
piirteiden evaluointiin, sillä opettaja suoritti oppilaskohtaisia arvioita kanssani sekä ennen 
tiedonkeruuvaihetta että sen aikana. Näin ollen opettajalta välittyneet ennakkokäsitykset 
ja oppilaantuntemukselliset tiedot ovat olleet ohjaamassa myös oppilaskohtaisten 
tulkintojeni syntymistä.  

 



IV Diskussio 



 
 

1 Käsitteiden oppimisesta merkitysten tulkintaan 

Arvioisin tutkimustani ajankohtaiseksi ja ”perinteiseksi” siksi, että se on liittynyt sekä 
käsitteiden oppimiseen että oppimisen ja opetuksen perusprosesseihin. Molemmat ovat 
kasvatustieteellisessä tutkimuksessa klassisia aiheita, joihin on kietoutunut ajankohtaisia 
aineksia oppimisen sisällöistä (esim. tieteenalakohtaisten käsitysten ja eri käsitystyyppien 
tutkiminen) ja menetelmistä (esim. erilaiset tutkivat ja projektityyppiset metodit). 
Diskussion ensimmäisessä luvussa tarkastelen koko hankkeen tutkimustehtävien 
toteutumista. 

 

(a) Teoreettisten ja empiiristen johtopäätösten pohdinta 

Koko hankkeessa olen teoreettisesti työstänyt käsitteiden oppimisen tutkimiseen 
soveltuvaa viitekehystä, jossa siitä esitettyjä teorioita on tarkasteltu käsitysten ja 
merkitysten sekä merkityksellisten oppimiskokemusten synnyn kautta. Vastaavasti 
empiirisessä tehtävässä on seurattu, millaisia käsityksiä ja käsitteitä oppilaalla on ajasta ja 
sen lähikäsitteistä, miten oppilas käsitteellistää aikaan liittyviä asioita sekä miten erilaiset 
oppimistehtävät ja -ympäristö tukevat oppilasta käsitteiden oppimisessa. Teoreettisten ja 
empiiristen tehtävien edistyminen on merkinnyt ensiksi käsiteanalyysin ja teoreettisten 
sitoumusten suorittamista, toiseksi käsitysten ja käsitteiden tutkimista ennen oppimista 
sekä kolmanneksi niiden tutkimista oppimisprosessin aikana. Viimeinen vaihe on 
tarkoittanut teoreettisen, empiirisen ja metodologisen tietämyksen syventämistä 
tarkasteltaessa käsitteellistämisen eri vaiheita ja erilaisia ympäristöjä. 

Tutkimuksen kokonaislogiikasta olisi virheellistä lukea tuloksiksi pelkästään 
empiirisen kokonaisuuden kattavat ongelmat ratkaisuineen. Arvioisinkin teoreettisen 
tehtävän toteuttamisella olleen keskeinen funktio. Erityisesti ensimmäisen osan 
käsiteanalyysi ja siitä johdetut sitoumukset kuuluvat oleellisena osana 
kokonaistarkasteluun sisältyviin johtopäätöksiin. Tutkimukseni keskeisin käsite on 
merkitys, jonka teoreettiset perusteet olen johtanut aiemmista aika-käsityksiin liittyvistä 
tutkimuksista. Käsiteanalyysi on edennyt käsitys-, käsite-, tieto- ja uskomus-käsitteiden 
epistemologisen ja ontologisen tarkastelun myötä merkitys-käsitteen priorisointiin (osa I: 
luvut 1–2). Fenomenologisessa viitekehyksessä merkityksen käsite on liittynyt yhtäältä 



 
 

tietoisuuteen, tajunnallisuuteen ja mieleen sekä toisaalta niiden intentionaalisen 
toiminnan kautta avautuvaan maailmasuhteeseen (esim. Rauhala 1990; 1993; 1989a; 
Juntunen 1986; Suortti 1981b; Hakala 1992; Yrjönsuuri 1994). 

Fenomenologiseen merkitys-diskurssiin on kuulunut kaksi empiiristä tarkastelutasoa, 
jotka ovat sisältäneet yksilön suhteen ulkomaailman objekteihin. Ensiksi intentionaalista 
käsitteiden oppimista on lähestytty tajunnallisena merkitysten muodostumisena ja toiseksi 
maailmasuhteen muodostumisena. Käsitteiden oppimisen analyysissa sitouduin 
oppimiseen intentionaalisena toimintana, joka sisältää sekä kielen ja toiminnan funktiot 
että kognitioiden ja emootioiden aspektit (osa I, luku 3; Suortti 1981b; 1989; Niiniluoto 
1996; Turunen 1989; 1991). 

Ensimmäinen taso tarkoittaa mielen joutumista merkityssuhteeseen havaittavien ja 
koettavien objektien kanssa, mikä on tarkoittanut aika-käsitteestä muodostuneiden 
käsitysten ja käsitteiden sisällöllistä analyysia (Mutanen 1999). Merkityssuhteen 
muodostumista käsityksiksi ja käsitteiksi olen tarkastellut lukuisin empiirisin esimerkein, 
joissa oppimista on lähestytty joko sisältötiedon (Carey), erityisten 
käsitteenoppimisteorioiden (Ausubel; Klausmeier; Laine 1984) tai yleisten 
oppimisteorioiden mukaisesti (konstruktivismi: Driver 1989; sosiokonstruktivismi: 
Solomon 1987; fenomenografia: Marton 1988; Uljens 1994). Yhteistä aiemmille 
tutkimuksille on ollut edelleen lähestyä käsityksiä ja käsitteitä joko oppimisprosessista 
irrallisina tai oppimiseen kuuluvina asioina, jolloin didaktinen lähtökohta on puuttunut 
(Eylon & Linn 1988; Solomon 1993). Tutkimuksen fenomenologinen ja didaktinen 
näkökulma paikannee tältä osin aiempaa käsitysten ja käsitteiden tutkimukseen liittyvää 
traditiota. 

Toisessa tarkastelutavassa yksilön mieli joutuu maailmasuhteeseen, joka asetelmassani 
tarkoittaa kokemuksellisesta suhdetta oppimisympäristöön. Oppimisympäristön 
kokemuksellisuutta on lähestytty kohtaamishorisonttien analyysina, jossa olen ottanut 
huomioon oppimisympäristön inhimillisinä tekijöinä opettajan ja toiset oppilaat sekä 
muina tekijöinä oppimistehtävät ja -välineet. Toteutetun opetusjakson mukaan 
oppimisympäristö on kohtaamispaikka, johon oppilas on situationaalisessa suhteessa. 
Kohtaamisen ja kokemusten empiirisessä analyysissa olen jäsentänyt keskeisiksi 
oppimisympäristöön kuuluviksi tekijöiksi välineet, tuen ja työskentelyn, joita olen 
selvittänyt luvussa 7.2 käsitteellistämisen vaiheiden etenemisen ja prosessiin 
orientoitumisen kannalta. 

Mielekäs ja merkityksellinen oppimiskokemus on aineistossani sekä tajunnallinen että 
eriasteisella tavalla kokemuksellinen prosessi, jossa oppilaan merkitykset voivat rakentua. 
Näin ollen tekemäni tiedon ja erityisesti emootioiden ja affektioiden analyysi on 
vaikuttanut relevantilta oppimisen tarkastelussa (Turunen 1989; 1991; Niiniluoto 1996). 
Merkityksellisen kokemuksen analysoinnissa keskeisenä piirteenä nousi esille myös 
kielen ja käsitteellisyyden osuus kohtaamistilanteissa ja yleensä oppimisympäristössä 
selviämisessä. Kielen funktiota laajempi diskurssi on ollut välttämätön teoreettinen ja 
empiirinen lähtökohta. Erityisen oleellinen se on ollut intentioiden tulkinnassa niiden 
oppilaiden kohdalla, joilla joko kielen tai toiminnan funktioiden suhteet ovat tavalla tai 
toisella korostuneet tai estyneet. Käsitteellisen kielen funktio on ollut merkityksellinen 
silloin, kun oppilas on joutunut liikkumaan metateoreettisella ja omaa toimintaa 
analysoivalla tasolla sekä välittämään intentionsa ohjaavalle opettajahorisontille. 



 
 

Tutkimuksen filosofis-fenomenologinen ja merkitys-diskurssista etenevä lähestyminen 
ovat käsitteiden oppimisen tutkimisessa tuoreita. Merkityssuhteiden määrittelyä on 
toteutettu sisällöllisen ja produktiivisen hallinnan tarkastelun lisäksi didaktisen prosessin 
näkökulmasta sekä sisällöllis-menetelmällisenä että prosessuaalisena tapahtumana, 
jolloin valittu tiedon ja kielen funktion analyysi on oppilaskohtaisissa tulkinnoissa ollut 
välttämätöntä. Kokonaisvaltaisen viitekehyksen keskeisin jäsentävä lähestymistapa on 
nojautunut yleisen ja fenomenologisen filosofian käsitteisiin. Tieteenteoreettisesti 
tutkimuksessa ollaan yleisemmin kiinnostuneita tiedonmuodostuksen logiikasta ja 
ymmärtämisestä. 

Jääkö fenomenologinen diskurssi vain filosofiseen taustaorientaatioon? Riippuu siitä, 
miten ymmärrämme teoretisoinnin ja praktisen todellisuuden ja miten haluamme ylittää 
näiden välisen kuilun. Husserlin ajatuksin tiede tuottaa lopputuloksia, jotka eivät ole 
inhimillistä todellisuutta vastaavia: luonnontieteiden ongelma Husserlin mukaan oli juuri 
siinä, että idealisoitu tiede ei perustunut koetulle todellisuudelle, jolloin syntyi kuilu 
tieteellisen maailman ja kokemusmaailman väliin (Varto 1993, 84–87). Oppilaan 
merkitys- ja kokemusmaailmaa analysoitaessa olen fenomenologisin keinoin pyrkinyt 
kiinnittämään huomion siihen, millä tavalla käsitteellistämisprosessi on järjestynyt 
oppilaan kokemuksessa ja millä tavalla kuvaamani prosessin piirteet ovat esiintyneet 
yksilön kokemassa situaatiossa. Merkitys- ja kohtaamishorisonttien analyysilla lienen 
tavoittanut oppilaan erilaisissa prosessin vaiheissa, eri konteksteissa sekä eri tehtävissä 
ilmenneitä käsitteiden oppimista edistäviä ja ehkäiseviä todellisia tekijöitä. 

Käsitteiden oppimisen pedagogisia johtopäätöksiä on syytä tarkastella sekä sisällön 
että muodon näkökulmasta. Lähtöoletuksena on ollut sisällön ja muodon dialektinen 
yhteys: jos esimerkiksi oppilaan merkityssuhteet nähdään vain kategorisina 
opetussuunnitelmallisina sisältökysymyksinä, ollaan helposti tilanteessa, jossa 
unohdetaan merkitysten oppimisen kokonaisvaltaisuus. Tutkimukseni on edennyt 
didaktisen alueen keskeisten käsitteiden hahmottamisesta oppimisen empiiriseen 
kuvaukseen, jossa sekä sisältö- että menetelmätietoa ovat edustaneet yhtäältä 
tiedonalakohtainen käsitteeseen sisältyvä tieto, käsitteiden oppimisen teoriat sekä yleensä 
oppimiseen ja opetus–oppimis-prosessin kulkuun liittyvät teoriat (kuvio 5). Olen 
korostanut sisällön ja muodon ykseyttä, vaikka olen todennut sisällön kulkeneen osin 
muodon edellä tutkimuksen toteutuksessa (Laine 1984; Julkunen 1989; luku 7.1). Sen 
sijaan oppilashorisonttia analysoitaessa menetelmän funktio näytti prosessin aikana 
olleen sisältöä keskeisemmällä sijalla (luku 7.2). 

Sisältö- ja menetelmäkysymysten lisäksi käsitteellistämiseen liittyviin keskeisiin 
teemoihin on kuulunut oppimisen kuvaaminen käsitysten, käsitteiden ja käsite–
ilmiö-suhteiden kokonaisuutena. Niinpä olen laajentanut käsitteen käsitteestä johdettua 
intension ja ekstension tematiikkaa luonnontieteellisen ajan tarkasteluun. Valinta on 
tarpeellinen tutkittaessa pieniä oppilaita, joiden käsitteiden hallinnassa ekstensiot ja 
intensiot eivät ole usein täsmentyneet (Mutanen 1999, 247–250). Kyseinen näkökulma 
läpäisi molempien empiiristen vaiheiden tulkinnan, vaikka viimeisessä vaiheessa 
tutkimustehtävä kohdentui käsitteellistämisprosessin ja -kontekstin kuvaamiseen. 

Olen kolmannen osan päätteeksi kuvannut, millaisia käsityksiä oppilailla on 
tutkittavasta aiheesta. Tulostarkastelun pohjalta on aiheellista pohtia myös 
oppimisprosessin, -ympäristön ja -tehtävien osuutta käsitteellistämisessä. Oppimista 
kuvaavien tekijöiden funktio käsitysten ja käsitteiden oppimisen ilmentäjinä on ollut 



 
 

tarpeellinen. Prosessi-tekijällä on voitu todentaa valitun menetelmän solmukohdiksi 
tutkimusongelman muodostamisen, tietolähteen valinnan ja ongelman kirjaamisen 
vaiheet, joissa oppilas joutui intentoitumaan merkityshorisontistaan ja joissa oppilaalle 
merkityksetön sisältöön orientoituminen ilmeni mm. toisen oppilaan ongelman tai 
tietolähteen tekstin kopioimisena. 

Myös kohtaamisen analyysissa kyseiset vaiheet ovat pedagogisesti haasteellisia, sillä 
tiedon siirtäminen ei vielä saanut aikaan oppilaan horisontissa Vosniadoun (1994a, b) 
sanoin käsitteellistä muutosta tai Driverin (esim. 1989) sanoin käsitysten muuttumista 
(ks. Tynjälä 1999, 72–97). Menetelmävalintaa tehtäessä pohdittiin käsitteiden oppimisen 
teorioiden (Ausubel, Carey, Klausmeier) sekä yleisten opetusmenetelmien suhdetta: nyt 
saadun tiedon perusteella oli vaikea todentaa, tulisiko opetustilanteissa olla enemmän 
tietoa itse käsitteen oppimisen teorioista tai tulisiko niissä jopa edetä niiden mukaan vai 
onko hedelmällisempi vaihtoehto omaksua didaktinen yleistieto tutkivasta ja 
ongelmakeskeisestä oppimisesta. Kuten tulen jatkotutkimusaiheita pohtiessani 
osoittamaan, en pidä relevanttina puhtaasti vertailevan kysymyksenasettelun esittämistä. 
Oleellista on, että asetelmassa on kyetty kuvaamaan merkityssuhteen muodostumista ja 
kokemuksellisuutta erilaisissa oppimistilanteissa ja tältä osin osoittamaan tutkimuksen 
teoreettisen ja empiirisen tarkastelun validius. 

Prosessin merkitykselliseksi kokeminen tuli esille sekä intentoitumisena sisältötietoon 
tai joidenkin kohdalla myös intentoitumisena prosessin muihin tekijöihin, joina pidettiin 
interaktiosuhteita opettajaan sekä toisiin oppilaisiin. Lisäksi kontekstien välisessä 
tarkastelussa kiintoisana ja toteutetulle oppimisympäristölle tyypillisenä piirteenä olivat 
kohtaamistilanteet oppimisvälineiden ja -tehtävien kanssa. Monet merkityksellisten 
kokemusten välineen, tuen ja työskentelyn ilmentymät olivat kontekstista riippumattomia 
ja näin ollen oppilaan kokemuksissa jatkuvasti ilmeneviä. Kokemukset esimerkiksi 
epäonnistuneista sosiaalisista tai tuen saantiin liittyvistä intentioista heijastuivat 
kokonaisvaltaisesti työskentelyyn, tai käänteisesti kokemukset mieluisan välineen kanssa 
toimimisesta näkyivät oppilaalle merkitykselliseen tehtävään suuntautuneisuutena. 

Kuten tulosraportoinnin päättävässä luvussa 8 osoitin, ilmenivät kokemukset 
fenomenologisen perusorientaation mukaisesti tapauskohtaisesti ainutlaatuisena. On sekä 
empiirisiä että teoreettisia osoituksia siitä, että yksilöllisten intentioiden huomioiminen on 
haasteellista tai ongelmallista ja siihen pyritään käytännön oppimistilanteissa usein 
ymmärrettävällä tavalla varioiden. Tuloksena olevista ainutlaatuisista merkityksellisistä 
kokemuksista ja niiden analysoinnista tulisi vetää myös johtopäätöksiä käytäntöön. 
Käytäntöön soveltaminen ei tarkoita yksilöllisyyden ja ainutlaatuisuuden soveltamista 
dogmaattisesti ja normatiivisesti pelkästään oppimisjärjestelyissä, vaan tuloksilla on jo 
alussa esittämälläni tavalla merkitys käytännön tilanteita syvemmillä ulottuvuuksilla, 
joilla tarkoitan erityisesti opettajan ihmiskäsitystä ja ideologioita. Edelleen 
aiheenvalinnan kannalta totean, että käsitysten ja käsitteiden didaktinen tutkimus 
ansaitsee paikkansa, sillä ilman tiedon, toiminnan ja ajattelun analyysia oppilaan 
kokonaisvaltainen oppimistoiminnan tai -kokemusten tarkastelu ei olisi ollut mahdollista. 

Yksi sivujuonteista ja alkuvaiheessa ehkä hyvinkin keskeisellä sijalla olleista 
teemoista oli lapsen ajattelun ja toiminnan ideologinen pohdinta (esim. Freese 1992; 
Lipman 1988). Sitouduin ajatukseen, jonka mukaan lapsen oppimismahdollisuuksia ei 
rajata (olen edelleenkin sitä mieltä) ja jonka mukaan lapsenomaisesta ajattelusta ei voida 
edes kehityspsykologisessa mielessä yksiselitteisesti puhua. Väistämättä sitoumukseni 



 
 

olivat tuolloin vahvoja, ja ne johtivat esimerkiksi siihen, että oppimisympäristöön 
sisällytettiin runsaasti filosofisen ja luonnontieteellisen tiedon aktiviteetteja. Ajatus lapsen 
rajattomista (tiedollisista) mahdollisuuksista voi toki elää, mutta vuosien myötä olen 
laajentanut ajatteluani yhä enemmän myös lapsen kokonaispersoonallisuutta tukevalla 
tavalla muille osa-alueille. Yksi tarpeellinen laajennus ajattelutapaani oli tutustuminen 
Rousseaun (1905) Émileen: Rousseauhan kunnioittaa Émilensä kasvatuksessa ns. 
luonnon työtä, jossa kasvattaja ei voi olla esteenä luonnon määräämälle, 
tarkoituksenmukaiselle positiiviselle toiminnalle. Kasvatuksen ideana on, että lapsi voisi 
rauhassa kypsyä vastaanottamaan kehityksen mukana luonnollisesti esiin tulevat asiat. 
Tämäntyyppinen pohdinta on noussut implisiittisesti taustalle erityisesti silloin, kun olen 
tulkinnut oppilaiden käsityksiä, käsitteitä ja lopulta jopa merkityksiä tutkimukseni 
viimeisessä vaiheessa (ks. Suortti & Mutanen 1997). 

 

(b) Metodologisten tutkimustehtävien toteutuminen 

Asetin hankkeelleni myös metodologisen tehtävän, joka mukaili tutkimukseni 
alkuvaiheessa yleisiä DPL:ssa suoritetuille hankkeille asetettuja metodologisia tavoitteita. 
Erityisesti hankkeen alussa ratkoin muiden tutkijoiden kanssa yhteisiä tutkimustilan 
sisäänajoon liittyviä kysymyksiä. Aiheen tarkentuessa tiedonkeruuseen liittyvät 
ongelmanasettelut spesifioituivat luonnollisesti siten, että kussakin hankkeessa toimivat 
alkoivat omalta osaltaan kartoittaa yhteistä ymmärrystä tilan suomista mahdollisuuksista. 
Informaatioteknologialla, jolla on tarkoitettu integroitua ATK- ja AV-laiteympäristöä ja 
sen suunnittelun ja käytön edellyttämää tietotaitoa, on yleensä nähty olevan 
mahdollisuuksia kokonaisvaltaisen ja monipuolisen didaktisen prosessitutkimuksen 
kehittämisessä. Teknologian hyödyntämisen ideana on opetustilanteista kerättävän 
reaaliaikaisen tiedon taltioimisen mahdollisuus: oppimistilanteista aiemmin saadun 
atomisoivan siirto- ja syklipohjaisen poikkileikkauskuvan sijasta on ollut mahdollista 
taltioida ja analysoida empiirisesti moniulotteista ilmiötä pitkittäisleikkauksena koko 
prosessin ajalta. (Esim. Suortti ym. 1993; Atjonen 1995a.) 

Tehtävänä oli aluksi tutustua tiedonkeruujärjestelmän soveltuvuuteen erilaisissa 
oppimis- ja tutkimusympäristöissä (ks. Mutanen 1999, 162–165). Suoritin tiedonkeruita 
sekä ns. perinteisessä että joustavassa ja avoimentyyppisessä oppimisympäristössä. 
Niinpä fyysisenä tiedonkeruupaikkana on hankkeessani ollut sekä perinteinen että 
prosessilaboratorion luokkahuone. Viime vaiheessa olen korostanut nimenomaan 
toimintaympäristön soveltuvuutta joustavana, yksilöllisenä ja valinnaisuuden 
mahdollistavana ympäristönä. Yleensä voisi muiden tilassa tutkimustaan suorittaneiden 
tavoin todeta, että oppilaat työskentelivät mielellään Intellissä sekä tottuivat nopeasti 
teknologiseen oppimisympäristöön. 

Aineiston kokoamiseksi ja analysoimiseksi tavoitteena on ollut hyödyntää laboratorion 
toimintamahdollisuuksia monipuolisesti. Ympäristön käytössä olen pitänyt tärkeänä, että 
oppilaiden käsitysten ja käsitteiden tutkimisessa moderni teknologia on mahdollistanut 
aiempaa monipuolisemmin oppimisen aikana tapahtuvan aineiston taltioinnin pelkän 
produktimittaamisen sijasta (ks. Riihelä 1989). Taltioitu videokuva on antanut sekä 
analyyttista että kokonaisvaltaista tietoa oppilaiden oppimisprosesseista. Empiirisen 
kuvauksen onnistumisen ja näin ollen järjestelmän arvioinnin kriteerinä oli 



 
 

tapaustutkimuksen näkökulmasta seurata yksittäisen oppilaan toimintaa 
oppimisympäristössä. Erityisesti videokuva on mahdollistanut oppilaiden todelliseen 
toimintaan pureutumisen (ks. Jordan & Henderson 1995, 55–56) sekä varsinkin 
oppilaiden aidosti välittämien kokemusten analysoinnin (Borg & Gall 1983, 338–339; 
Atjonen 1995a, 172). 

Keväällä 1995 kerätyn aineiston perusteella on todettavissa se, että järjestelmä toimi 
teknisesti hyvin. Kuvauksen pääperiaatteena avoimessa ympäristössä oli tarpeellista olla 
tiettyjen tilojen ja kuvien yhdistämisen säännönmukaisuus. Äänten yhdistäminen eri 
mikrofoneista oikeille kuvanauhoille ja -raidoille tuntui onnistuneen suhteellisen 
joustavasti niin, että katseluvaiheessa saattoi pääosin vaivattomasti seurata oppilaan 
todellista toimintaa. Mikäli laiteympäristöä halutaan kehittää entistä paremmin 
soveltuvaksi avoimen oppimisympäristön kuvaamiseen, tarvittaisiin yksi kamera lisää 
niin, että luokkatilanteesta voitaisiin saada yleiskuvaa, josta oppimisympäristön 
kokonaisuus olisi parhaiten hahmotettavissa. Lisäksi kameroiden kääntyvyyttä olisi 
tarpeen nopeuttaa. 

Analyysijärjestelmää olen hyödyntänyt käyttämällä aineiston observoinnissa Atjosen 
(1995b, 1996) tutkimuksessa kehiteltyä ATK-pohjaista observointiohjelmaa. 
Edellytyksenä toteuttamani kuvaustavan analyysimahdollisuuksille (eli litteroinnille ja 
observoinnille) oli, että yksittäisen oppilaan toimintaa saattoi seurata kolmen 
videomonitorin ja äänimikserin muodostamasta yksiköstä, josta havainnoija seurasi 
kulloinkin tutkimaansa oppilasta tekemiensä kuva- ja äänivalintojen kautta. 
Kokonaisuudessaan hankkeeni tuotti yhden toimivan ratkaisun videoaineiston 
jälkikäteisanalysointiin. 

Jatkossa on aineiston jälkikäteistarkastelun asiantuntemusta lisättävä sekä pyrittävä 
rakentamaan ympäristöjä, jotka mahdollistaisivat analyysien tekemisen monentyyppisissä 
hankkeissa. Yksi mahdollisuus on analogisen videotallennus- ja editointijärjestelmän 
muuttaminen digitaaliseen muotoon, jolloin aineiston käsittely helpottuisi ja sitä 
voitaisiin esimerkiksi jakaa tehokkaammin verkossa. Toinen, joskin kevyempi ratkaisu 
olisi rakentaa aikakoodin lukemisen mahdollistava analyysiyksikkö. Myös tässä 
tapauksessa videoaineiston käsittely nopeutuisi ja helpottuisi, mutta järjestelmältä 
puuttuisivat digitaalisen materiaalin työstämiseen pystyvän järjestelmän edut. Olipa 
analyysijärjestelmä sitten millainen hyvänsä, on sen suunnittelussa ja toteutuksessa 
kiinnitettävä riittävästi huomiota käyttäjäystävällisyyteen siten, että sen hallinta ei vaadi 
tutkijalta liian suurta erityisosaamista. 



 
 

2 Teoreettisen tarkastelun ja empiirisen työskentelyn 
arviointia 

Olen selostanut teoreettisia ja empiirisiä valintoja sekä luotettavuuteen ja lähdekritiikkiin 
liittyviä seikkoja useissa luonnollisissa yhteyksissä raportoinnin aikana, sillä niiden 
arvioiminen on kietoutunut koko tutkimusprosessiin. Tässä yhteydessä tarkastelen 
työskentelyprosessia yleisesti niin, että ensiksi arvioin viitekehystä tutkimustehtävineen 
ja toiseksi tutkimuksen empiiristä toteuttamista. 

2.1 Tutkimustehtävien ja viitekehyksen arviointia 

(a) Tutkimustehtävistä tutkimusongelmiin 

Koko hankkeen tehtävät ovat laajoja ja moniulotteisia, ja niiden ratkaisemiseksi olen 
nähnyt tarpeelliseksi suorittaa useita teoreettisen työskentelyn vaiheita sekä kolme 
empiiristä tiedonkeruuta erilaisine menetelmineen. Jokaisessa empiirisessä 
tiedonkeruussa on ollut itsenäiset tavoitteet ongelmineen (ks. myös Mutanen 1999, 5–7). 
Perustelin johdannossa tutkimustehtävien muodostamista sekä aiheeni sisällön että 
Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen DPL-projektien näkökulmista. Tutkimustehtävien 
painotusalueet ovat yksilöityneet niin, että olen asettanut ensiksi teoreettisen ja toiseksi 
empiirisen tehtävän. Viimeisenä mainitsemaani metodologista tehtävää olen toteuttanut 
muiden tehtävien toteuttamisen ohessa. 

Tutkimustehtävien toteuttamisen laajuus näkyy viitekehyksen raportoinnin laajuutena. 
Hankkeen alussa rajasin käsitysten ja käsitteiden tutkimisen case-tyyppisesti koskemaan 
aikavaihteluihin liittyviä käsitteitä, joiden luonnetta olen pohtinut sekä sisältö- että 
opetussuunnitelmatiedon näkökulmasta. Teoreettiseen rajaukseen kuuluivat valinnat, 
joissa filosofis-didaktinen lähestymistapa oli ilmeisin: tämän lähestymistavan avulla olen 
edelleen voinut tarkastella oppimis- ja kehityspsykologisia tutkimuksia. Tutkimuksen 
edetessä olen rajannut tehtäviä priorisoimalla tehtävien funktioita eri empiiristen 
vaiheiden aikana (taulukko 1). Aikaan liittyviä käsitteitä raportoin erillisessä julkaisussa 



 
 

sisällöllisesti laajasti, minkä jälkeen kolmannessa osassa tarkensin opetusjakson 
aihepiiriksi planetaariset aika-käsitykset ja niihin sisältyvät käsitteen alat ja ominaisuudet 
sekä vastaavasti laajensin kolmannen osan sisältöjä didaktisen tutkimuksen ja erityisesti 
oppimisen ja oppimisympäristön tarkasteluun. Oppimisprosessin analyysiin sisällytin 
puolestaan prosessin ja kontekstin analysoinnin siten, että rajasin menetelmän tutkivaksi 
ja toiminnalliseksi, jolloin jätin spesifit käsitteiden oppimisteoriat ja niiden 
menetelmälliset sovellukset empiirisen kuvauksen ulkopuolelle. Lisäksi sivusin 
käsitteellistämisen sisältöjä ja kontekstia kuvatessani opettajaa. 

Tutkimukseen sisällyttämiäni käsitettä ja käsitystä pidän kokonaisuutena, jonka 
rikkominen esimerkiksi pelkkien käsitysten tutkimiseksi olisi koko ilmiön hahmottamisen 
kannalta ongelmallista. Käsitysten ja käsitteiden lähestyminen puolestaan sisällöllisenä 
kysymyksenä olisi tarkoittanut oppimisprosessin analysoinnissa kapea-alaista 
lähtökohtaa, joten menetelmä-aspektin tarkastelu oli oikeutettua (vrt. Eylon & Linn 
1988). Viitekehyksen muodostamista perustelen viime kädessä fenomenologisella 
merkitys-käsitteellä, josta on ollut teoreettisesti ja empiirisesti jäsenneltävissä oppilaan 
intentoituminen oppimiseen. 

Ensimmäisen osan käsiteanalyysi on tarkoittanut ontologisten ja epistemologisten 
lähtökohtien selvittelyä, ja siitä on johdettu empiiristen tarkastelujen 
merkitys-käsitteeseen sisältyneet tasot: yhtäältä käsitteiden, käsitysten ja merkitysten 
sekä toisaalta merkityksellisen oppimisen ja oppimiskokemuksen kuvailu. Sitoumuksia 
seurannut työskentely toi mukanaan tutkimusongelmat, joiden muodostaminen on 
kuvattavissa parhaiten erittelemällä eri vaiheet itsenäisiksi kokonaisuuksiksi. 
− Toisen osan käsitteiden ja käsitysten sisällöllisestä tarkastelusta on johdettu käsitys-, 

käsite- ja käsite–ilmiö-suhteisiin johtaneet empiiriset ongelmat (ks. Mutanen 1999). 
− Kolmannen osan merkityssuhteen muodostumisen ja kohtaamishorisontin 

tarkastelutasoista on johdettu kokemusten kuvailuun liittyvät ongelmat. 
Osa ongelmista on muodostunut teoreettisesti argumentoiden, ja siinä olen jäsentänyt 

aiempien tutkimusten keskeisiä käsitteitä valitsemani filosofis-didaktisen lähestymistavan 
sisällä. Erityisesti viimeisen vaiheen ongelmien kohdentumista ohjasivat teoreettisen 
tiedon lisäksi aiemmin suoritetut tiedonkeruut. Kokonaisuudessaan ongelmien 
muodostaminen on koko hankkeessa ollut deduktiivista, mutta olen erityisesti erillisten 
osien raportoinnissa eritellyt ongelmia myös analyyttisesti. Katson deduktiivisen 
lähestymistavan sisällä pyrkimyksen ilmiöiden analyyttiseen tarkasteluun helpottaneen 
myös empiirisen todellisuuden yhteyksien ymmärtämistä. Ratkaisullani viittaan Cleveen 
(1886, 139), joka totesi yhdistäessään analyyttisen ja synteettisen opetustavan 
geneettiseksi: ”Kummassakin tapauksessa todellinen oppiminen tapahtuu ainoastaan 
missä analyysi ja synteesi yhtyvät toisiinsa.” 

 

(b) Viitekehyksen ja raportoinnin tarkastelua 

Suortti (1981a, 5) on pohtinut induktiivis-analyyttisen teoretisoinnin rakennetta ja 
perustellut deduktiivisen lähestymistavan tärkeyttä ideaalista todellisuutta 
hahmotettaessa. Koulutodellisuus on spesifi osa vallitsevaa todellisuutta, ja siinä on 
samat lainalaisuudet kuin todellisuudessa yleensäkin. Jotta tutkija kykenisi 
syntetisoimaan, hänen on löydettävä ja tiedostettava ne puutteet, joita hänen nyt 



 
 

vallitsevassa todellisuudessaan on ja jotka kahlitsevat tutkimustodellisuudessa 
traditionaalisen työn jatkamista. Hahmottaessani deduktiivisin periaattein tutkimukseni 
teoreettista kokonaisuutta olen analyysissani tarttunut konkreettisiin käsityksiin ja 
käsitteisiin liittyviin esimerkkeihin. Tähän on osaltaan sysännyt teoria–
empiria-työvaiheiden syklinen vuorottelu. Valittu käsittelytapa on tuonut yhtäältä 
tutkimukseeni kokonaisvaltaisuutta, ja toisaalta se on tehnyt haastavaksi työn 
rakenteellis-sisällöllisen ja käsitteellisen hallinnan. 

Kuvaamastani lähestymistavasta nousee joitakin käsitteiden käyttöön ja valintaan 
liittyviä asioita, joita pidän tutkimuksen ratkaisujen selventämiseksi tarpeellisena pohtia. 
Vaikka ensi luvuista alkanut käsiteanalyysi on jatkunut läpi työn, otaksun, että empiirisen 
tutkimuksen piiristä kohdistettaisiin kritiikkiä käsitteiden eksaktia määrittelyä kohtaan. 
Käytän raportoinnissani useissa yhteyksissä fenomenologiaan kuuluvia käsitteitä väljästi. 
Esimerkkeinä voisin mainita käsitteet fenomenologinen merkitysteoria tai kohtaamisen 
analyysi, joita olen kuvannut, kuten monia muitakin keskeisiä käsitteitä, ensisijaisesti 
ensimmäisessä osassa. Väljä käsitteiden käyttö johtuu osaksi siitä, että kyseiset käsitteet 
eivät ole muutamin sanoin helposti määriteltävissä tai niiden eksakti määrittäminen ei ole 
ollut tutkimustehtävien edistämiseksi tarkoituksenmukaista. Korostan, että 
tarkoituksenani ei ole ollut tehdä kattavaa fenomenologista esittelyä tai tiukkaa 
käsitteiden määrittelyä, vaan fenomenologisen näkemyksen tuoman ymmärryksen avulla 
olen tulkinnut ja jäsentänyt aiempia empiirisiä tutkimuksia ja niiden peruskäsitteistöä 
sekä soveltanut sitä didaktiseen prosessitutkimukseen. 

Millaisin teoreettisin asein – teorioin, viitekehyksin tai mallein – fenomenologiasta 
tulee tutkimuksessani lopulta puhua? Olen raportoidessani käyttänyt käsitettä viitekehys, 
jolla olen tarkoittanut jokaisessa tutkimukseni vaiheessa esittämiäni teoreettisia 
konseptioita. En ole yrittänytkään muodostaa puhdasta fenomenologista ”teoriaa”, vaan 
nimittäisin työskentelyotettani mieluummin fenomenologiseksi lähestymistavaksi – 
tavaksi palauttaa oppimisen ilmiöt intentionaalisuuden, merkityssuhteen, horisontin ja 
eideettisen reduktion käsitteisiin (esim. Rauhala 1978; 1990; 1993; 1995). Tutkimuksen 
kohteena on ollut fenomenologiseen viitekehykseen jäsentyvä mielen merkityssuhteiden 
ja kohtaamishorisontin problematiikka ja toisaalta siihen loogisesti eri tasoilla kietoutuva 
käsitteen oppiminen. Tarkastelutasot ovat yksilön tajunnallisuuden prosesseihin ja 
didaktiseen vuorovaikutukselliseen kontekstiin yhdistettyinä perimmältään filosofisia 
kysymyksiä. Deweyhin (1957, 383–384) viitaten voisi todeta koko kasvatuksen ongelman 
olevan filosofinen. 

Olen pitänyt monen vuoden ajan työskentelyni yhtenä suurimmista haasteista ns. 
filosofisen ja oppimispsykologisen tason yhteensovittamista (ks. esim. Hakala 1992, 54–
62). Matkan varrella olen yhä uudelleen kysynyt, miten esimerkiksi fenomenologisen 
merkitys-diskurssin sitoumukset näkyvät empiirisessä oppimisanalyysissa. Jäävätkö 
filosofisin käsiteapparaatein tehdyt tulkintani vain pelkän sitoumustason analyysiin? 
Onko tutkimukseni vain välittävien oppimispsykologisten teorioiden ehdoin etenevää, 
jolloin myös peruskäsitteistö olisi koostunut aiempien tutkimusten käsitteistä? Viittaan 
kysymyksiin vastatessani edellä esittämääni deduktiiviseen lähestymistapaan, jonka 
sisässä katson liikkuneeni myös analyyttisella ja empiiristä todellisuutta hahmottavalla 
tarkastelutasolla. Koska fenomenologisen viitekehyksen funktio on ollut tietoisesti 
aiempia tutkimuksia jäsentävä sekä raportointiratkaisultaan läpi työn etenevä, olen 
pyrkinyt etenemään luontevasti erilaisilla ja toisiaan tukevilla tulkintatasoilla. 



 
 

Lähinnä raportoinnin näkökulmasta käsitteiden käytön ongelmana on ollut itse 
käsite-käsite, joka siis sisältää merkityksen sekä tutkimuksen tekemiseen että tutkittavaan 
kohteeseen liittyen. Usein tähän on liittynyt myös toiston ongelma. Rauhalan (1993) 
analyysissa käsite on fenomenologisen sisällöllinen: käsite on intersubjektiivisen 
yleisyyden mukainen mieli (noema), johon ihmisten keskeinen kommunikaatio perustuu. 
Fenomenologisessa analyysissa käsite tarkentuu yhtäältä merkityksen yhteydessä ja on 
samalla empiirisen tulkinnan keskeinen metodinen ja operationalisoitava tekijä, ja niinpä 
käsitteen käytön funktio on luokitteleva ja analysoiva. Toisaalta sisällöllisenä 
kysymyksenä käsite ilmentää spesifimmin aika-käsitettä, tutkittavien mielellistä objektia. 
Perustelin aivan alkuluvussa, miksi ensimmäinen osa on lähes pelkästään käsiteanalyysia 
ja siitä johdettujen sitoumusten esittelyä. Merkitys-käsitteen tarkastelu on ollut 
käsiteanalyysin välttämättömyydestä selvä osoitus. Merkityksen lähikäsitteinä yleisessä 
viitekehyksessä ovat olleet käsite, ajattelu, ymmärtäminen ja oppiminen. 
Fenomenologisessa terminologiassa merkityskäsitteistöön kuuluivat puolestaan mm. 
mieli, noema, akti, intentio ja horisontti. Merkityksen tematiikasta on voitu jopa osoittaa, 
että samasta käsitteestä käytetään eri käsitteitä tai että jokainen tutkimus on tuottanut 
oman terminologiansa samasta käsitteestä. 

Raportointia valaisee hieman teoreettisen ja empiirisen työskentelyn syklisyys, johon 
viittasin jo kolmannessa osassa esittäessäni viimeiseen vaiheeseen johtaneet 
tutkimusongelmat (luku 4). Työprosessia suunnitellessani pidin arvokkaana lähtökohtana 
teoreettisten ja empiiristen työskentelyvaiheiden vuorottelua erityisesti tutkimuksessa, 
jonka aihe liikkuu monin osin abstraktiotasolla (ks. kuvio 1). Tästä johtuen teoreettinen ja 
empiirinen tehtävä myös toteutuvat lomittain. Ehkäpä kuvaamastani vuoropuhelusta on 
johtunut, että olen raportointini edetessä kokenut paikoin ongelmana tutkimukseni 
jäsentelyn. Olen raportoinut tutkimukseni tähän muotoon vasta tiedonkeruuvaiheiden 
toteuttamisen jälkeen, mistä johtuu että esimerkiksi perinteisesti ymmärretty ”empiirinen 
osa” sisältää tiedonkeruun jälkeen ilmestyneitä lähteitä, joilla olen täydentänyt 
viitekehystä (esim. Arnold ym. 1995; Niiniluoto 1996; Ojala 1997). Ennen 
tiedonkeruiden toteuttamista olin hyvin pitkälle työstänyt teoreettisia sitoumuksiani, 
eivätkä peruslähtökohtani ole missään vaiheessa muuttuneet (ks. Tiirola 1992; Mutanen 
1995; 1999). Sen sijaan tuottamaani tekstiä olen tiivistänyt ongelmien tarkentuessa ja 
rajautuessa kussakin tiedonkeruussa. On selvää, että toiminta on tuonut mukanaan uutta 
ja tarkentuvaa ymmärrystä. Kokonaisuudessaan katson sen, että raportoin erillisenä 
aika-käsitteeseen liittyvän sisällöllisen tarkastelun, olleen tarpeellinen ratkaisu, sillä 
muuten sisältöön liittyvää tietoutta sekä erityisesti käsite-, käsitys- ja käsite–ilmiö-tason 
empiiristä erittelyä ei olisi tässä laajuudessa ollut mahdollista toteuttaa (ks. Mutanen 
1999). 

Lähdeaineisto on yleensä viitekehyksen poikkitieteisen lähestymistavan mukainen. Se 
on muodostunut hyvin erityyppisistä lähteistä aina filosofisesta ja didaktisesta 
kirjallisuudesta luonnontieteen käsityksiä raportoiviin tutkimuksiin. Välimaastoon 
sisältyvät sitten psykologiset ja kielitieteelliset tutkimusraportit. Oppimispsykologinen 
lähteistö on ollut pääasiassa tieteellisistä aikakauslehtiartikkeleista, kun taas osaksi 
didaktinen ja suurimmaksi osaksi filosofinen kirjallisuus on perustunut klassisiin teoksiin. 
Substanssiin liittyvistä lähteistä olen katsonut relevanteiksi artikkelit ja monografiat, joita 
tarkastelin kysymyksin siitä, millaisia aika-käsityksiä ja -käsitteelle analogisia ilmiöitä on 



 
 

tutkittu. Lähdeaineiston heterogeenisyys ja laajuus viestittävät viitekehykseni 
monitasoisuudesta. 

Lähtökohtana olen pitänyt tutkittavan aiheen ontologisten ja epistemologisten 
sitoumusten eksplikointia (osa I; ks. Tiirola 1992). Osin tarkastelutapani ja jopa 
tutkimustehtävien laajuus selittyvät kasvatusklassikoihin perehtymisellä, jota olen 
jatko-opintojeni ja filosofian opintojeni kuluessa suorittanut (Suortti & Tiirola 1993; 
Suortti & Mutanen 1995; Suortti & Mutanen 1997). Niissä oppimisen teoretisointi on 
kokonaisvaltainen ja poikkitieteellinen prosessi, jossa kulkevat rinnakkain mm. filosofia, 
psykologia ja didaktiikka eri tasoineen siten, että esimerkiksi aine- ja yleisdidaktiikkaa tai 
kasvatus-, kehitys- ja oppimispsykologiaa ei ole kokonaisuuden nimissä rikottu. Myös 
oppimisen ilmiöiden olemuksen tarkastelu on sitoutunut tietämykseen lapsen kasvu- ja 
kehitysprosesseista. Tässä viittaisin Cleven (1886) kokonaisvaltaiseen, ilmiöiden 
perusluonnetta lähestyvään didaktiikkaan, jossa kasvatuksen eri vaiheita ei voida 
keinotekoisesti ja abstraktisesti eritellä (Suortti 1992, 25–26). Perehtyessäni klassikoihin 
varsinaisen opinnäytteeni tekemisen rinnalla olen peilannut myös tämän tutkimuksen 
syntyprosessia ja intentioita, sillä alusta saakka työskentelytavalleni uskollisena olen 
kokenut tarpeelliseksi aiempien tutkimusten käsiteanalyysin kasvatusfilosofian keinoin. 

Pyrkimykseen kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta liittynee myös Lehtisen (1988b, 
10–11) arvio, jonka mukaan suurin osa ihmisen psyykkistä toimintaa kuvaavista 
tutkimuksista on selittänyt tiedon luonnetta palauttamalla sen atomistiseen, 
konkreettiseen kokemukseen ilman yleistynyttä tietämisen perustaa kuvaavaa käsitteistöä. 
Didaktisen todellisuuden ja oppilaan käsitteellisen maailman yhteisenä ns. punaisena 
lankana ovat viitekehyksessäni olleet merkitys- ja maailmasuhteen käsitteet. 
Merkitystematiikan tarkastelun tavoitteena on ollut tuoda loogisuutta työn muuten 
monipuoliseen ja didaktisesti monia asioita läpäisevään teoretisointiin. Tämä valinta on 
tehty tietoisesti siitä syystä, että esimerkiksi Bruner (1990) kritisoi psykologiaa 
”näppärien pikkututkimusten eetoksesta”, hajanaisuudesta, atomistisuudesta ja 
perustelemattomuudesta, vaikka kysymyksessä ovat suuret psykologiset teemat mielen ja 
sen prosessien luonteesta, merkityksen ja todellisuuden konstruoinnista, historiasta ja 
kulttuurista mielen muokkaajana. Tähän liittyy Munterin (1993, 241) vaatimus 
psykologiasta, jonka tulee uskaltautua positivistisen tieteen konventionaalisten 
tavoitteiden ja niihin liittyvien reduktionististen, kausaalisten selittämis- ja 
ennustamistavoitteiden taakse. Edelleen Kroksmark (1987, 20–21) arvostelee didaktiikan 
tutkimuksen pitkän ajallisen jakson kuluessa hukanneen keskeisintä luonnettaan. Hän 
nostaa historiallisen tutkimuksen kontekstuaalisen ja ajan problematiikan esille: ”Kaikki, 
mitä me tänään tieteessämme teemme ja jota me erilaisissa olosuhteissa otamme 
huomioon, ei ole toisessa ajassa ollut yhtä itsestäänselvää.” 

Viitekehyksen arvioimisessa ei voi välttyä teorianmuodostuksen tai paradigmojen 
pohtimiselta. Olen sivunnut joitakin keskeisiä teorianmuodostuksen käsitepareja. Tällöin 
tarkastelu on liikkunut tieteellis-teoreettisen ajattelun ja inhimillisen arkielämän 
suhteiden erittelynä, joka käsityksiä ja käsitteitä koskevien tutkimusten ollessa kyseessä 
on yltänyt arki- ja teoreettisten käsitysten kategorisointiin. Edelleen todellisuuksien 
tarkastelussa ovat mukana teorian ja käytännön ulottuvuudet. Kokonaisvaltaiseen 
oppimisen ymmärtämiseen liittyen on oleellista huomata kyseisten käsitteiden olevan 
tutkittavan ilmiön yhtä kokonaisuutta. Suortti (1992, 23; Suortti & Mutanen 1995) 
palauttaa käytäntö–teoria-kysymyksen analysoinnin hegeliläiseen käsitykseen 



 
 

persoonallisen tiedon ideasta, jossa subjektiivinen ja objektiivinen aspekti ymmärretään 
Cleven (1886, 111) sanoin ”todellista sivistystä edistävänä yhteytenä”. 

Merkityssuhteiden käsitteellinen tutkimus tieteenteoreettisena kysymyksenä on 
kiintoisa kasvatustieteellisen paradigmakeskustelun näkökulmasta (ks. opetustutkimuksen 
paradigmat: Atjonen 1995a, 25–27). Kansanen (1992, 3) näkee paradigmakysymyksen 
lähinnä tieteenfilosofisena, ja siinä metodien vertailusta ja vastakkainasettelusta on edetty 
taustakysymyksiin. Pohtiessaan kasvatustieteen tutkimuksen paradigmojen muutosta 
1970- ja 1980-luvuilla Kansanen (emt. 8–9) esittää Königin johtopäätöksen, jonka 
mukaan kasvatustieteellisessä tutkimuksessa on tapahtunut lähentymistä eri tieteiden, 
kuten henkitieteellisen pedagogiikan sekä empiirisen ja kriittisen kasvatustieteen, kesken. 
Esimerkiksi hermeneuttiset kysymyksenasettelut ovat lisääntyneet metateoreettisella 
tasolla. Kansanen (mts.) toteaa käsitteiden mieli, merkitys ja ymmärtäminen olevankin 
entistä useammin keskeisiä tutkimuksen lähtökohtia. Königin päätelmä osoittautuu varsin 
selvästi todeksi tässä oppimisen tutkimuksessa, jossa mielen, merkityksen ja 
ymmärtämisen käsitteet ovat keskeisiä empiirisen didaktiikan käsitteitä. 

Raporttini keskeinen kasvatuksen teorian ja teoretisoinnin juonne kiteytyy seuraavien 
Kansasen (1992) raporttinsa esipuheessa esittämien kysymysten yhteyteen liitettynä: 
”Voidaanko tutkimusparadigmojen rajat ylittää ja pyrkiä yhteiseen metateoriaan? 
Triangulaatio, eklektismi, meta-analyysit ja metateoretisointi ovat tämän hetken 
iskusanoja. Mikä opetuksessa on kansainvälisesti yhteistä? Onko opetus ja myös kasvatus 
niin sisällöstä ja kielestä riippumaton prosessi, että se esiintyy erilaisissa järjestelmissä 
suhteellisen samanlaisena?” Kysymysten taustalla on kasvatuksen ja opetuksen 
näkeminen kulttuurisena ja historiallisena kysymyksenä. Tätä taustaa vasten on ollut 
myös aiheellista pohtia käsitysten ja käsitteiden tutkimisen reunaehtoja silloin, kun on 
kysymys merkityksellisistä kokemuksista ja merkityssuhteiden yksilöllisestä 
muodostumisesta. 

2.2 Empiirisen toteuttamisen tarkastelua 

(a) Tutkimuksen luonteen erittelyä 

Tulostarkastelu on ollut luonteeltaan sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista, ja koko 
tutkimukseni lähestymistavassa on sekä idiografisia että nomoteettisia aineksia 
kuvailevan tutkimusotteen mahdollistamissa rajoissa. En pidä näitä klassisesti erilaisia 
suuntauksia toisiaan poissulkevina, vaan olen katsonut, että suuntaukset täydentävät 
ilmiökokonaisuuteni ymmärtämistä (vrt. Lehtinen 1988b; Siljander 1992). Ensisijainen 
lähestymistapani on kuitenkin idiografis-kvalitatiivinen. Tapaustutkimuksen 
näkökulmasta lähestymistapa on ennen kaikkea idiografista, sillä olen ymmärtävän otteen 
myötä lähestynyt oppilaiden yksilöllisiä käsite- ja käsitesuhteita oppimisprosessiin 
kiinteästi kuuluvina. Lisäksi teoreettiset sitoumukset perustuvat idiografiseen käsitteiden 
oppimiseen, jossa jokaisen oppilaan käsitteellistämisprosessia pidetään ainutkertaisena ja 
arvokkaana. Toki tulostarkasteluissa on ollut myös nomoteettisia vaikutteita esimerkiksi 
siten, että olen käsityksiä ja käsitteitä kuvatessani selostanut erilaisten käsitystyyppien 



 
 

määrällisiä piirteitä valitsemassani aineistossa tai olen kuvannut käsitteiden hallintaa ja 
observointitulosten määrällisyyttä numeerisin arvoin. Kvantitatiivisia arvoja en ole 
pitänyt itseisarvoina, sillä tuloksia kuvatessani olen halunnut nimenomaan nostaa esille 
laadulliset, käsitteiden oppimisen yksityiskohtia luonnehtivat seikat aineistosta 
poimittujen tapausesimerkkien avulla (ks. Jussila 1992; Olkinuora 1988, 88). 

Arvioin, että käsitteiden oppimista on kuvannut parhaiten tapauksittain etenevä 
perustutkimus, jossa tapauksia ovat edustaneet kymmenen oppilaan oppimisprosessit. 
Oppilaan näkökulmasta ensimmäinen vaihe merkitsi lähinnä tiedonkeruun kohteena 
olemista, kun taas toisessa vaiheessa käsitteiden oppimiseksi toteutettiin opetusjakso 
tutkimustilaan suunnitellussa oppimisympäristössä. Ensimmäisessä vaiheessa saatoin 
tutkijana oppimisympäristöstä riippumatta tarkentaa käsitteellistämiseen kuuluvia 
erilaisia piirteitä. Toisessa tiedonkeruussa etenin tapaustarkasteluissani kohti didaktista 
kontekstia, jolloin perustutkimuksellinen luonne muuttui yhä enemmän soveltavan 
tyyppiseksi. Ensimmäisestä tiedonkeruusta kokoamani tieto muodosti edellytykset toisen 
vaiheen toimintatutkimuksen keinoin soveltavalle tutkimukselle. 

Kun arvioin tutkimuksen eri vaiheiden antia, voin todeta, että pidän erikseen 
suorittamiani empiirisiä tiedonkeruita merkittävinä sekä hahmottelemani teoreettisen 
viitekehysratkaisun että jatkotutkimuksen ongelmanasettelun kannalta (ks. Stake 1994, 
245). Miten ymmärrykseni on lisääntynyt prosessin aikana, ja miten olen kyennyt sitä 
toiminnan edetessä arvioimaan? Kysymys on varsin oleellinen pohdittaessa 
toimintatutkimustyyppisen tutkimuksen luonnetta. Luotettavuutta ovat tältä osin lisänneet 
kenttämuistiinpanot ja välivaiheen raportoinnit, joista olen muodostanut lopullisen 
raportoinnin (osa III: luvut 5 ja 6). Kyseisten vaiheiden huolellinen kirjaaminen on ollut 
hyödyllistä siksi, että luvussa 4 kuvaamallani tavalla en ollut ehtinyt kirjoittaa kolmannen 
vaiheen teoreettista tarkastelua ennen kevään 1995 empiirisen vaiheen toteuttamista, sillä 
tiedonkeruiden välissä analysoin suurelta osin ensimmäisen vaiheen tulokset sekä 
suunnittelin ja toteutin kevään 1995 opetusjakson yhdessä luokanlehtorin kanssa. 
Toteutusvaiheessa fenomenologisesta lähestymisestä johdetut tasot olivat selvillä, mutta 
oppimisprosessia kuvaavat piirteet spesifioituivat lopullisesti vasta myöhemmin. Sen 
sijaan kontekstitekijöihin liittyvät kysymyksenasettelut olivat monin osin hahmottuneet jo 
ennen viimeistä tiedonkeruuta. 

 

(b) Metodien ja tulkinnan erittelyä 

Oppilaiden käsitysten ja käsitteiden oppimisen tutkimiseksi olen käyttänyt triangulaation 
periaatteen mukaisesti monia menetelmiä, millä olen pyrkinyt lisäämään tulkinnan 
luotettavuutta (Cohen & Manion 1989; Stake 1994). Käsitysten ja käsitteiden tutkiminen 
monien menetelmien avulla lisää tulkintojen luotettavuutta jo käsitysten ja käsitteiden 
dynaamisen luonteen vuoksi: oppilaiden käsitykset ovat helposti muuttuvia ja usein ulkoa 
opittuja (Mutanen 1999). Metodeiltaan ja sykleiltään jossain mielessä tutkimukseni 
kaltaisessa Pitkäniemen ja Kontturi-Kempin hankkeessa on nimittäin todettu oppilaiden 
käsityksiä mittaavien tiedonkeruuvälineiden heikkous ja kapea-alaisuus. 

Mittaukselliset heikkoudet saattavat tulla esteeksi, ts. oppilaalla voi olla oppimisen 
kannalta merkittäviä kognitioita, jotka auttavat oppimisprosessissa, mutta eivät tule 
tässä tutkimuksessa esille. – – käyttämämme mittaväline ei tarpeeksi hyvin pysty 



 
 

mittaamaan oppimista; se ei siis ilmeisesti riittävän hyvin kerro niistä prosesseista, 
joita opetustilanne saa aikaan oppimisessa mentaalisella tasolla eikä myöskään tuo 
esille oppimistulosten laadullisia tasoeroja. (Pitkäniemi ym. 1999, 51–52, 53.) 

Arvioisin tutkineeni oppilaiden käsitteellistämisprosessin sisältöä metodisesti 
monipuolisesti, mihin viittaa jo käsitysten monitasoinen teoreettinen jäsentäminen. 
Lisäksi olen varmistanut luotettavuutta oppimistilanteiden ja tiedonkeruutilanteiden 
huolellisella kuvauksella erityisesti kolmannessa vaiheessa (ks. luku 5). 

Menetelmätriangulaation juuret ovat viitekehyksen tavassa kuvata oppimista tuotosten 
lisäksi sekä prosessi- että kontekstitekijöinä. Näin ollen oppimisen tarkasteluun on ollut 
haastattelujen ja oppilaiden projektiivisten tuotosten lisäksi välttämätöntä sisällyttää 
observointi. Kvalitatiivisen tutkimuksen ehkä terävin kritiikki kohdistuu 
metodivalintoihin siksi, että olen havainnoiden tehnyt päätelmiä oppilaille 
merkityksellisistä kokemuksista (vrt. Atjonen 1995a, 166–168; Delamont & Hamilton 
1993, 29–39). Valintaa kriittisesti arvioitaessa voisi kysyä, olisiko esimerkiksi oppilaita 
jälkikäteen haastattelemalla voinut saada kokemuksiin liittyvää observointia 
luotettavampaa kuvaa. Vaikka haastattelumetodi olisikin tuonut syvällistä ymmärrystä 
tutkimuspäivien kulkuun, olisi sen funktio pedagogisesti ollut toisentyyppinen. 
Tarkastelutavassani ei ole ollut pelkästään keskeistä oppilaiden kokemusten luotettava 
sisällöllinen analyysi, vaan oppimisen esteiden ja oppimista eteenpäin vievien 
kokemusten havainnointi sekä kokemusten erittelyyn liittyvien keskeisten piirteiden 
ilmaiseminen. Näin ollen olisin voinut saada päivän etenemisestä oppilaan omia 
tulkintoja, joista kuitenkin olisi puuttunut didaktista prosessia poikkileikkaava kuva: itse 
oppimistilanteiden kuvailu olisi jäänyt todennäköisesti nyt kuvaamaani suppeammaksi, ja 
ainakin kielen ja toiminnan ulottuvuuksien funktio prosessin pedagogisessa 
ohjaussuhteessa olisi jäänyt observoinnin avulla tekemääni analyysia 
kapea-alaisemmaksi. Viittaan metodista ratkaisua perustellessani teoreettisen 
tutkimustehtävän ensisijaisuuteen. Edelleen on muistettava, että kokemusten arvioinnissa 
on observoinnin lisänä hyödynnetty lukuisia oppilas- ja opettaja-arviointeja. 

Menetelmätriangulaation lisäksi voidaan puhua tutkijatriangulaatiosta, sillä 
ensimmäisen tiedonkeruun käsityksiä kuvaavan aineiston tulkintaan on minun lisäkseni 
osallistunut luokanlehtori, joka on myös osaksi tarkastanut toisen tiedonkeruun 
tapaustulkintoja. Näin ollen oppilaiden käsitysten tulkintoja on tehty kahden ihmisen 
voimin useaan otteeseen, minkä on syytä otaksua lisänneen käsitysten luokittelun 
luotettavuutta. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointikäsitteinä on pidetty mm. 
sovellettavuutta, pysyvyyttä ja neutraalisuutta (ks. Patton 1990; Tynjälä 1991). Useiden 
menetelmien käytöstä on johdettavissa sekä tutkimuksellinen että didaktinen soveltuvuus. 
Toiseksi triangulaation käyttäminen varmistaa itse tutkittavan aineiston luotettavuutta – 
tässä tapauksessa kysymys on erityisesti käsityksistä, käsitteistä ja niiden oppimisesta 
tehtyjen johtopäätösten pysyvyydestä ja toistettavuudesta (ks. Stake 1994). 
Tutkimustilannetta arvioidessani tulee kysyä, onko lopulta kysymys oppilaiden 
käsitteiden oppimisen ja käsitysten omaksumisen yksilöllisestä pysyvyydestä vai eri 
menetelmien ansiosta saadusta tiedosta. Voinko edes olettaa pysyviä käsityksiä 
tulokseksi, mikäli samalla oletan tavoittelevani ainutlaatuisia ja yksilöllisiä prosesseja? 
Pysyvyyden luonnetta tulee pohtia myös oppilaan kehityksen ja itse tutkittavan ilmiön eli 



 
 

käsityksen näkökulmista. Mikäli uskon viitekehykseni sitoumusten mukaisesti, että 
käsitykset ja käsitteet ovat alati muuttuvia ja dynaamisia, en ole voinut olettaakaan niiden 
olevan pysyviä, mutta niiden oppimisen suuntaa on ollut mahdollista yksilöllisesti 
arvioida. Näin ollen triangulaatio tarjoaa merkitysten selkeyttämiseksi erilaisia ilmiön 
tunnistamistapoja (ks. Flick 1992, 175–198). 

Raportoinnin tavoitteena on ollut kuvata riittävästi tapauskohtaista aineistoa, jotta lukijan 
olisi mahdollista arvioida tulosten siirrettävyyttä toisenlaiseen empiiriseen aineistoon. 
Esitutkimusvaiheen jälkeen aineisto on koostunut siten, että tutkimuksen kymmenen 
oppilasta ja luokanlehtori ovat pysyneet samoina koko pitkittäisen jakson ajan. 
Käsitteellistämisprosessin hahmottamiseksi oppimisympäristön erilaisten kontekstien 
vertailu (ks. luku 7.3) on käsitteistä saadun tiedon lisäksi tarjonnut ymmärrystä 
oppilaiden toimimisesta toisentyyppisissä konteksteissa, minkä arvioin teoreettisen 
tarkasteluni ohella tuoneen relevanttia tietoa käsitteellistämisprosessin kokonaisuudesta. 

Mittaamisen ongelmat ilmenevät tiedonkeruuvälineiden luotettavuuden lisäksi 
aineiston tulkinnassa, analysoinnissa ja luokittelussa (ks. Mäkelä 1990, 42–61). 
Arvioitaessa esimerkiksi sisältöluokkien osuvuutta ja kattavuutta on palattava sekä 
teoreettiseen että empiiriseen raportointiin, sillä molemmat ohjasivat empiiristen 
sisältöluokkien ja teoreettisten johtopäätösten muodostumista. Tällöin on kysyttävä, miten 
kattavasti kykenin teoreettisessa tarkastelussani tuomaan aika-käsitteen erilaisia 
sisältöalueita esille tai miten kattavasti olen esitellyt käsitteellistämisprosessiin liittyvien 
observoitavien tekijöiden taustoja. Jaotteluiden laajaa tai mekaanista esittelyä 
tärkeämpänä pidän kokonaisviitekehystä, josta olen tulkinnut oppilaiden vastauksia. 
Teoreettinen tarkastelu on luonut tulkintaan esiymmärrystä siten, että luokittelu- ja 
analysointitavat ovat tarkentuneet empiirisen aineiston perusteella. Olen pyrkinyt 
teoreettisen ymmärtämisen, tutkimusstrategian, tieteenfilosofian ja empiirisen 
ongelmanasettelun tasoilla muodostamaan koherentin kokonaisuuden (ks. Hirsjärvi, 
Remes ja Sajavaara 1997, 118). Edelleen olen ollut kriittinen mm. observoitaviin 
piirteisiin liittyviä valintoja kohtaan, mitä olen selostanut tutkimukseni luvussa 8.3. 

Tulkintaa on itse asiassa valotettava merkityssuhteen tarkastelusta käsin. Lähtökohta 
on, että tutkija voi analysoida tutkittavansa merkityssuhteita aina vain välillisesti omissa 
tieteellisissä tai arkikokemuksellisissa ymmärtämisyhteyksissään. Kielellisten 
merkityssuhteiden analysoiminen on sikäli ongelmallista, että välillisyys Rauhalan (1993, 
138) sanoin kaksinkertaistuu tulkitsijan itsensä neutraloidessa ja tulkitsija–tutkija-suhteen 
skematisoinnissa. Vastaanottavassa horisontissa ei siis voida saavuttaa tiukasti totuutta 
niin, että tuottavan ja vastaanottavan horisontin mielellisyydet olisivat tutkimuksellisessa 
tilanteessa loogisesti samantasoisia. Sama merkityssuhteen muodostumisen lainalaisuus 
pätee myös oppilaan kohdatessa oppimisympäristönsä eri tekijät. Joka tapauksessa 
subjektiivisuuden hyväksymisen jälkeen tutkittavan ja tutkijan kokemuksia tulee 
tarkastella itsenäisinä ja erillisinä kokemuksina, joissa eideettisen reduktion keinoin 
voidaan tulkita oppilaiden merkityssuhteen muodostumista sekä 
käsitteellistämisprosessia: otaksun, että oppilaan kokemuksia eroteltaessa havainnoija 
kykenee irrottautumaan subjektiivisesta kokemuksestaan ja puhumaan itse 
prosessisisällöstä niin, että samalla ymmärtää objektiivisen merkityksenannon (ks. 
Husserl 1973). 

Tulososan raportointi on edennyt sekä yleisenä oppimisprosessin kuvauksena että 
tapauksia erittelevänä selostuksena, mihin on kaksi syytä. Ensiksi olen asettanut 



 
 

tavoitteekseni kuvata käsitteellistämisprosessia yleisemmin kuin yksittäisiä oppilaita, ja 
olen myös usean tiedonkeruuvälineen avulla koonnut laajan aineiston suhteellisen 
pienestä oppilasjoukosta. Käsitysten ja käsitteiden oppimisen laajalla tuntemisella on 
toiseksi merkitystä siksi, että se on mahdollistanut tapaustarkasteluun sopivan kontekstin. 
Otaksun, että tapaustulkinnan luotettavuuden vaarana voi olla kokonaisvaltaisen 
ymmärtämisperustan hukkuminen silloin, kun edetään pelkästään tapauksiin liittyviä 
kertomuksia esitellen. Ratkaisu näkyy konkreettisesti siinä, että olen kuvannut oppilaan 
yksilöllisiä intentiota tarkastelemalla sekä tuotoksia että prosessia kuvaavia tekijöitä 
yhdessä. Useista laadullisen tapaustutkimuksen raportointiratkaisuista poiketen (esim. 
Silkelä 1999; Aarnio 1999) olen esittänyt tapauskertomukset oppimisen sisällöllistä tai 
muodollista kokonaisuutta kuvatessani (luvut 7.1; 7.2), jolloin laajana tapauskohteena on 
ollut koko oppimisprosessi yksilöllisine variaatioineen. Laajan aineiston kokonaisesittely 
ei ole ollut edes luotettavuuden lisäämiseksi mahdollista, vaan olen joutunut tyytymään 
esimerkinomaisiin viittauksiin lähdeaineistoon. Uskon ratkaisuni lisänneen luettavuutta 
sekä lisäksi tarjonneen tapauksittain siirrettävää käsitteellistämisprosessiin liittyvää 
pedagogista ymmärrystä. 



 
 

3 Jatkotutkimusehdotuksia 

Lehtinen (1988b, 1) muistuttaa, että tutkimuksen arvo ei rajoitu vain julkaisuihin, jotka 
ovat syntyneet yhden hankkeen aikana. Tutkimuksen tuloksellisuuteen on luettava 
mukaan myös esiin nostetut ja myöhemmin käsiteltäväksi jätetyt ongelmakentät. Lopuksi 
pohdin, millaisia jatkotutkimusmahdollisuuksia tekemäni työ mahdollistaisi. 

 

(a) Kuvatun lähestymistavan mahdollisuuksia käsitysten tutkimisessa 

Käsitysten ja käsitteiden teoreettinen tarkastelu sekä ajan käsitteen hallinnasta saadut 
empiiriset esimerkit muodostavat relevantin lähtökohdan jatkotutkimusten 
toteuttamiseksi. Fenomenologisen diskurssin kehittämiseksi pitäisin aiheellisena perehtyä 
edelleen merkityksen muodostumisen ja merkityksellisen oppimiskokemuksen 
teoretisointiin siten, että analyysi koskisi nimenomaan didaktista prosessia kuvaavia 
tekijöitä. Raportoimillani tapausesimerkeillä luulen saavuttaneeni merkityssuhteen ja 
merkityksellisten oppimiskokemusten synnyn tarkastelussa teoreettisen yleisyyden, jonka 
myötä myös fenomenologisen viitekehyksen mukainen oppimisprosessianalyysi olisi 
aiheellinen. Edelleen kasvatusfilosofisesti etenevän analyysin keskeisenä tasona olisi 
syytä olla kielen ja toiminnan funktiot sekä oppimisen lähestyminen kognitiivisia 
merkityksiä laajempana ilmiönä, mistä viimeksi mainittuun Uusikylä (1998, 190–200) on 
tunneälyn käsitteen ja opettajatutkimuksen näkökulmasta artikkelissaan viitannut. 

Pohdin edellä oppimiskokemusten tarkastelun metodisia valintoja, ja erittelin 
oppimisprosessin observoinnin rinnalla haastattelututkimuksen mahdollista antia (osa IV, 
luku 2.2). Oppimisen kokemuksellisuuden arviointia voisi jatkossa lähestyä 
pienimuotoisemmin siten, että observoinnin rinnalla olisi joitakin tapauksia, joiden 
kokemuksia pyrittäisiin tarkastelemaan käyttämällä metodeja nyt toteuttamaani 
monipuolisemmin. Itse asiassa aineistossani kiintoisia tapauksia olisivat olleet 
nimenomaan kielen funktion analysoimiseksi Ulla, Niilo ja Sara, joiden 
observointitulkinnoissa sekä oppilas- ja opettaja-arvioinneissa esiintyi muita enemmän 
ristiriitaisuuksia (ks. luku 8). 

Tutkimukseni toisessa osassa esitin käsitteellistämisprosessiin kuuluvaksi sekä 
käsityksiä että käsitteitä analysoivan tason, jonka sisällöllistä validiutta pyrin 



 
 

perustelemaan diskussion ensimmäisessä luvussa. Käsitteiden ekstension ja intension 
sekä käsite–ilmiö-suhteen kokonaisuuden tarkastelu mahdollistaisi etenkin 
varhaiskasvatuksessa mainitsemani lähtökohdan: tiedeopetuksen sekä formaalien että 
informaalien opetuskanavien yleistyttyä olisi tarpeellista tieteellisen sisältötiedon 
oppimisen rinnalla tutkia ilmiöiden ymmärtämistä myös ekstensioiden ja intensioiden 
näkökulmista. Olisi kysyttävä, miten oppilas hallitsee käyttämiään käsitteitä ja niiden 
merkityksiä. 

Sisältötietoa rajatessani viittasin Vosniadouhun (1994b, 413), joka nimesi astronomian 
käsitteellisen alueen spesifiksi ääreisalueeksi. Tutkimukseni kokonaisuudessa en pitäisi 
valitsemaani sisällöllistä kohdetta kovin spesifinä, sillä olen osoittanut planetaaristen 
käsitysten lisäksi ajan ekstension ja intension käsitteet kiinteästi lapsen 
todellisuuskokemuksiin liittyviksi. Jatkossa olisi toki kiintoisaa laajentaa käsitteen 
sisällön tarkastelua joko luonnontieteisiin tai humanistisiin tieteisiin, mutta en näe 
kysymystä oppimisprosessin tutkimisessa oleellisimpana. Valitsemastani 
fenomenologisen merkitys-diskurssin näkökulmasta teoreettiset ja empiiriset ratkaisut 
ovat käsitteen sisällön tulkinnasta riippumattomia: olipa kysymys käsitteen filosofisen tai 
luonnontieteellisen sisällön analysoinnista, lähestymistapani yltää mielen ja merkitysten 
ilmenemisen tarkasteluun eri horisonttitasoilla. Itse asiassa aika-käsite on ollut 
kokonaisuudessaan monitieteinen käsite (ks. Mutanen 1999, 25–49, 244–247). 

Käsitteiden oppimisen menetelmistä tein rajauksen, jonka tuloksena oppilaat 
joutuisivat pohtimaan itselleen mielenkiintoista ongelmaa. Oletin oppilaiden pohtiessaan 
ilmentävän sekä ongelman muodostamiseen intentoitumistaan että samalla 
merkityshorisontistaan aiempia käsityksiään. Jatkossa säilyttäisin edelleen kyseisen 
menetelmävalinnan kuitenkin siten, että opetustilanteessa aiempien käsitysten pohdinta 
tehtäisiin nyt toteutettua tietoisemmaksi. Näin ollen opettajan johdolla sekä yksilöllisissä 
että sosiaalisissa kohtaamistilanteissa voisivat paljastua kuvaamaani tasoa selvemmin 
oppilaiden aiempien käsitysten sisällöt. Myös pedagogisena ohjaustilanteena käsitysten 
eksplikointi olisi merkityksellinen tulostarkastelussa jo kuvaamallani tavalla. 

Oppimisen kohtaamistilanteiden analysointi liittyi pelkästään oppimisympäristöön ja 
-tehtäviin, jolloin opettaja oli vain yksi osapiirre muiden prosessin havainnoitavien 
piirteiden joukossa. Kuten olen todennut (osa III, luku 5.3), rajaukseni ei ole johtunut 
siitä, ettenkö priorisoisi inhimillistä opettaja-suhdetta tärkeimmäksi interaktiosuhteeksi. 
Jatkotutkimuksessa pidän aiheellisena selvittää opettaja-tekijään liittyvää problematiikkaa 
nimenomaan opettajan ja oppilaan odotusten ja niiden aiheuttamien ristiriitojen kannalta. 
Oppilaantuntemuksessa myös opettajan näkökulmasta tehdyllä kohtaamistilanteiden 
systemaattisella analyysilla olisi tärkeä funktio. 

 

(b) Empiirisen ja metodologisen jatkotutkimuksen suuntia 

Tutkimustehtävien toteuttamista varten on kehitetty oppimisympäristöä, jossa erityisesti 
empiiristen tehtävien toteuttaminen on tullut mahdolliseksi. Sen lisäksi, että 
tutkimusympäristö on toiminut oppimisympäristönä, ovat tutkimustehtävät vastaavasti 
olleet oppimistehtävinä (demonstraatiot, käsitekortit, käsitelegot, kuvakortit, erilaiset 
informaatioteknologian sovellukset). Tutkimuksen sovellettava arvo näkyy 
oppimisympäristöjen todellisessa tilanteessa: esimerkiksi alkuopetuksen ja käsitteiden 



 
 

oppimisen oppimateriaalista oli havaittavissa valmiin oppimateriaalin puute, suppeus ja 
yksipuolisuus jo hankkeen käynnistyessä, eikä tilanne tältä osin ole juuri muuttunut. 
Niinpä empiirinen aineisto antaisi hyvän pohjan soveltavalle jatkotutkimukselle tässä 
raportoitua perusteellisemmin toteutettuna. 

Tulokset kertovat yksilöllisyyden tematiikasta ja osoittavat samalla yksilöllistämisen 
pedagogisen haasteellisuuden, johon tulisi kehitellä ratkaisuja sekä empiirisen että 
metodologisen oppimisympäristön tarkastelemiseksi. Eylonin ja Linnin (1988) esittämä 
kritiikki jatkuu edelleen, ellei myöskään käytännön tilanteissa ongelmia yritetä ratkaista: 
miten opettajat tai tutkijat voisivat hahmottaa oppilaiden käsityksiä, tai miten oppilaat itse 
voisivat käsityksiään ratkaista? Viittaan kysymyksilläni edellä raportoimallani tavalla 
nimenomaan tavoitteelliseen käsitysten tarkasteluun. Mikäli yksilöllisyyden vaatimuksen 
mukanaan tuomia opetuksellisia vaikeuksia pyritään empiirisesti ratkomaan, voisivat 
yhtenä mahdollisena käsitysten seuraamisen instrumenttina olla tietokonepohjaiset 
seuranta- ja diagnostisointisysteemit, joita esimerkiksi Nachmias ym. (1990, 123–132; 
MBDS = a microcomputer-based diagnostic system) ovat käyttäneet tunnistaessaan 
oppilailla olevia lämpötilaan liittyviä käsityksiä (vrt. Kangassalo 1997). 

Nyt suorittamani tutkimus on liikkunut idiografisessa tavassa ymmärtää yksilön 
käsitteiden oppimista. Aihealueen tutkimuksissa pidän lähestymistapaa relevanttina 
tutkittavan ilmiön ontologian näkökulmasta. Hankkeessani käytetty aineisto on herättänyt 
kuitenkin työskentelyn aikana monia kysymyksiä. Esimerkiksi miten case-tyyppistä 
aineistoa tulisi analysoida ja raportoida mielekkäästi? Jatkossa juuri tällä alueella 
tarvittaisiin metodologista jatkokehittelyä nimenomaan tulosten analysoimiseksi ja 
raportoimiseksi (esim. Bliss & Monk & Ogborn 1983). Katson, että yksittäisten 
oppilaiden tarkastelun kautta etenevän selostuksen rinnalla olisi syytä jatkossa perehtyä 
myös tapauskohtaista analyysitasoa systematisoivaan näkökulmaan niin, että 
kvalitatiivista ja kvantitatiivista lähestymistapaa ei nähtäisi edelleenkään toisiaan 
poissulkevina. Edellä teknologiaan viittaamani mahdollisuudet voisivat olla kiintoisa lisä 
perimmältään idiografisen lähestymistavan laajentamiseksi etenkin nyt, kun katson 
liikkuneeni tapauskohtaisessa analysoinnissa ilmiötä kuvailevassa kontekstissa. 

Jatkossa olisi syytä miettiä myös tutkimusasetelman pitkittäis- ja poikittaisnäkökulman 
suhdetta. Pitkittäisanalyysi ylsi asetelmassani pelkästään alkutilanteen evaluoinnista 
opetusvaiheen välittömään evaluointiin, jolloin korostui erityisesti oppimisprosessin 
kokonaisvaltainen ja poikittainen analysointi. Viittasin oppimista kuvaavia tekijöitä 
määritellessäni Koskenniemen (1978, 78–80) opetus–oppimis-prosessia kuvaaviin 
pitkäaikaisiin tuotostekijöihin ohittamalla ne. Ratkaisuun on oppimistulosten 
näkökulmasta suhtauduttava kriittisesti. Esimerkiksi Nussbaumin (1979; 1985a) 
asetelmassa tarkasteltiin oppimistuloksia menetelmän käytön ja oppimiseen käytetyn ajan 
mukaan. Nussbaum (emt.) totesi opettaessaan 6–12-vuotiaille lapsille käsityksiä Maasta, 
että lyhytaikainen opetus ei muuttanut oppilaiden kognitiivisia rakenteita. Oppimista 
tapahtui vain jo omaksuttujen, aiempien tietojen rajoissa (ks. Virrankoski 1986). Tulokset 
pakottavat kysymään, eikö olisi ollut syytä mitata oppilaiden oppimistuloksia myös 
opetusvaiheen jälkeen. Kuten olen tutkimustehtäviä koskevassa luvussa todennut, on 
aiheen käsittelyssä ollut jo inhimillisten resurssien riittävyyden perusteella pakko tehdä 
perusteltuja rajauksia, joissa olen viimeisessä vaiheessa päätynyt nimenomaan 
oppimisprosessia koskevan oppimistilanteen ja siihen liittyvien prosessien vertikaaliseen 
analyysiin. Pitkittäisanalyysin funktiota en näe myöskään itseisarvoisena silloin, kun 



 
 

ensisijaisesti olen pyrkinyt oppimistilanteen ja -ympäristön monisyiseen lähestymiseen – 
en vain oppimistulosten seuraamiseen. 

Nussbaumin (emt.) ja Virrankosken (emt.) tulokset herättävät myös kysymyksen 
oppimistulosten ja oppimismenetelmän vaikuttavuuden toteamisen ongelmista, joiden 
tarkasteluun ei tutkimustehtävieni mukaisesti ole kuitenkaan pyritty. Puhtaan 
komparatiivisen tai kausaalisen asetelman muodostamista pidän monessa suhteessa 
ongelmallisena ja jopa mahdottomana, ja kyseenalaistan tällaisten asetelmien 
adekvaattisuuden tutkittavan ilmiön ontologiassa (ks. Tiirola 1992; Lehtovaara 1992). 
Hieman toisesta näkökulmasta Pitkäniemi (1995, 85) toteaa metodeihin perustuvan 
empiirisen tutkimuksen luotettavuudesta: ”Mikäli tietoisesti ympäristöä pyritään 
toteuttamaan tietyn menetelmän mukaan, on todennäköistä, että oppilaat kokevat 
oppimisen muihin aineisiin, ympäristöön verrattuna haastavampana ja sitoutuvat siihen 
paremmin.” Toteamus on otettava vakavasti sekä jatkotutkimusten suuntaa miettiessä että 
myös tämän tutkimuksen käsityksiä kuvaavien tuotosten luotettavuustarkastelussa. 

Käsitysten ja käsitteiden teoreettisia taustoja luonnehtiessani olen kuvannut 
yksilöllisyyden tarkastelun lisäksi yhtäältä näkemyksiä käsitysten ja käsitteiden 
luokittelun vaikeudesta ja kategorisoinnin vaaroista (esim. Di Sessa 1988; Osborne & 
Wittrock 1983), mutta myös pyrkimyksiä nähdä käsitteellistäminen Driverin (1989) 
ajatuksin yksilöstä ja kulttuurista riippumattomaksi prosessiksi (vrt. Kansanen 1992). 
Niinpä kausaalisuuden tutkimisen sijasta on edelleen jatkossa relevanttia 
käsitteellistämisprosessia kuvaavien tekijöiden luonteen lisäksi tuntea systemaattisemmin 
tekijöiden välisiä suhteita. Tässä mielessä oppimisympäristön erilaiset kontekstit 
tarkasteltuina samojen tutkittavien ja saman substanssin lähtökohdista ovat antaneet 
orastavaa tietoa yhteyksistä, joita on jatkossa nyt hankkimastani aineistosta mahdollista 
edelleen tarkentaa. Olen yleensäkin edennyt fenomenologisessa lähestymistavassani 
pienin askelin, ja olen kuvailevan tutkimuksen keinoin pyrkinyt tarkentamaan 
oppimisprosessiin kuuluvia käsitteellistämisen tuotosten ja prosessista saatujen 
kokemusten kannalta merkittäviä tekijöitä. Jatkossa tulee arvioitavaksi, miten kyseistä 
käsitteiden oppimiseen liittyvää kuvaustasoa olisi mahdollista tarkentaa. Hankkimastani 
aineistosta on edelleen mahdollista tehdä empiiristä analyysia kuvaamani 
ilmiökokonaisuuden ymmärtämiseksi. 

Käsitysten ja käsitteiden empiiriseen ilmenemiseen liittyvä vaikeus näkyy myös 
metodivalinnoissa, joita olen pyrkinyt perustelemaan sekä tieteenalakohtaisen tiedon että 
käsitysten tulkintaan sisältyneiden lähitieteiden näkökulmista (psykologia, filosofia). 
Metodien moninaisuus on osoittanut tutkittavan alueen kompleksisuuden: oppilaiden 
käsityksiä on jatkossakin tutkittava erilaisin ja vaihtelevin menetelmin, mikä merkitsee 
myös pedagogisen kontekstin kielellisiä ja toiminnallisia variaatioita. Metodien 
moninaisuus ja avoimuus voi paljastaa yksilöiden merkityssuhteista asioita, joita 
pelkästään käytännön oppilaantuntemuksen avulla voisi olla vaikea määritellä. Päätän 
tarkasteluni aforismiin, joka syntyi tiedonkeruun alkuvaiheessa. On kiintoisaa, että sen 
kirjoittajat ovat Leila ja Niilo, joista juuri Leilalla ilmeni planetaaristen käsitysten ja 
aika-käsitteiden ekstensioiden ilmaisemisen vaikeuksia ja Niilolla yleensä kielellisen 
ilmaisun ongelmia kohtaamistilanteissa. Oppilaiden yhteisenä tuotoksena syntynyt 
seuraava teksti tarjoaisi tieteenteoreettisesti haasteellista pohdittavaa jatkotutkimukselle: 
”Aika on ihmeellistä. Onkohan aika maailmaa? Mitäkähän aika on maailmassa?” 



V Summary 
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1 Frame of reference and implementation of the research 

The frame of reference and its implementation are illustrated in Figure 1.  
 

 
Phenomenological frame of reference: mind, meaningful relationship, object, horizon  
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Empirical description of learning  
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Figure 1. The frame of reference and its implementation. 

 
− A frame of reference was evolved theoretically that was suitable for studying the 

learning of concepts through the formation of conceptions and meanings, both as a 
conscious internal process in the individual and as an analysis of the individual and 
his or her environment. 

− The empirical part of the work monitored the conceptions and concepts of time 
possessed by the pupils, how they conceptualized time and how they gained support 
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from the environment and various learning tasks during the learning process. Particular 
attention was paid to the description of meaningful learning experiences. 

− In addition, methodological use was made of the descriptive and analytical facilities 
available in the didactic process laboratory of the Department of Teacher Education in 
Kajaani in various teaching and research environments. 
Learning is approached from a phenomenological frame of reference in which the 

main concepts are intentionality, meaning, the creation of meaningful relationships and 
learning experiences. This philosophical approach also draws attention to language and 
action and to cognitions and emotions in connection with learning. The empirical analysis 
of meaningful relationships and learning experiences is based on encounters between the 
individual and various factors in the learning environment. 

The material was compiled in three stages. A preliminary survey was conducted in 
1993–1994 with 22 second-grade pupils, after which the data acquisition proper took 
place in the didactic process laboratory of the Department of Teacher Education in 
Kajaani in 1994 and 1995 with a group of 10 first-grade pupils. The early stages 
comprised largely basic research, while the final stage of data acquisition performed in 
the light of the previous experiences resembled action research. 

The descriptive problems addressed here were focused on the products of learning 
(What concepts of time does the pupil have?), the learning process (How does the pupil 
conceptualize time?) and the context (How does the pupil gain support from the various 
learning tasks and the environment during the process?). The intentions of the individual 
with regard to his or her situation are examined in the contexts of environmental inquiry, 
activity and voluntary working. The factors describing the learning of concepts are 
illustrated in Figure 2. 
 

Factors describing the learning of concepts 
 
 (a) Factors describing the products of learning (b) Factors describing the learning process 
 - before: earlier concepts and conceptualizations - general: didactic principles, contents and methods 
 - during the process: practice phase - specific: process, means, support, working, orientation 
 - outcomes: direct finished products  
 
  (c) Factors describing the learning context 
 Pupil features:  Learning environment features: Teacher features:
 - sex, age - physical place used for the research - special capabilities
 - interest and attention - the classroom as a learning environment - interest 
 - ways of working, working skills - learning materials and tasks - orientation towards
 - attitudes towards the learning content,    work, education 
   tasks and environment  
 - social relations in the class 

Figure 2. Factors describing the learning of concepts. 

 
A total of 196 hours of video recordings of the learning process were transcribed and 

analysed to produce about 750 pages of content analysis. Altogether 86 hours of material 
from the last round of data acquisition were analysed using a computerized observation 
program. The concepts and conceptions acquired by the pupils were deduced from the 
learning tasks (drawings, writing, demonstrations) and their experiences were gathered 
from pupil and teacher evaluations. The longitudinal study was monitored by means of 
field notes. 
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2 Principal results 

1. Development in the pupils’ concepts and conceptions of time from the first phase of 
data acquisition to the second (see Figure 3). 
− The pupils’ capabilities for facing the learning environment were enhanced by the 

teacher’s knowledge of the factual content and the pupils’ earlier concepts. All the 
pupils achieved conceptualization after the teaching period in accordance with the 
goals of the learning event.  

 

Figure 3. Development in the pupils’ concepts and conceptions of time. 

 
− Attention was paid in the teaching to mastery of the cognitive content on the part of 

the teacher and to the pupils’ earlier conceptions of time, which in turn facilitated the 
emergence of meaningful relations and experiences in encounters between the pupil, 
teacher and learning environment. The various conceptions that prevail should be 
explicated in a purposeful manner together with the pupils.  
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− The principal nodes in the inquiry process were described as being formulation of the 
problem to be studied and conceptualization of the information. A meaningless 
problem would be reflected in direct copying of another pupil’s question or of text 
from a source of information. Particularly challenging pedagogically were the 
situations in which a pupil could not cognitively ”think of anything” and/or was unable 
to relate to the content on the emotional level. The function of time in the pupils’ 
learning environment and their progress in the learning tasks was a highly individual 
matter, and the experiences that they manifested differed in type and degree at 
different stages in the process. These experiences were studied here on the basis of the 
aids employed in learning, the support received and the manner of working. 

2. Observations on technological, written and functional aids in the various learning 
environment contexts (see Figure 22). 
− The most important aids in the boys’ meaningful learning experiences were computers, 

while the girls favoured concrete activities such as drawing or modelling. The tasks 
differed in the kinds of discussions that they aroused, with the investigatory tasks and 
demonstrations leading to the greatest amounts of purposeful discussion.  

− Since the pupils chose their tasks mainly according to the form of these tasks, both the 
analyses based on the form of the learning environment database and the distinct 
intentions of the pupils point to which tasks are felt to be pleasant. Although the pupils 
were allowed to choose the tasks themselves, they needed the teacher’s support in this 
in each of the contexts. 

3. All observations on support in the various learning environment contexts (Figure 24). 
− Investigatory working that was descriptive of the conceptualization process stood out 

as important in the pupils’ choices, but they felt a particularly great need for support in 
this, as they indicated that they had not always had sufficient help or that they had not 
known how to look for it. The teacher occupied an important position in supporting 
conceptualization and sharing experiences in all the contexts, while the guiding 
process was structured by symbols recorded by the pupils. Help from the teacher was 
of significance for all of them. They were able to help each other mostly in matters 
connected with organizing the tasks. 

4. Records of independent, sociable and non-observable features during working in the 
various learning environment contexts (see Figure 25). 
− The pupils wished to share their experiences with others, with the exception of 

investigatory working, in which the boys preferred to solve the problems on their own. 
The girls in particular expressed a desire to share their experiences with others, 
although this sociability did not always imply sharing the meanings. Sociability also 
caused conflicts in the case of the girls’ individual experiences in particular, and these 
interfered with learning and prevented it from being experienced meaningfully. 

5. Records of on-task and off-task orientation in the various learning environment 
contexts (see Figure 26). 
− Generally speaking, on-task orientation was manifested more commonly than off-task 

orientation in all contexts. The best orientation towards the tasks was achieved in 
leisure time and the second best in investigatory working. The pupils were pleased 
with their experiences and were most critical in their evaluation of the way they had 
spent their time. The pupils’ evaluations usually supported the observations and the 
results of the teacher’s assessments. 
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3 General 

The learning analyses pointed to both experiences that promoted the formation of 
meanings and one that detracted from it, as distinguishable in individual instances. Thus 
the same aid or way of working could either promote learning or interfere with it for 
different pupils. Similarly meaningful experiences could appear on the pupil’s horizon in 
either cognitive, social or affective forms. The case analyses indicated that positive 
meaningful experiences steered the pupils’ intentions in directions that were apt to 
promote the learning goals and the formation of meaningful relations, whereas progress 
in accordance with these goals was hampered if the learning environment allowed 
negative meaningful experiences to predominate on the pupil’s meaning horizon. 

Language had an important function for coping with the learning environment and for 
the expression of learning intentions. On the other hand, linguistic expressions alone 
tended to convey misleading impressions of either the progress of the pupil’s 
conceptualization process or his or her meaningful experiences. The fact that the 
descriptions apply to individual and unique meanings and learning experiences should not 
be allowed to detract from the value of the results, even though it is frequently difficult to 
take these things into account in practice. The problems affecting learning processes 
oblige one to take a critical view of ”pupil-centred” methods and environments, and they 
also add weight to the ”teaching and teacher-centred” approaches in the sense that a 
genuine pupil-centred approach could be realized in practice as well as ideologically. 
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Helpoin tehtävä:  
___________________________________________________________ 
 
Vaikein tehtävä: 
__________________________________________________________ 
 
Tehtävä, jonka avulla opin eniten vuodenajoista:  
___________________________________________________________ 
 
Tehtävä, jonka avulla en oppinut yhtään vuodenajoista: 
___________________________________________________________ 

 

LIITE 1b. Opettajan arviot oppilaiden oppimisprosesseista. 

Asteikko Erittäin 
paljon 

Melko 
paljon 

Keskin- 
kertaisesti 

Melko 
vähän 

Erittäin 
vähän 

Ei yhtään Yht. 

Väline 14 5 6 15 9 11 60 
Työskentely 3 1 3 12 7 4 30 
Tuki 5 1 7 4 2 41 60 
Prosessi 
Sanallinen arvio 

Arvioi tukea, työskentelyä ja orientaatiota yleisesti jokaisen tutkivan prosessin vaiheessa (alku, 
ongelma, tietokanta, väline, kirjaus, koonta): vaihe/10 arviota 

60 

Yht.  210 
Huomiot: Taulukosta on havaittavissa, että opettaja on käyttänyt rohkeasti asteikon ääripäitä. Työskentelyn arvioinnin vähäistä määrää selittää se, että 

opettaja evaluoi vain itsenäistä työskentelyä ja parityöskentelyä. 
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LIITE 2 

Esimerkki vuodenaika-käsitettä koskevan demonstraation litteroinnista ja analysoinnista. 

 Puhe/toiminta Analyysi 
poistettu tekstiä: Juho: pe 24.3.1995: 08:55:10 - 09:04:45, cam 3 
O Aurinko päällä (toistaa) tehtävä 

alkaa 
JU Aurinko oli sammunut, nyt tais maapallo syttyä...  
O (puhuu päälle)...niin nyt ..vihjeenä tuossa tekstissä oli että Aurinkoon päin kallistuneella pallonpuoliskolla 

on kesä 
sijainti 

JU (keskeyttää opettajan ja näyttää k-pallosta)...ja tällä # ja tällä (näyttää eri napoja)  
O ast..juu ..elikkä yhtäaikaa, samoin kun päivä ja yö oli eriaikaa Australiassa ja Suomessa myös vuodenajat on 

eri aikaan eri puolilla eri aikaa ..nyt sun tehtävänä on laittaa tuo maapallo ensin sellaiseen kohtaan että 
Suomessa on kesä 

eri 
maanosat 

JU (lähtee välittömästi kiertämään kpallon kanssa)  
O ja hei Juho se ..kuuntelepa vielä ..kun kuljetat tätä, niin, avaruudessa kulkiessaan maapallo on kallistuneena 

mutta se on koko ajan kallistuneena samaan asentoon niin että, tässä meidän mallissa nuoli tarkoittaa että 
sinne päin tämä napa ..eli sä et voi kääntää maapalloa näin päin, vaan se on koko ajan näin samoin päin 
kulkiessaan ympäri Aurinkoa (näyttää kpallon avulla) 

kaltevuus 

JU ai ..eikö tää siis pyörikään akselinsa ympäri? akselikierto 
O pyörii, se pyörii ..mutta kato vaikka se pyörii, vastapäivään, niin sen kallistus ei siinä muutu ..huomaatko? 

(näyttää) 
 

JU niin jos tätä pyrittää niin (pyörittää akselia pallon ympäri)  
O ei se pyöri niin ..tässä mallissa sitä voi pyörittää mutta oikeessa luonnollisessa avaruudessa niin ei tapahdu, 

vaan kallistus ..tämä akseli on koko ajan samaan suuntaan ..se on koko ajan tuonne päin 
 

poistettu tekstiä 
O 09:02:00: ja tiiäkkö että, viime tiistaina 21. maaliskuuta oltiin juuri maapallon kiertoradalla tässä kohdassa 

..oli kevätpäiväntasauksen aika, ja silloin aletaan olla täällä sellaisessa paikassa Auringon kiertoradalla että 
valoa alkaa tulla yhtä paljon kuin yötä pimeyttä on ..(pyörittää palloa) # tääs # maapallo saa, Suomi saa yhtä 
paljon valoa ja lämpöä kuin myös yön, yötä jolloin tuo Aurinko on # ..ja tänä päivänä kuin on menty 
kevätpäiväntasauksesta niin päivä on jo pidempi kuin yö ..mutta mä palaan vielä tuohon sun talveen (vie 
pallon talvipöydälle) ..sää sanoit täällä että pimeä yö, pimeä talvi ..sulla oli, tiiäkkö mikä vuorokaudenaika 
Suomessa on nyt? 

kevätpäivän
-tasaus 

JU no hmm ..talvi  
O yö ..mikähän vuorokaudenaika nyt on? hyvä 

korjaus 
JU päivä  
O päivä  
JU talvipäivä  
O kyllä talvellakin vähän valoisaa on mutta niinkö huomaat se paistaa... säteily 
JU se paistaa enemmän tänne (näyttää kauriin kääntöpiiriä) kääntöpiiri; 

säteily 
O niin, täällä on kuumaa ja lämpöä ..tiiäkkö mikä maa se on tämä joka saa useesti...? päivänt.; 
JU Afrikka säteily 
poistettu tekstiä   
Opettaja toteaa Juhon järjestäneen demon jälkeen kortit oikein. Asia tuntui myös muutenkin menneen opp. kohdalla perille.  
Demon arviointi (Juho): Opettaja selostaa alussa hyvin akselin kallistuskulman, josta myös Juho tuntuu olevan kiinnostunut. 
Vuodenaikojen syinä tuli selville Maan kiertoliike Auringon ympäri (Juho totesi), Maan sijainti suhteessa Aurinkoon sekä 
auringonsäteilyn jakaantuminen eri kiertoliikkeen eri vaiheessa (opettaja totesi). Maan suhdetta Aurinkoon ja auringonsäteilyn 
jakaantumista myös oppilas osasi soveltaa demon vastauksissaan. Lähinnä opettaja johdatti näitä. Opettaja nosti hyvin esiin 
kysymyksen talvipäivän auringonsäteilystä, kun oppilas vastasi, että talvella ei Aurinko paista Suomeen. Asia tarkistettiin 
demon avulla. Juholle näytti olleen vaikea kiertosuunnan hahmottaminen oikein sekä sen muistaminen demoa tehdessä, että 
maapallon akselin kallistuskulma ei muutu. Oppilas kykeni itse pohtimaan auringonsäteilyä kääntöpiireillä ja päiväntasaajalla 
eli sitä, miksi siellä on aina niin lämmin (pallonmuotoisuus ei tullut tässä yhteydessä selville).  
Tehtäväpaperin arviointi (Juho): Maan oppilas on piirtänyt kiertoradalleen lähes samaan paikkaan (oikealle-ylhäälle) jokaisessa 
kuvassa. Kuviin hän on tekstiksi kirjoittanut 1. On kesä; 2. On syksy. 3. On talvi ja 4. On kevät, mikä ei ole vaikeaa, sillä 
kunkin kiertoradan yläpuolella lukee vastaavat tekstit. Maapallo ei siis juuri liiku, mutta Suomen lippu näyttää liikkuvan 
myötäpäivää ”loogisesti” vasemmalta, ylös, oikealle ja vielä enemmän oikealle. Vastaus ihmetyttää siksi, että Juho on monessa 
yhteydessä osoittanut hallitsevansa asian paremmin. Ongelmana on orientoituminen tehtäviin vastaamisessa  
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LIITE 3 

Opetusjakson tapahtumat ja ajoitus karkeasti. 

Pvä Instruktio Arviointi Koonta & 
kertaus 

Video 
(yhteinen)  

Yksilöllinen työ Muu toiminta 

Ma  
 
12:07–12:16 
(tutkimusidea) 

10:44–10:48 
(aloitusarviointi) 
12: 56–13:02 
(päiväarviointi) 

10:48–10:54  
(kesk. opp. ym.:stä) 

10:54–11:01 
(Rosenberg) 

 
 
12:16–12:56  
(tutkiva opp.) 

11:01–11:38 
(opp.ym. järjest.) 
11:38–12:07 
(opp.ym. esitt.) 

Ti 08:08–08:13 
(instruktio) 
 
11:09–11:10 
(instruktio) 

 
 
11:58–12:03 
(päiväarviointi + 
lyhyt palaute) 

08:41–08:47  
(mm. video) 
09:38–10:10  
(mm. työesittelyt) 

08:45–08:46  
(sis. koonta) 
10:06–10:09  
(sis. koonta)  

08:14–09:38  
(tutkiva opp.) 
08:48–09:37  
(tutkiva opp.) 
11:11–11:57  
(tutkiva opp.) 

 

Ke 08:16–08:21 
(instruktio, palaute) 
08:28–08:29 
(instruktio) 
ks. koonta 
12:19–12:22 
(instruktio) 

ks. instruktio 
 
 
ks. koonta 
 
13:56–13:58 
(päiväarviointi) 

08:06–08:15 
(kertaus, työesitt.) 
09:51–10:12  
(koonta, arviot 
instruktiot 

 08:22–08:27  
(Maan piirtäminen) 
08:30–09:50  
(tutkiva opp.) 
12:23–13:55  
(vapaaeht. opp.) 

 

To 08:28–08:37 
(instruktio) 
12:11–12:12  
(väli-instruktio) 
13:06–13:07 
(instruktio) 

 
 
12:48–12:55  
(teht. arviointi) 
13:59–14:01 
(päiväarviointi) 

 
 
12:42–12:47  
(koonta, sis. video) 

 
 
12:45–12:47 
(Rosenberg, ks ←) 

08:06–8:28  
(Au-Kuu-Maa 
-piir.) 
08:38–12:10  
(toiminal. opp.) 
13:08–13:58  
(vapaaeht. opp.) 

 

Pe 08:04–08:24  
(järjest., instrukt.) 
11:18–11:23 
(instruktio) 
12:12–12:13  
(väli-instruktio) 

 
 
 
 
 
13:55–14:02 
(päiväarviointi) 

 
 
 
 
 
13:02–13:09  
(koonta, kertaus,  
sis. video) 

 
 
 
 
 
13:05–13:07  
(sis. koontaan) 

08:25–09:58 
(toiminal. opp.) 
11:24–12:11 
(toiminal. opp.) 
12:33–13:01 
(toiminal. opp.) 
13:22–13:54  
(vapaaeht. opp.) 

 

Ma 09:13–09:20 
(instruktio) 
09:33–09:38 
(instruktio) 
12:48–12:50 
(instruktio, läksy) 

 
 
 
 
13:57–14:09 
(päiväarviointi) 

09:03–09:12 
(instruktio, opetus) 

 09:39–10:13 
(tehtäviä, kuuhav.) 
10:59–11:47 
(tehtäviä, kuuhav.) 
13:00–13:56  
(vapaaeht. opp.) 

09:20–09:32  
(yht. kuuhav.) 
 
 
12:51– 13:00 
(sekalaista toim.) 

Ti 08:15–08:19 
(instruktio) 
 
 
 
 
 
 
12:05–12:17 
(instruktio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
13:51–13:52 
(päiväarviointi) 

08:08–08:15  
(Kuun kertaus) 

  
 
 
 
 
 
 
 
12:08–13:50  
(vapaaeht. opp.) 

08:02–08:07  
(opp. järjest.) 
08:20–08:45  
(esitysten harj.) 
08:46–09:51  
(esitt. videon kuv.,) 
09:52–09:59  
(esitysten harj.) 
10:57–11:48 
(esitykset) 

Ke 08:24–08:33 
(instruktio) 

 08:06–08:23 
(loppukoonta) 
09:07–09:12 
(loppukoonta) 

  09:13–10:13 
(toimittajien 
vierailun valmistelu 
ja toteutus)  

Yht. 100 min= 
1 t 40 min 

46 min  124 min =  
2 t 04 min 

15 min 111 min=  
18 t 39 min 

266 min=  
4 t 26 min 

 
Muutama taulukkoa koskeva huomautus: 
− Toimintaluokat eivät ole täysin toisiaan poissulkevia. 
− Aikoja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että aloitus- ja lopetusajat ovat keskimääräisiä. 
− Viimeisellä rivillä on laskettu yhteen kunkin toiminnon vaatima aika koko tutkimusjakson aikana. 

Määritelmät kunkin luokan sisällöistä:  
Instruktio: opettajan yhteinen ohjaus tai neuvonta, myös opetusta ja keskustelua; Arviointi: aloitus- ja lopetusarviointi, 
päiväarviointi ja suulliset arviot; Koonta & kertaus: yhteiset koontatuokiot, jotka koostuvat opetuksesta, oppilaiden 
tutkimusesittelyistä ja aiheeseen johdatteluista; Video: yhteiset videotuokiot (Huom. oppilaat katsoivat lisäksi videota 
yksilöllisen työskentelyn aikana.); Yksilöllinen työ: tutkiva oppiminen, toiminnallinen työskentely ja valinnaiset tehtävät, 
vapaa-ajalla tapahtunut työskentely; Muu toiminta: oppimisympäristön esittely, vierailut. 
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LIITE 4 

Opetusjaksolla huomioon otetut sisällölliset lähtökohdat. 

Teoreettiset taustat: 
− Ojala (1992; 1993; 1997); ks. myös Acker & Pecker (1988); Arnold & Sarge & Worrall (1995); 

Baxter (1989); Cohen (1982); Durant & Evans & Thomas (1989); Haupt (1948, 1950); Jones 
(1991); Karttunen & Poutanen (1982); Laine (1984); Lightman & Miller & Leadbeater (1987); 
Mali & Hove (1979); Nussbaum (1979; 1985a, b); Piaget (1969); Riihelä (1989); Summers & 
Mant (1995); Takala (1981, 1982a, b); Targan (1987); Virrankoski (1982; 1986); Vosniadou & 
Brewer (1990); Vosniadou (1991, 1994); Yuckenberg (1962). 

 
Auringon ja Maan koko sekä etäisyydet: 
− Koko: Auringon halkaisija on 1,32 milj. km ja Maan halkaisija 12 765 km. Auringon halkaisija 

on 109 kertaa suurempi kuin Maan halkaisija. 
− Etäisyys: Aurinko on Maasta 150 milj. km päässä. Jos Maa olisi 15 milj. km lähempänä 

Auringosta, vesi höyrystyisi tai jos Maa olisi 15 milj. km kauempana Auringosta, vesi jäätyisi. 
− Havainnot: sekä koko- että etäisyyssuhteet näyttävät Maasta katsottuna todellisuuteen nähden 

pienemmässä mittakaavassa, opetuksessa huomioitava havainnollisuus ja mittasuhteiden 
todellinen mallintaminen 

 
Kiertoradan elliptisyys: 
− Maa kiertää kerran vuodessa Auringon ympäri ellipsin muotoista rataa pitkin. Aurinko on 

ellipsin toisessa polttopisteessä, ja sen vuoksi Maan etäisyys Auringosta vaihtelee vuoden eri 
aikoina. Kiertoradan elliptisyyden suhdeluku on nyt 0,0167, joten kiertorata on lähes 
ympyränmuotoinen.  

− Elliptisyyttä on oppikirjoissa yleensä korostettu: Kiertoradan elliptisyyden aiheuttama 
etäisyysero ei kuitenkaan ole vuodenaikojen kannalta merkittävä.  

− Havainnot: ”Aurinko ei paista talvella tai yöllä.” eivät ole oikeita ja eivät kerro, mistä ilmiöt 
johtuvat. 

 
Auringon säteilymäärän jakaantuminen, Maan pallonmuotoisuus ja akselin 
kallistuskulma: 
− Epätasaiseen Auringon säteilyenergiaan vaikuttavat Maan pallonmuotoisuus, akselin 

kaltevuuskulma sekä maapallon liikkeet. Näiden tekijöiden perusteella on mahdollista ymmärtää 
myös vuorokauden ajat ja vuodenajat. 

− Maan pallonmuotoisuus: Auringon säteet saapuvat kaikkialle maapallon pinnalle täsmälleen 
samasta suunnasta. Pallonmuotoisuus aiheuttaa sen, että Auringon säteet kohtaavat Maan pinnan 
sitä loivemmin, mitä korkeammalla leveyspiirillä ollaan. Siksi sama energiamäärä jakaantuu 
laajemmalle alueelle. Näin ollen auringonsäteiden tulokulma ja leveyspiirit liittyvät yhteen. 

− Maan kaltevuuskulma: Auringon säteilyenergian jakaantumiseen vaikuttaa myös akselin 
kallistuskulma.  

− Maa kiertää Auringon ympäri kerran vuodessa vinossa asennossa. Tällöin myös kulma, jossa 
Auringon säteet kohtaavat Maan pinnan, muuttuu koko ajan. Sen sijaan akselin kaltevuuskulma 
on koko ajan samansuuntainen Maan kiertoradan tasoon nähden. 

− Havainnot: ”Aurinko ei paista.”, ”Aurinko nousee ja laskee.” ja ”Aurinko on korkealla ja 
matalalla.” ovat ongelmallisia ja eivät kerro ilmiön planetaarisesta järjestelmästä johtuvia 
todellisia syitä. 
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LIITE 5/1 

Kevään 1995 oppimisympäristön kirjallisia ja teknologisia oppimateriaaleja. 

LIITE 5a. Esimerkki tietokantaan työstetystä oppimateriaalista (vuorokausi). 

Materiaali Lähdekirja 
Diat, kalvot - 
Kirjat Ronan, C. A. 1983 Tähtienharrastajan käsikirja 

Mitä tiedämme avaruudesta. Tietolinkki 1970. 
Craig, A. ja Rosney, C. 1989. Heureka. Tiede on hauskaa 
Ensimmäinen avaruuskirjani 1989. 
Jännittävä avaruus. Löytöretki. 1990. 
Stiessel, L. ja Nygren, T. 1993. Minä , maapallo ja avaruus. 
Kunnas, M. Kaikkien aikojen avaruuskirja.   

Oma 
materiaali 

Aika kirja: sivu 1  
Demot: Maapallon liikkeet 1 (vrk); Maapallon liikkeet 1.b (vrk); Maapallon liikkeet 2; Maapallon liikkeet 
3 
Harjoituksia: Vihko 1. Vuorokausi; Tietokonetehtävä: Home Planet 1; Purkkitehtävä: 1. Vuorokaudenaika; 
Seinätehtävät: 1. Vuorokaudenaika; Kalvotehtävät: 1. Vuorokaudenaika; Pelitehtävät: Vuorokausipeli 
Käsitelegot, Kuvakortit (planetaariset)  

Tietokone-
ohjelmat 

Home Planet 
  

Videot Robotti von Rosenbergin tutkimuksia: Auringon voima (-02530 ja 02421) 
Matka maailmankaikkeuteen (noin 40.00)  

Internet htpp://www.fourmilab.ch/cgibin/uncgi/Earth/action?opt= n: (Maan yöpuoli) 
http://www.fourmilab.ch/cgibin/uncgi/Earth (Maan päiväpuoli) 
http://www.fourmilab.ch/cgibin/uncgi/Earth (päivän raja maapallolla: tasoprojektio)  

 

LIITE 5b. Oppimisympäristön teknologisia sovelluksia. 

Opetus-ohjelmat 
· Terminaattori (Ursa 1988) 
· Kuun liike ja pimennykset (Ursa1990) 
· Heittoliike (Ursa 1989) 
· Tähtitaivas ja tähdistöt (Ursa 1988) 
· Kosmos (Ursa 1992.3) 
· Aurinkokunta (Ursa 1988) 
· Home Planet (Nasa imuroitu tietoverkosta)  
Cd-rom–ohjelmat 
· Multimedia Encyclopedia of Science Version 1.5 (19911992) 
· Otavan lukion CD-ROM –oppikirja (1994) 
· Eyewitness Encyclopedia of Science Dorling Kindersley Multimedia (1994)  
Internet–osoitteita (esimerkkejä) 
· Maailman tähtitieteen palvelimia http//koivu.oulu.fi/tati/yhteys.html 
· NASA Planetary Images http//stardust.jpl.nasa.gov/planets/ 
· Earth Imagery http//ceps.nasm.edu2020/RPIF/earthgali.html 
· Regional Planetary Facility http//ceps.nasm.edu2020/rpif.html htpp//www.fourmilab.ch/cgibin/uncgi/Earth/action?opt= n 

http//www.fourmilab.ch/cgibin/uncgi/Earth http//www.fourmilab.ch/cgibin/uncgi/Earth  
Muut: Aika-avaruus -verkkopohjainen kirjasovellus 
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LIITE 5/2 

LIITE 5c. Opetusjakson aikana oppilaiden käytössä ollut kirjallisuus. 

− Arjatsalo, A. 1980. Kuulento Apollo 11.  
− Aurinko, Starttikirjat. 1976.  
− Aurinkokunta. Uusi tietohyrrä 6. 1978.  
− Bender, L. 1992. Pieni maapallokirja.  
− Brooks, J. 1987. Näin alkoi elämä. Maailmankaikkeuden synty ja elämän alkuvaiheet maapallolla.  
− Brück, M. T. 1974. Katselemme tähtitaivasta. Hauska on tietää lisää.  
− Craig, A. & Rosney, C. 1989. Heureka. Tiede on hauskaa.  
− Elliot, J. & King, C. 1989. Ensimmäinen tietosanakirja.  
− Ensimmäinen avaruuskirjani. 1989.  
− Gatland, K. 1982. Kariston värikäs avaruuden tietokirja. Kohti avaruutta. Avaruuden valloituksen 

historia.  
− Hunt, G. & Moore, P. 1984. Jupiter.  
− Hunt, G. & Moore, P. 1984. Saturn.  
− Jännittävä avaruus. Löytöretki. 1990.  
− Kerrod, R. 1979. Space.  
− Kerrod, R. 1992. People in Action. Astronaut.  
− Kunnas, M. 1989. Kaikkien aikojen avaruuskirja.  
− Lasten tietokirjat 7. Avaruus. Eläinten kehitys. Löytöretket.  
− Liberty, G. 1974. Aika ja kellot. Hauska on tietää 11.  
− Loden, L. 1975. Tähtitaivas. Tietohyrrä 11.  
− Lucas, A. & D. 1977. Polttopisteessä maapallo.  
− Mitä tiedämme avaruudesta. Tietolinkki. 1970.  
− Mitton, J. & S. 1979. Avaruus, koko perheen tietokirjasto.  
− Moore, P. 1980. Avaruuden valloitus. Tunnetusta tuntemattomaan avaruuteen.  
− Mäkelä, S. & Suvanto, T. 1984. Milloin Kuu on keltaisin? 
− Nicolson, I. 1984. The Sun.  
− Nykänen, J. & Oja, H. 1989. Antti katsoo Kuuta. 
− Oja, H. 1994. Polaris, nuorten tähtitieto.  
− Petterson, R. 1980. Luonto ja vuodenajat.  
− Ronan, C. 1983. Tähtienharrastajan käsikirja. 
− Sightseeing. A Space Panorama. 1985.  
− Stiessel, L. & Nygren, T. 1993. Minä, maapallo ja avaruus.  
− Stott, C. 1994. Miksi tähdet tuikkivat ja muita kysymyksiä avaruudesta.  
− The Diagram Group. Kuvitettu tiedon maailma. 1989.  
− Tiede kuvasanakirja. 1993.  
− Tähdet ja Avaruus 6/1990. Pimennysnumero.  
− Valo ja varjot. Starttikirjat. 1975. 
− Westman, J. 1986. Avaruuden saaret.  
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LIITE 6 

Tehtäväkortiston esimerkkikortti ja kortin esimerkkitehtävä. 

Vuodenaika- 
tehtäviä 

tutkimusongelma:  
Mikä ja millainen on vuodenaika?  

 
Joitakin esimerkkejä tehtävistä: 

D. Liikuntatehtävä:  
1. Yksi oppilas on Maa, yksi on Kuu ja yksi on Aurinko. 
2. Näyttäkää liikkumalla, miten vuorokausi, kuukausi ja vuodenajat tapahtuvat 

yhtäaikaa! 
Välineet: 3 oppilasta, tilaa  
 
E. Pelitehtävä:  
1. Pelaatte aika–avaruus-triviaalia.  
2.  Lähtö: Asettakaa maapallo talven kohdalla olevaan ympyrään. Miettikää, mihin 

suuntaan maapallo lähtee kiertämään Aurinkoa!  
3. Pelaajat etenevät samalla maapallolla ja samalla nopanheitolla. 
4. Heittäkää noppaa ja siirtäkää maapallo eteenpäin nopan silmäluvun verran. 
5. Nopan heittäjä kysyy ensin toveriltaan kysymyksen kortista. Jos pelaaja tietää 

oikean vastauksen hän saa 1 pisteen, joka merkitään muistiin kiertoratapassiin. Jos 
vastaus on väärä, pelaaja saa 0 pistettä. 

6. Nyt vastaaja kysyy toveriltaan kysymyksen: pisteet kuten edellä. 
7. Nyt noppaa heittää toinen pelaaja: kysymysvuorot kuten edellä. 
8. Peliä pelataan yksi kierros Auringon ympäri. 
9. Voittaja on se, joka on saanut enemmän pisteitä kierroksen aikana 

kiertoratapassiinsa. 
Välineet: pelilauta, arpanoppa, pelimerkit, kysymyskortit 
 
I. Tietokonetehtävä: 
1. Seuraa tietokoneohjelmaa Home Planet. Olet avaruudessa satelliitin kamera. 

Tehtävänäsi on kuvata Maa planeetan liikettä avaruudessa. 
2. Piirrä vihkoon, kirjoita vihkoon tai kerro nauhurille! 
3. Kirjoita kuviin! 
Välineet: tietokone ja ohjelma, vihko, kynä, värit, nauhuri 
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LIITE 7 

Esimerkit aikavaihtelujen opettamiseen liittyvistä demonstraatioista keväällä 1995. 

LIITE 7a. Esimerkki vuorokausi-käsitettä koskevasta demonstraatiotehtävästä. 

Maapallon liikkeet 3 

Tutkimusongelma:  
Miten syntyy vuorokausi? 

Välineet: 
karttapallo, Suomen lippu, Australian lippu, sinitarraa, lamppu 
 
Toimi näin: 
1. Kiinnitä Suomen lippu Suomen kohdalle karttapalloon ja Australian lippu 

Australian kohdalle. 
2. Sytytä lamppu ja sammuta muut valot. Lamppu kuvaa Aurinkoa ja karttapallo 

Maata. 
3. Pyöritä Maata auringonvalossa. Yhteen pyörähdykseen itsensä ympäri Maalta kuluu 

aikaa yksi vuorokausi. 
 
Tehtäväpaperi on takana muovitaskussa. 

 

Liite 7b. Esimerkki Kuun vaiheita koskevasta demonstraatiotehtävästä. 

Kuun vaiheet 1 

Tutkimusongelma:  
Mitkä ovat Kuun vaiheet? 

Välineet: 
lamppu, pingispallo, sukkapuikko, sinä itse 
 
Toimi näin: 
1. Pistä sukkapuikko pingispallon läpi niin, että puikon pää on pallon sisällä. 
2. Aseta lamppu riittävän kauas koepaikastasi. 
3. Ota puikossa oleva pingispallo käteesi ja asetu itse lampun eteen. Sinä olet tässä 

tehtävässä Maa. Pingispallo on Kuu. Lamppu on Aurinko. 
4. Nyt Maa (sinä) voi pyöriä Auringon valossa. Liikuta Kuuta Maan ympäri. 
 
Tehtäviä: 
1. Miltä Kuu näyttää Maasta katsottuna? 
2. Piirrä tutkimuspaperiisi Kuun eri vaiheet! 
3. Etsi kirjoista nimet Kuun vaiheille ja kirjoita ne tutkimuspaperiisi! 
 
Voit käyttää seuraavia lähteitä: 
− Nykänen, J. ja Oja, H. 1989. Antti katsoo Kuuta. 
− Ronan, C.A.1983.Tähtien harrastajan käsikirja. 
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LIITE 8 

Oppilaiden ja opettajan instruktiot piirustustehtäviin keväällä 1995. 

LIITE 8a. Instruktiot Maapallo ja minä –piirustustehtävään. 

22.03.1995: Tehtävä oppilaille 
1. Piirrä kuva siitä maapallosta, josta kerroit! 
− (lapsi piirtää, esim. ympyrä; kaikki piirtävät yhtäaikaa) 
2. Kerro kaikki, mitä tiedät maapallosta! (oppilaat kertovat kukin vuorollaan) 
− Millainen maapallo on? Minkä muotoinen se on? 
3. Näytä kuvastasi, missä sinä olet täällä maapallolla. 
4. Kuvittele, että lähdet Kajaanista kävelemään suoraan eteenpäin. Kävelet ja kävelet. Mihin tulet? Mitä 

tapahtuu? 
 

22.03.1995: Ohjeet opettajalle 
− Jatka kysymystä kunnes oppilas tekee kehäpäätelmää. Kysyminen teemahaastattelun periaatteella (jatka 

oppilaan vastauksesta, pyydä näyttämään kuvasta) 
tulisin maapallon reunalle =) mitä sitten? 
putoaisin =) mihin putoaisit? 
jatkaisin vain kävelyä =) miten se on mahdollista? jne. 

− Oppilaan piirustus on hyvä lähtökohta keskustelulle! 
− Vastauksesta tulee ilmi oppilaan käsitys: 

maapallon muodosta 
maapallon asemasta aurinkokunnassa 
maapallon ominaisuudesta, painovoimasta ja suhteesta pallonmuotoisuuteen! 

 

LIITE 8b. Instruktiot Aurinko, Maa ja Kuu –piirustustehtävään. 

23.03.1995: Tehtävä oppilaille 
1. Piirrä, miten Aurinko, Kuu ja Maa ovat sinun mielestäsi avaruudessa! 
2. Kerro kameralle kuvastasi. 
 

23.03.1995: Ohjeet opettajalle 
− Jokainen oppilas valitsee ympäristöstä oman paikan. 
− Oppilas saa piirustuspaperin, lyijykynän, keltaisen, sinisen ja harmaan puuvärin. 
− Oppilaille korostetaan, että kukin tekee oman työnsä itsenäisesti. 
− Opettaja selittää instruktion. 
− Oppilas voi tehdä työtä niin pitkään kuin haluaa. Kun oppilas on valmis, hän esittää perustelunsa kameralle.  
− Opettaja näyttää esimerkin: mitä kuvassa on, miksi olen piirtänyt kuvaan tällaista ja tällaista jne. 
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LIITE 9/1 

Oppilaiden piirustustehtävien tulkinnat keväällä 1995. 

LIITE 9a. Tulkinnat Maapallo ja minä -piirustustehtävästä ja haastattelusta. 

Opp. Kuvaus 

Maa 

Kuvaus 

Liike 

Piirustus 

Omakuva, Maan sisältö ja muoto 

min. 

pist.  
Juho 
 

keskus, 
elämä, 
muu  

reitti: avaruus-Maa; käsitys: kierros 
maapallon ympäri 
 

itse: mantere, sisällä (-lla kuvaus); sisältö: mantereet ja 
valtamerialueet; muoto: pyöreä, keskikok.; muu: Aurinko 
ja Kuu (mittasuhteet väärät); ilmakehän happialue; 
meteoriitin törmäys  

11 
3 

Aleksi 
 

koko, 
muu, 
liike, 
alue  

reitti: konkr. paikat; käsitys: maapallon 
rajalle, tyhjää ; muu: ”minä menisin 
vaikka siitä läpi näin, niin minä kuolisin 
(osoittaa rajaa)”  

itse: Kajaani, sisällä (paikka, -ssa, -lla kuvaus); sisältö: 
mantereet ja valtamerialueet; muoto: pyöreä, keskikok.; 
muu: Suomi ja Ruotsi erikseen 

13 
2 

Jani 
 

elämä, 
alue  

reitti: yleinen paikka-käsite; käsitys: 
samaan paikkaan, toiselle puolelle 
(näyttää kiertoliikettä maapallon 
ympäri)  

itse: mantere, sisällä(-lla kuvaus); sisältö: mantereet ja 
valtamerialueet; muoto: pyöreä, keskikok.; muu: 
jatkopiirustus ks. litt 24.03.95; 09:37; cam 2; 
päiväntasaaja ja kääntöpiirit. 

2,5 
3 

Niilo 
 

elämä, 
alue  

reitti: avaruus-Maa; käsitys: avaruuteen 
ja takaisin Maahan 
 

itse: mantere, sisällä (-lla kuvaus); sisältö: mantereet ja 
valtamerialueet; muoto: melkein pyöreä, soikea, iso; 
muu: myöhemmin vesiväreillä huolellisesti  

4 
2 

Atte 
 

alue, 
elämä, 
keskus, 
avaruus  

reitti: avaruus-konkr. paikat; käsitys: 
aina takasin samaan paikkaan, koko ajan 
maapalloa ympäri 

itse: mantere, sisällä (paikka, -ssa, -lla kuvaus); sisältö: 
mantereet ja valtamerialueet; muoto: pyöreä, pieni; muu: 
Maata on kiertämässä pieni Kuu jonkin matkan päässä; 
Kuun pinnan muodot osuvia  

8 
3 

Mari 
 

muoto, 
alue  

reitti: konkr. paikat-Maa; käsitys: 
pyöreä, maapallon alle, ympäri, menee 
pää sekaisin 

itse: väritön alue, sisällä (-lla kuvaus); sisältö: ei manner- 
merialuetta; muoto: pyöreä, iso; muu: mittakaavaa ei 
yritetty  

8 
2 

Laura 
 

muoto, 
koko, 
elämä  

reitti: konkr. paikat; käsitys: tipahtaa 
alas, rotkoon, silta-ajatus 
 

itse: väritön alue, sisällä (-ssa kuvaus); sisältö: hieman 
manner- ja merialuetta; muoto: pyöreä, pieni; muu: 
mittakaavaa ei yritetty  

8 
1 

Ulla 
 

koko, 
avaruus, 
keskus, 
alue  

reitti: konkr. paikat; käsitys: tietää ei voi 
selittää (alareuna), jatkaa eteenpäin 

itse: mantere, sisällä; sisältö: mantereet ja 
valtamerialueet; muoto: melkein pyöreä, soikea, iso; 
muu: rastilla pääkaupungit, yläreunassa on pieni Aurinko 
säteineen Maata pienempänä, kokosuhteet muualla ok  

3,5 
2 

Leila 
 

muoto, 
avaruus, 
elämä, 
alue  

reitti: avaruus-Maa; käsitys: hyppää ja 
tippuu alas 

itse: mantere, sisällä (-lla kuvaus); sisältö: mantereet ja 
valtamerialueet; muoto: pyöreä, iso; muu: yläreunassa on 
pieni Aurinko säteineen Maata pienempänä; avaruus 
mustaa.  

5 
1 

Sara 
 

alue, 
elämä, 
alue, 
keskus  

reitti: avaruus-Maa; käsitys: tipun 
avaruuteen, ei reunaa ookkaa, koska se 
on pyöreä, kuljen ympäri maapalloa 

itse: Kajaani, sisällä (-ssa kuvaus); sisältö: mantereet ja 
valtamerialueet; muoto: pyöreä, keskikok.; muu: Suomi 
yläreunassa 

7 
3 

Huomiot: Yksilöhaastattelu kesti noin 7 minuuttia. Juholla, Atella, Marilla, Saralla, Lauralla ja Aleksilla oli sopivasti aikaa käytettävänään. Janin ja 
Leilan käytettävissä oli niukasti aikaa, mikä teki oppilas–opettaja-kohtaamistilanteen kiireentuntoiseksi. Eniten arvioisin Ullan ja Niilon merkitysten 
tuottamista ja opettajan tulkinnan validiutta häirinneen kiireisyys: Ullan haastattelu loppui juuri kun oppilas alkoi ilmaista vaikeaa asiaa, kun taas 
Niilon intentioita opettaja tulkitsi liian nopeasti, jolloin oppilaan aidot merkitykset eivät aktualisoituneet riittävän selvästi. Yleensä ottaen opettajalla 
oli enemmän aikaa ensin suorittaville, jolloin he pystyivät loppuryhmää kiireettömämmin esittämään käsityksiään. 
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LIITE 9/2 

LIITE 9b. Tulkinnat Aurinko Maa ja Kuu –piirustustehtävästä. 

Opp. Piirustus, kuvaus 
Kokosuhteet 

Piirustus, kuvaus 
Etäisyys, sijainti 

Kuvaus 
Liikkeet 

Liikkeen 
suunta 

Yht. Aika 
 

Niilo 
 

A ja M yhtä suuria,  
K pienin 

A ja M aika lähekkäin, K lähempänä 
Maata 

M-k-A  
K-k-M 

-   

Arvio 2 2 2  6 28 s  
Juho 
 

A suurin,  
M ja K yhtä suuria 

tasainen kaikkien välillä M-p-M 
M-k-A  
K-k-M 

+/-   

Arvio 2 1 3  6 173 s  
Jani 
 

A suurin 
M ja K yhtä suuria 

A keskellä,  
K ja M eripuolella 

M-k-A -   

Arvio 2 0 1  3 60 s  
Aleksi 
 

A suurin 
M keskik.  
K pienin 

tasainen kaikkien välillä M-k-A  
K-k-M 

-   

Arvio 3 1 2  6 21 s  
Sara 
 

A suurin 
M keskik.  
K pienin 

tasainen kaikkien välillä, K A:n ja M 
välissä 

M-p-M 
K-k-M 
A ei liiku 

-   

Arvio 3 2 2 (+1) = 3 0 8 60 s  
Atte 
 

A suurin 
M keskik.  
K pienin 

A erillään 
M ja K lähekkäin kiertoradalla 

M-k-A  
K-k-M 
kiertoradat 

-   

Arvio 3 3 2 (+1) = 3 0 9 94 s  
Laura 
 

A suurin 
M keskink.  
K pienin 

tasainen kaikkien välillä M-k-A  
K-k-M 

+   

Arvio 3 1 2  6 22 s  
Mari 
 

A ja M yhtä suuria 
K pienin 

tasainen piirustuksessa 
kuvaa OK (ks. teksti) 

M-k-A  
K-k-M 

+   

Arvio 2 3 2  7 17s  
Leila 
 

A suurin,  
M ja K yhtä suuria 

tasainen kaikkien välillä 
erikoinen kolmio 

M-k-A  
K-k-M 

-   

Arvio 2 1 2  5 28 s  
Ulla 
 

A suurin,  
M ja K yhtä suuria 

tasainen kaikkien välillä 
erikoinen kolmio 

M-k-A  
K-k-M 

+/-   

Arvio 2 1 2  5 25 s  
Yht. 24/30 15/30 22/30  61 528 s 
Huomiot: A = Aurinko; M = Maa; K = Kuu; Selostuksiin käytettiin aikaa lähes 9 min: lyhyimmän ajan selosti Mari (17 sek) ja pisimmän Juho (3 
min). Maa-piirustustehtävän tavoin ensimmäisenä selostaneet oppilaat tarvitsivat muita pidemmän ajan. Tuloksia vertailtaessa esittämisjärjestyksellä 
ei ollut kuitenkaan merkitystä. Kokosuhteet: 1-3 pist.: 3 p. Aurinko suurin, Maa keskink. ja Kuu pienin; - 1p. = kokosuhteet ristiriitaiset; Etäisyys, 
sijainti: 1-3 pist.: 3p. Aurinko etäällä Maasta, Kuu lähempänä Maata; - 1p. etäisyyssuhteet ristiriitaiset; Liikkeet: 1-3 pist.: 1p. Maa pyörii itsensä 
ympäri: M-p-M; 1p. Maa kiertää Aurinkoa: M-k-A; 1p. Kuu kiertää Maata: K-k-M; Liikkeen suunta: + = oikein; +/- = vaihtelee; - = väärin 



13 

LIITE 10/1 

Esimerkit Kuun vaiheet -tehtävistä keväällä 1995. 

LIITE 10a. Yhteenveto oppilaiden käsitteistä ja toiminnasta Kuun vaiheet –tehtävässä. 

Opp. 
 

Yleinen 
sujuminen; 
orientaatio  

Käsitteet 
käsitteiden tuottaminen ja 
havainnollistaminen 

Toiminta, suunta 
toimiminen välineillä 
kiertosuunta 

järj. min. 

Juho erittäin its., nopea; 
keskittyy hyvin 

 

itse: uusik., kasvavak., täysik., pieneneväk., 
puolik. : pist. 3 

toimi itse, ei keskustelua 
suunta: + 

6. 1 

Aleksi its., sujuva open tultua; 
keskittyy hyvin 

 

itse: puolik., pieneneväk., uusik.; Kuun 
sirppi.; ope: kasvavak. ja täysik.: pist. 2 

toimi itse, ei keskustelua 
suunta: + 

1. 4 

Jani erittäin its., nopea; 
keskittyy hyvin 

 

itse: uusik., kasvavak., täysik., pieneneväk., 
puolik. : pist. 3 

toimi itse, ei keskustelua 
suunta: + 

2. 2 

Niilo ei its; open konkr. 
avulla; keskittyy hyvin 

 

itse ja ope; uusik., kasvavak., täysik, 
pieneneväk.; ei kortteja nimeämiseen: pist. 2 

ope ohjaa koko ajan liikkeen 
havainnoinnissa: +/- 

7. 5 

Atte its., sujuva open tultua; 
keskittyy hyvin 

itse: sirppi, täysik., puolik., uusik., 
auringonp.; ope; kasvavak., pieneneväk.: 
pist. 2  

ope ohjaa koko ajan liikkeen 
havainnoinnissa: +/- 

8. 4 

Mari its. alku; ope lopussa; 
keskittyy keskinkert. 

 

itse: täysik.; ope; puoilik., kasvavak. ja 
pieneneväk.; kortit: uusik.; pist. 1 

ope ohjaa koko ajan liikkeen 
havainnoinnissa: +/- 

3. 2 

Laura its., sujuva open tultua; 
keskittyy hyvin 

 

itse ja kortit: uusik., täysik.; ope; kasvavak. 
ja pieneneväk.: pist. 1 

ope ohjaa koko ajan liikkeen 
havainnoinnissa: +/- 

5. 5 

Ulla ei its; open konkr. 
avulla; keskittyy hyvin 

itse ja ope; uusik., kasvavak., täysik, 
pieneneväk.; ei tarvitse kortteja nimeäm. : 
pist. 2  

ope ohjaa koko ajan liikkeen 
havainnoinnissa: +/- 

10. 5 

Leila ei its; open konkr. 
avulla; keskittyy hyvin 

ope ja kortit; täysik, pieneneväk., uusik., 
kasvavak; itse: puolik. : pist. 1  

ope ohjaa koko ajan liikkeen 
havainnoinnissa: +/- 

4. 3 

Sara ei its; open konkr. 
avulla; keskittyy hyvin 

itse ja ope; uusik., kasvavak., täysik, 
pieneneväk., puolik.; ei kortteja nimeäm.; 
pist. 2  

ope ohjaa koko ajan liikkeen 
havainnoinnissa: +/- 

9. 4 

Yht.  35 
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LIITE 10/2 

LIITE 10b. Esimerkki Leilan kuuhavainnoista. 
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LIITE 11/1 

Esimerkit demonstraatiotehtävien vastauksista. 

LIITE 11a. Esimerkki Lauran vuorokautta koskevan tehtävän vastauksesta. 
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LIITE 11/2 

LIITE 11b. Esimerkki Aleksin vuodenaikaa koskevan tehtävän vastauksesta. 
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LIITE 12 

Yhteenvedot aikavaihteluihin liittyvien tehtävien harjoitteluvaiheen tulkinnoista. 

LIITE 12a. Yhteenveto vuorokausi-käsitteen demonstraatio-, piirustus- ja kirjoitustehtävistä. 

Demonstraatio Juho  Aleksi Jani Niilo  Atte Mari  Laura Ulla  Leila Sara  
Substanssi           
Maan p-l.iike, -suunta itse itse itse itse itse itse itseMari itse itse itse 
Maa-Au: sijainti, valo itse itse ope itse ope itse itse itse ope itse 

Sujuminen           
opettajan apu x xx x x xx xxx xxx xx xx xx 
keskustelu - substanssi kesk. kesk. vähän vähän kesk. paljon paljon kesk. paljon paljon 
työskentely (laad.) its/huolim hidas/huol its/huolim its/huol huolim hidas/huol avul/huol its/huol hidas/huol its/huol 

Piirustus           
lapsi/luonto konk. piir. - x - x x x x x x x 
Maa-Au: valo (Au,Kuu) x - x x - x x x x x 
Maa-Au-suhde (plan.) - - - - - - - - - - 

Kirjoitus           
toteava x x x x x x x x x x 
kuvaava (aistit, luonto) - - x - - x x - - x 
selittävä (planetaarinen) - - - - - - - - - - 
Australia-Suomi x x - x x x x x x x 

Vaiheet 5. 9. 6. 4. 10. 1. 2. 7. 8. 3. 
instruktio 10:00 11:17 10:02 9:44 11:20 8:38 8:38 11:13 11:13 9:27 
toiminta (pyöritys) +2 +6 +1 +8 +3 +24 +24 +7 +7 +1 
kirjoitus, piirtäminen +1 +3 +4 +4 +3 +2 +2 +6 +6 +2 
lopetus +8 +12 +19 +26 +12 +105 +105 +15 +23 +29 

Yht. aika (min) 11 21 24 38 18 131 131 28 36 32 

Huomiot: 10:03-11:03 ruokatauko; tulkinta ope: esim. opettaja selventää liikkeen olemassaoloa kysymyksin, oppilas esimerkiksi pyörittää maapalloa 
kiertoliikkeen sijasta; tulkinta itse: esim. mikäli oppilas automaattisesti lähtee oikein palloa kuljettamaan, oppilas ilmaisee itse merkityksen. 

LIITE 12b. Yhteenveto vuodenaika-käsitteen demonstraatiosta. 

Demonstraatio Juho  Aleksi Jani Niilo  Atte Mari  Laura Ulla  Leila Sara  
Substanssi           
Maan kiertoliike itse itse ope itse itse ope ope itse ope ope 
Maan kiertosuunta ope ope itse itse ope ope ope itse ope ope 
akselin kallistuskulma ope ope ope ope ope ope ope ope ope ope 
Maa-Au: sijainti, suhde ope itse ope itse itse ope ope itse itse ope 
Aurinko-säde: lämpö, valo itse itse itse itse itse itse itse itse itse itse 
Maan pallonmuotoisuus - - - - - - - - - - 

Tehtävän kulku           
konkr.; intensio (1-3) xx xx x x xx xxx xxx x xxx xx 
käsit. ekstensio (-,x) x x x x x x x x x x 
lähikäsite: vrk/v (-,x) x x - - x x x x - x 
ajankoht. ilmiö (-,x) x x x - - - - x - - 
muu maailma (-,x) x - - - x x x x - - 
muuta (laad.) asiaa rauhal. nopea kiire kiire konk. konk. loog. konk. - 

Käsitteiden järjestys           
ope johdattaa, auttaa (1-3) x xx x x x xxx xxx x xxx xx 
oppilas päättelee itse xxx x xx xx xx - - xxx - x 
looginen järjestys x x x x x x x - x x 
muu - - - - - - - itsen. - - 

Järjestys 3. 2. 1. 9. 10. 5. 6. 7. 8. 4. 
Aika (min) 10  13  11  9  9  11  12  14  10  10  

Huomiot: tulkinta ope: esim. opettajan täytyy selventää liikkeen olemassaolo kysymyksin, oppilas esimerkiksi pyörittää maapalloa kiertoliikkeen 
sijasta; tulkinta itse: esim. mikäli oppilas automaattisesti lähtee oikein palloa kuljettamaan, oppilas ilmaisee itse merkityksen. 
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LIITE 13/1 

Esimerkkejä oppilaiden kirjallisista ja valinnaisista tuotoksista. 

LIITE 13a. Esimerkki Niilon tekemästä vapaaehtoisesta kirjoituksesta. 
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LIITE 13/2 

LIITE 13b. Esimerkit Juhon ja Leilan piirtämistä sarjakuvista. 

Juho 

Leila 
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LIITE 14 

Esimerkki Ullan työstämästä tutkimuspaperista. 

 



21 

LIITE 15 

Tutkimuspaperimerkinnät taivaankappaleita koskevien ongelmien ratkaisemisessa. 

Opp. Kysymys ja tulos Välineet Merkit Arvio 

Juho Miten kuuma on Aurinko? Auringosta purkautuu kuumaa kaasua. 13000000 
(kesken) 

useita kirjoja, Encyclopedia: 
cd-rom 

TIETO, TIETO, 
TUNNE 

kesk. helppo 
ja mukava 

 Voiko Maan keskustassa asua? Ei voi, koska siellä on niin kuuma. Encyclopedia of Science: 
cd-rom 

TUNNE, TYÖ, 
TUNNE 

mukava, 
helppo  

 Onko Kuussa elämää? Kuussa ei ole elämää. oma materiaali, 
Avaruusatlas: kirja 

TYÖ mukava, 
helppo  

 Mitä ovat planeettojen lämpötilat? Pluto -230, Aurinko 1300000, Merkurius 
400, Venus 480, Mars -55, Jupiter –130, Saturnus 175, Uranus -210, Neptunus 
–220. 

Oma materiaali, s. 24 TIETO, TUNNE -,- 

Aleksi Miten Aurinko syntyi? Aurinko on valtava loistava vetykaasupallo. Avaruusatlas: kirja, 
Encyclopedia: cd-rom 

TYÖ, TYÖ, TYÖ mukava, 
helppo 

 Miten kuuma on Aurinko? (Tutkimustulos jää kesken koonnan takia.) Aurinko 
on aurinkokunnan kuumin paikka. Sen keskellä lämpötila on 15 miljoonaa 
astetta. Yhtä kuuman nuppineulan pää voisi tapaa 150 kilometrin (kesken) 

Jännittävä avaruus -kirja TYÖ -,- 

 Montako ihmistä sopii maapallolle? Tulos: Maapallolle sopii 70010000 
(kesken) 

Maapallo on meidän: kirja TYÖ, TYÖ mukava, 
helppo  

Jani Miten Aurinko syntyi? Ensin Aurinko oli pieni ja sitten sen ympärille puristui 
planeettoja ja ne isonsivat Aurinkoa. 

Avaruusatlas, 
Avaruuskirjani: kirjat, 
Encyclopedia: cd-rom 

TIETO, TEHTÄ, 
TYÖ 

kesk. 
mukava, - 

 Onko Maa pyöreä? Maapallo ei ole täysin pyöreä. Se on hieman pullistunut 
keskeltä ja litistynyt päistä. 

Ensimmäinen 
avaruuskirjani: kirja 

TYÖ, TUNNE kesk. 
mukava 
helppo  

 Millainen Pluto on? Se on pienin planeetta. Se kiertää Aurinkoa kauimpana, 
yhdeksännellä (kesken) 

Jännittävä avaruus, 
Löytöretki: kirjat 

TIETO -,- 

Niilo Miten Aurinko syntyi? Ensin Aurinko oli pieni ja sitten sen ympärille puristu 
planeettoja. Ne isonsivat Aurinkoa. 

Encyclopedia: cd-rom TIETO, TYÖ -,- 

 Onko Aurinko iso vai pieni? - 
- Encyclopedia: cd-rom TIETO -,- 

 Miten Kuu syntyi? - 
 

Kuun liike ym.: pc-ohjelmat TIETO mukava, 
helppo 

 Mikä maapallo on? Maapallo on pallo, jossa on kaikki maat. Kirjat TIETO, TYÖ mukava, 
helppo  

Atte Miten Aurinko syntyi? Pölykenttä Aurinko syntyi (kesken) Avaruusatlas: kirja, 
Encyclopedia: cd-rom 

TYÖ helppo, 
mukava 

 Kuinka pitkä Maa on? - - TIETO helppo , - 
 Mikä on maailmankaikkeus? Suurin osa (kesken) Otavan oppikirjat: cd-rom - -,- 

Mari Mitä Auringossa tapahtuu? Auringosta nousee kuumaa kaasua. Oma 
Aurinkomme on tähti. 

Avaruuskirjani: kirja, 
Otavan oppikirjat: cd-rom, 
toimintatehtävät 

TEHTÄ, TYÖ, 
TIETO 

mukava, 
helppo  

 Miten Maa on syntynyt? Maapallo syntyi valtavasta pyörivästä kaasu- ja 
pölypilvestä. Vähitellen syntyvä maapallo kuumeni yhä enemmän ja muuttui 
sulaksi kivipalloksi. 

Ensimmäinen 
avaruuskirjani: kirja 

TYÖ mukava, 
helppo  

Laura Mitä Auringossa tapahtuu? Auringosta nousee kuumaa kaasua. Oma 
Aurinkomme on tähti. 

Ensimmäinen 
avaruuskirjani: kirja, Otavan 
oppikirjat: cd-rom, toimteht.  

TEHTÄ, TYÖ, 
TIETO 

-, kesk. 
helppo  

 Miten Maa on syntynyt? Maapallo syntyi valtavasta pyörivästä kaasu- ja 
pölypilvestä. Vähitellen syntyvä maapallo kuumeni yhä enemmän ja muuttui 
sulaksi kivipalloksi. 

Ensimmäinen 
avaruuskirjani: kirja 

TYÖ, TEHTÄ -, kesk. 
helppo  

Ulla Miten Aurinko syntyi? Aurinko on koostunut kaasupilvestä ja vuosien kuluessa 
Aurinko kasvaa suureksi jättiläiseksi. Viiden miljoonan vuoden kuluttua 
Aurinko räjähtää ja kutistuu ja on lopulta se on kääpiön kokoinen. 

Jännittävä avaruus: kirja, 
Encyclopedia: cd.rom 

TYÖ, TIETO, 
TUNNE, TEHTÄ 

mukava, 
helppo  

 Missä kohdassa avaruutta Maa on? Maapallo kiertää Aurinkoa hieman vinossa. 
Kun pohjoinen puoli on Aurinkoon päin kallellaan on sillä puolella kesä ja päin 
vastoin. 

Kaikkien aikojen 
avaruuskirja: kirja 

TUNNE, TIETO, 
TUNNE 

mukava, 
helppo  

Leila Onko Aurinko iso vai pieni? Aurinko on suuri. Jännittävä avaruus: kirja TYÖ, TIETO, 
TYÖ, TEHTÄ, 
TEHTÄ 

-, helppo  

 Miten Maa on syntynyt? Maapallo syntyi valtavasta pyörivästä kaasu- ja 
pölypilvestä. Vähitellen syntyvä maapallo kuumeni yhä enemmän ja muuttui 
sulaksi kivipalloksi. 

ks. Ullan paperi TYÖ, TYÖ, 
TEHTÄ 

-, kesk. 
helppo  

Sara Mitä Auringossa tapahtuu? Auringon pinta on kiehuvaa kuplivaa kaasua, josta 
sinkoaa suuria hehkuvia kaasusuihkuja avaruuteen joskus jopa 1600000 
kilometrin korkeuteen. 

Jännittävä avaruus: kirja TEHTÄ, TYÖ, 

TIETO, TYÖ 

- ,helppo  

 Miten monta ihmistä on maapallolla? Maapallolla on miljardeja ihmisiä opettaja TYÖ - ,helppo  
 Voiko Kuussa asua? Kuussa ei voi asua. Kaikkien aikojen 

avaruuskirja: kirja 
TYÖ -, helppo  
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LIITE 16/1 

Esimerkki prosessi-tekijän oppilaskohtaisista piirteistä (20. –21.3). 
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LIITE 16/2 
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LIITE 16/3 

 

 

 
 

 
 Piirteiden selitykset: 1 = alkuvaihe/instruktio; 2 = ongelman syntyminen ja kirjaaminen; 3 = tietokannan 

käyttäminen; 4 = välineen etsiminen ja käyttäminen; 5 = tulosten kirjaaminen; 6 = koontavaihe; maanantai 
20.3 Aurinko-tutkimus I osa; tiistai 21.3 Aurinko-tutkimus II osa 
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LIITE 17 

Luokan sosiomatriisi oppilaiden arvioimana (n = 10; f = 40). 

Opp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Juho 
1.  

- tpS    tpK 
vpS 

 
        vpK 

       

Aleksi 
2.  

tpS 
 

-          tpK 
        vpK 

  
vpS 

     

Jani 
3.  

         tpK 
 

 
vpS  vpK 

-   tpS     

Niilo 
4. 

         tpK 
 

 
vpS  vpK 

 -      tpS 

Atte  
5. 

 tpS   tpK 
vpS  vpK 

  -      

Mari 
6. 

 
 

    - tpS   tpK 
vpS 

   
        vpK 

Laura 
7.  

     tpS  tpK 
vpS  vpK 

-    

Ulla 
8. 

 
 

             tpK 
vpS 

 -  
        vpK 

tpS 

Leila 
9. 

 
 

              tpK tpS 
vpS  vpK 

-  

Sara 
10.  

 
 

    tpS 
vpS  vpK 

         tpK   - 

Yht. tp3 vp0 
S1 K2 
Yht.3  

tp4 vp7 
S6 K5 
Yht.11 

tp1 vp2 
S0 K3 
Yht.3 

tp0 vp0 
S0 K0 
Yht.0 

tp0 vp1  
S1 K0 
Yht.1 

tp5 vp5 
S6 K4 
Yht.10 

tp4 vp1 
S2 K3 
Yht.5 

tp1 vp2 
S2 K1 
Yht.3 

tp0 vp1 
S0 K1 
Yht.1 

tp2 vp1 
S2 K1 
Yht.3 

Huomiot: tp =työpari, vp = välituntipari; S = syksy 1994, K = kevät 1995 
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LIITE 18/1 

Observointihavaintojen sekä laadullisten kommenttien määrät. 

LIITE 18a. Kaikkien observointihavaintojen sekä laadullisten kommenttien määrät 
oppimisympäristöissä (n = 20 851; min = 5 161). 

 Ma: 20.3. Ti: 21.3.  Ke: 22.3. To: 23.3. 
 min ha ob ld min ha ob ld min ha ob ld min ha ob ld 

TU Yht 416 1526 604 922 915 3564 1169 2395 581 2480 734 1746 0 0 0 0 
TU P 209 806 314 492 493 1994 666 1328 266 1203 361 842 0 0 0 0 
TU T 207 720 290 430 422 1570 503 1067 315 1277 373 904 0 0 0 0 

TO Yht 0 0 0 0 224 1069 353 716 0 0 0 0 743 3360 875 2485 
TO P 0 0 0 0 135 658 219 439 0 0 0 0 397 1850 480 1370 
TO T 0 0 0 0 89 411 134 277 0 0 0 0 346 1510 395 1115 

VA Yht 0 0 0 0 0 0 0 0 672 2296 605 1691 47 137 43 94 
VA P 0 0 0 0 0 0 0 0 462 1612 451 1161 47 137 43 94 
VA T 0 0 0 0 0 0 0 0 210 684 154 530 0 0 0 0 

Yht. 416 1526 604 922 1139 4633 1522 3111 1253 4776 1339 3437 790 3497 918 2579 
Yht. P 209 806 314 492 628 2652 885 1767 728 2815 812 2003 444 1987 523 1464 
Yht. T 207 720 290 430 511 1981 637 1344 525 1961 527 1434 346 1510 395 1115 

 

 
    

Jatkuu Pe: 24.3. Ma: 27.3.  Yht. 

  ha ob ld min ha ob ld     min ha ob ld 

TU Yht 0 0 0 0 0 0 0 0     1912 7570 2507 5063 
TU P 0 0 0 0 0 0 0 0     968 4003 1341 2612 
TU T 0 0 0 0 0 0 0 0     944 3567 1166 2401 

TO Yht 641 2621 595 2026 540 2047 563 1484     2148 9097 2386 6711 
TO P 304 1499 351 1148 269 1087 314 773     1105 5094 1364 3730 
TO T 337 1122 244 878 271 960 249 711     1043 4003 1022 2981 

VA Yht 0 0 0 0 382 1751 448 1303     1101 4184 1096 3088 
VA P 0 0 0 0 198 903 230 673     707 2652 724 1928 
VA T 0 0 0 0 184 848 218 630     394 1532 372 1160 

Yht. 641 2621 595 2026 922 3798 1011 2787     5161 20851 5989 14862 
Yht. P 304 1499 351 1148 467 1990 544 1446     2780 11749 3429 8270 
Yht. T 337 1122 244 878 455 1808 467 1341     2381 9102 2560 6542 

Huomiot: min = minuutti; ha = havaintoja yhteensä; ob = observointeja; ld = laadullisia kommentteja; TU = tutkiva työskentely; TO = toiminnallinen 

työskentely; VA = vapaa-ajan työskentely; P = pojat, T = tytöt; Yht. = yhteensä 
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LIITE 18/2 

LIITE 18b. Oppilaskohtaisten observointihavaintojen sekä laadullisten kommenttien määrät 
tutkivaa työskentelyä arvioitaessa (n = 7 570; min = 1 912). 

 Ma: 20.3. Ti: 21.3. Ke: 22.3. Yht. 
 min ha ob ld min ha ob ld min ha ob ld min ha ob ld 
Juho  41 190 70 120 128 655 220 435 136 613 191 422 529 2613 799 1814 
TU 41 190 70 120 113 545 186 359 44 217 76 141 198 952 332 620 
tu1 41 190 70 120 30 152 74 78 44 217 76 141 115 559 220 339 
tu2 0 0 0 0 54 215 60 155 0 0 0 0 54 215 60 155 
tu3 0 0 0 0 29 178 52 126 0 0 0 0 29 178 52 126 

Aleksi 43 153 61 92 124 535 191 344 123 589 194 395 525 2314 693 1621 
TU 43 153 61 92 84 337 128 209 36 201 64 137 163 691 253 438 
tu1 43 153 61 92 45 153 74 79 36 201 64 137 124 507 199 308 
tu2 0 0 0 0 39 184 54 130 0 0 0 0 39 184 54 130 

Jani 41 138 62 76 126 509 170 339 144 341 101 240 557 2081 635 1446 
TU 41 138 62 76 86 337 107 230 48 220 69 151 175 695 238 457 
tu1 41 138 62 76 41 127 47 80 48 220 69 151 130 485 178 307 
tu2 0 0 0 0 45 210 60 150 0 0 0 0 45 210 60 150 

Niilo 42 156 52 104 127 436 133 303 165 600 129 471 585 2209 565 1644 
TU 42 156 52 104 127 436 133 303 70 259 68 191 239 851 253 598 
tu1 42 156 52 104 41 114 45 69 70 259 68 191 153 529 165 364 
tu2 0 0 0 0 45 164 47 117 0 0 0 0 45 164 47 117 
tu3 0 0 0 0 41 158 41 117 0 0 0 0 41 158 41 117 

Atte 42 169 69 100 123 517 171 346 160 672 197 475 584 2532 737 1795 
TU 42 169 69 100 83 339 112 227 68 306 84 222 193 814 265 549 
tu1 42 169 69 100 53 212 73 139 68 306 84 222 163 687 226 461 
tu2 0 0 0 0 30 127 39 88 0 0 0 0 30 127 39 88 

Mari 41 159 61 98 136 501 156 345 72 275 76 199 462 1807 509 1298 
TU 41 159 61 98 136 501 156 345 72 275 76 199 249 935 293 642 
tu1 41 159 61 98 136 501 156 345 72 275 76 199 249 935 293 642 

Laura 41 150 62 88 126 513 161 352 70 274 92 182 450 1809 531 1278 
TU 41 150 62 88 126 513 161 352 70 274 92 182 237 937 315 622 
tu1 41 150 62 88 126 513 161 352 70 274 92 182 237 937 315 622 

Ulla 43 140 51 89 87 330 121 209 135 506 126 380 517 1903 513 1390 
TU 43 140 51 89 46 135 54 81 76 298 79 219 165 573 184 389 
tu1 43 140 51 89 46 135 54 81 76 298 79 219 165 573 184 389 

Leila 41 150 61 89 62 272 82 190 130 505 130 375 485 1854 488 1366 
TU 41 150 61 89 21 92 28 64 71 297 83 214 133 539 172 367 
tu1 41 150 61 89 21 92 28 64 71 297 83 214 133 539 172 367 

Sara 41 121 55 66 100 365 117 248 118 401 103 298 467 1729 519 1210 
TU 41 121 55 66 93 329 104 225 26 133 43 90 160 583 202 381 
tu1 41 121 55 66 57 172 59 113 26 133 43 90 124 426 157 269 
tu3 0 0 0 0 36 157 45 112 0 0 0 0 36 157 0 112 

TU Yht 416 1526 604 922 915 3564 1169 2395 581 2480 734 1746 1912 7570 2507 5063 
TU P 209 806 314 492 493 1994 666 1328 266 1203 361 842 968 4003 1341 2612 
TU T 207 720 290 430 422 1570 503 1067 315 1277 373 904 944 3567 1166 2401 

Huomiot: min = minuutti; ha = havaintoja yhteensä; ob = observointeja; ld = laadullisia kommentteja; Yht. = yhteensä; TU = tutkiva työskentely (tu 

1, 2, 3); P = pojat; T = tytöt 
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LIITE 18/3 

LIITE 18c. Oppilaskohtaisten observointihavaintojen sekä laadullisten kommenttien määrät 
toiminnallista työskentelyä arvioitaessa (n = 9 097; min = 5 161). 

 Ti: 21.3. To: 23.3. Pe: 24.3. Ma: 27.3. Yht. 

 min ha ob ld min ha ob ld min ha ob Ld min ha ob ld min ha ob ld 

Juho 15 110 34 76 68 319 94 225 54 293 66 227 54 199 63 136 191 921 257 664 
to1 15 110 34 76 68 319 94 225 31 154 29 125 54 199 63 136 168 782 220 562 
to2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 139 37 102 0 0 0 0 23 139 37 102 

Aleksi 40 198 63 135 82 350 83 267 49 266 52 214 53 209 59 150 224 1023 257 766 
to1 40 198 63 135 82 350 83 267 31 154 29 125 53 209 59 150 206 911 234 677 
to2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 112 23 89 0 0 0 0 18 112 23 89 

Jani 40 172 63 109 96 463 131 332 49 278 73 205 54 215 55 160 239 1128 322 806 
to1 40 172 63 109 68 319 94 225 23 139 37 102 54 215 55 160 185 845 249 596 
to2 0 0 0 0 28 144 37 107 26 139 36 103 0 0 0 0 54 283 73 210 

Niilo 0 0 0 0 41 224 52 172 108 432 106 326 54 234 67 167 203 890 225 665 
to1 0 0 0 0 41 224 52 172 85 293 69 224 54 234 67 167 180 751 188 563 
to2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 139 37 102 0 0 0 0 23 139 37 102 

Atte  40 178 59 119 110 494 120 374 44 230 54 176 54 230 70 160 248 1132 303 829 
to1 40 178 59 119 82 350 83 267 26 118 31 87 54 230 70 160 202 876 243 633 
to2 0 0 0 0 28 144 37 107 18 112 23 89 0 0 0 0 46 256 60 196 

Mari 0 0 0 0 43 224 65 159 65 232 52 180 54 193 49 144 162 649 166 483 
to1 0 0 0 0 43 224 65 159 65 232 52 180 54 193 49 144 162 649 166 483 

Laura 0 0 0 0 43 224 65 159 65 232 52 180 54 193 49 144 162 649 166 483 
to1 0 0 0 0 43 224 65 159 65 232 52 180 54 193 49 144 162 649 166 483 

Ulla 41 195 67 128 86 320 63 257 71 213 44 169 54 193 49 144 252 921 223 698 
to1 41 195 67 128 86 320 63 257 71 213 44 169 54 193 49 144 252 921 223 698 

Leila 41 180 54 126 86 320 63 257 71 213 44 169 54 193 49 144 252 906 210 696 
to1 41 180 54 126 86 320 63 257 71 213 44 169 54 193 49 144 252 906 210 696 

Sara 7 36 13 23 88 422 139 283 65 232 52 180 55 188 53 135 215 878 257 621 
to1 7 36 13 23 88 422 139 283 65 232 52 180 55 188 53 135 215 878 257 621 

TO Yht. 224 1069 353 716 743 3360 875 2485 641 2621 595 2026 540 2047 563 1484 2148 9097 2386 6711 

TO P 135 658 219 439 397 1850 480 1370 304 1499 351 1148 269 1087 314 773 1105 5094 1364 3730 

TO T 89 411 134 277 346 1510 395 1115 337 1122 244 878 271 960 249 711 1043 4003 1022 2981 

Huomiot: min = minuutti; ha = havaintoja yhteensä; ob = observointeja; ld = laadullisia kommentteja; Yht. = yhteensä; TO = toiminnallinen 

työskentely (to1, 2); P = pojat; T = tytöt 
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LIITE 18/4 

LIITE 18d. Oppilaskohtaisten observointihavaintojen sekä laadullisten kommenttien määrät 
vapaa-ajan työskentelyä arvioitaessa (n = 4 184; min = 1 101). 

 Ke: 22.3. To: 23.3. Ma: 27.3. Yht. 
 min ha ob ld min ha ob ld min ha ob ld min ha ob ld 

Juho 92 396 115 281 0 0 0 0 48 344 95 249 140 740 210 530 
va1 92 396 115 281 0 0 0 0 21 123 33 90 113 519 148 371 
va2 0 0 0 0 0 0 0 0 27 221 62 159 27 221 62 159 

Aleksi 87 388 130 258 0 0 0 0 51 212 53 159 138 600 183 417 
va1 87 388 130 258 0 0 0 0 21 123 33 90 108 511 163 348 
va2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 89 20 69 30 89 20 69 

Jani 96 121 32 89 47 137 43 94 0 0 0 0 143 258 75 183 
va1 96 121 32 89 47 137 43 94 0 0 0 0 143 258 75 183 

Niilo 95 341 61 280 0 0 0 0 48 127 26 101 143 468 87 381 
va1 95 341 61 280 0 0 0 0 48 127 26 101 143 468 87 381 

Atte 92 366 113 253 0 0 0 0 51 220 56 164 143 586 169 417 
va1 92 366 113 253 0 0 0 0 21 123 33 90 113 489 146 343 
va2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 97 23 74 30 97 23 74 

Mari 0 0 0 0 0 0 0 0 51 223 50 173 51 223 50 173 
va1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 123 24 99 21 123 24 99 
va2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 100 26 74 30 100 26 74 

Laura 0 0 0 0 0 0 0 0 51 223 50 173 51 223 50 173 
va1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 123 24 99 21 123 24 99 
va2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 100 26 74 30 100 26 74 

Ulla 59 208 47 161 0 0 0 0 41 201 59 142 100 409 106 303 
va1 59 208 47 161 0 0 0 0 41 201 59 142 100 409 106 303 

Leila 59 208 47 161 0 0 0 0 41 201 59 142 100 409 106 303 
va1 59 208 47 161 0 0 0 0 41 201 59 142 100 409 106 303 

Sara 92 268 60 208 0 0 0 0 0 0 0 0 92 268 60 208 
va1 92 268 60 208 0 0 0 0 0 0 0 0 92 268 60 208 

VA Yht 672 2296 605 1691 47 137 43 94 382 1751 448 1303 1101 4184 1096 3088 
VA P 462 1612 451 1161 47 137 43 94 198 903 230 673 707 2652 724 1928 
VA T 210 684 154 530 0 0 0 0 184 848 218 630 394 1532 372 1160 

Huomiot: min = minuutti; ha = havaintoja yhteensä; ob = observointeja; ld = laadullisia kommentteja; Yht. = yhteensä; VA = vapaa-ajan työskentely 

(va1, 2); P = pojat; T = tytöt 
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LIITE 19 

Tuloskoontaa oppilaiden arvioista keväällä 1995. 

LIITE 19a. Yhteenveto oppimisympäristön ja -tehtävien päiväarvioista. 

Opp. Vaikeus Mielenkiinto. Ajankäyttö Oma työ Parityö Yht. 
Juho 1,1,1,1,1,1,1,1 1,1,1,2,1,1,1,1 3,1,1,1,1,1,1,1 1,1,1,1,1,1,1,1 1,1,1,1,2,1,1,1 37 posit. 2 keskink. 1 negat. 
Aleksi 1,2,1,1,1,1,1,1 1,1,1,1,1,1,2,1 2,1,2,1,1,1,1,1 1,1,2,1,1,1,1,1 1,1,1,1,1,2,2,1 33 posit. 7 keskink. 0 negat. 
Jani 1,1,1,1,2,2,1,1 1,1,1,1,1,1,1,3 3,3,3,1,1,3,1,1 1,1,2,1,1,1,1,1 1,1,-,-,-,-,1,1 28 posit. 3 keskink. 5 negat. 4 tyhjää 
Niilo 2,1,2,2,2,2,2,2 1,1,1,1,1,1,1,1 2,2,2,2,2,2,2,2 1,1,1,1,1,1,1,1 ?,?,?,?,?,?,?,? 17 posit. 15 keskink. 8 epäs. 
Atte 1,1,1,1,1,1,1,2 1,1,1,1,1,1,1,1 1,1,1,1,1,1,2,1 1,1,1,1,2,1,1,1 1,1,2,2,1,1,1,1 35 posit. 5 keskink. 0 negat. 
Mari 1,1,1,1,2,1,1,1 1,1,1,2,1,1,1,1 2,1,1,1,2,2,2,2 1,1,1,2,1,1,1,1 1,1,1,1,1,1,1,1 32 posit. 8 keskink. 0 negat. 
Laura 2,2,2,1,1,1,1,1 1,1,1,1,1,1,1,1 1,1,1,1,1,1,1,1 1,1,1,1,1,1,1,1 1,1,1,1,1,1,1,1 37 posit. 3 keskink. 0 negat. 
Ulla 1,1,1,1,1,1,1,1 1,1,1,1,1,1,1,1 2,1,1,1,1,1,1,1 1,1,1,1,1,1,1,1 1,-,1,1,1,1,1,1 38 posit. 1 keskink. 1 tyhjä 
Leila 2,2,1,1,1,1,1,1 2,2,2,2,2,2,1,2 2,2,2,1,2,2,2,2 1,1,1,1,1,1,1,1 2,2,2,1,1,1,1,1 21 posit. 19 keskink. 0 negat. 
Sara 1,1,1,1,1,1,1,1 2,1,1,1,1,1,1,1 3,3,2,2,2,1,1,- 1,1,1,1,1,1,1,1 1,-,-,-,-,-,-,-, 26 posit. 4 keskink. 2 negat. 8 tyhjää 
Yht. 63 helppo 

17 keskink. 
0 vaikea  

68 mukava  
11 keskink. 
1 tympeä  

45 hyvä 
27 keskink.  
7 huono 
1 ei vast.  

76 hyvä 
4 keskink.. 

52 hyvä 
8 keskink. 
8 epäs.  
12 ei vast 

304 posit. vastausta; 67 keskink. 
vastausta; 8 negat. vastausta; 13 ei 
vastausta; 8 epäs. vastausta 

Huomiot: 1 = helppo / mukava / osasin käyttää ajan / oma työ sujui hyvin / parityö meni hyvin; 2 = keskinkertaisen helppo / mukava / keskink. aikaa / työ sujui keskink. / parityö 
sujui keskink.; 3 = vaikea / tympeä / en osannut käyttää aikaa / oma työ sujui huonosti / parityö sujui huonosti; ? = vastauksesta ei selvää 

LIITE 19b. Yhteenveto oppilaiden aika-käsitteisiin liittyvistä tehtäväarvioista (ks. liite 1). 

 Mukavin tehtävä Tympein tehtävä Helpoin tehtävä Vaikein tehtävä Opin eniten Opin vähiten 
Juho vrk: DE 

v: - 
kk: TO telt 

vrk: SUB ser 
v: - 
kk: DE 

vrk: SUB haast 
v: - 
kk: TK hp 

vrk: TK 
v: - 
kk: - 

vrk: + 
v: - 
kk: - 

vrk: - 
v: - 
kk: DE 

Aleksi vrk: TK 
v: TK 
kk: DE 

vrk: TO purk 
v: - 
kk: TO muo 

vrk: DE telt 
v: TO tpeli 
kk: SUB legot 

vrk: - 
v: - 
kk: - 

vrk: DE (teltta) 
v: TO muo 
kk: SUB legot 

vrk: - 
v: SUB ser 
kk: TO mpeli 

Jani vrk: DE 
v: DE 
kk: DE 

vrk: TO muo 
v: SUB haast 
kk: MUU ? Kuu 

vrk: DE 
v: TO muo 
kk: DE  

vrk: - 
v: DE 
kk: MUU ?Kuu  

vrk: DE 
v: DE 
kk: DE 

vrk: - 
v: TO muo 
kk:-  

Niilo vrk: - 
v: TK 
kk: TK hp 

vrk: - 
v: - 
kk: TO muo 

vrk: TO skuva 
v: TK 
kk: TK sg 

vrk: - 
v: - 
kk: - 

vrk: - 
v: - 
kk: TK cd 

vrk: + 
v: - 
kk: - 

Atte vrk: - 
v: TK 
kk: + 

vrk: - 
v: - 
kk: - 

vrk: TK 
v: - 
kk: + 

vrk: - 
v: - 
kk: SUB l&l 

vrk: TK a&a 
v: TK 
kk: TO muo 

vrk: - 
v: TO tpeli 
kk: - 

Mari vrk: DE pap 
v: TO peli 
kk: TO muo 

vrk: - 
v: - 
kk: - 

vrk: TO ppeli, telt 
v: + 
kk: SUB haast  

vrk: - 
v: - 
kk: - 

vrk: + 
v: + 
kk: TO ppeli 

vrk: - 
v: - 
kk: - 

Laura vrk: DE pap 
v: TO ppeli 
kk: DE 

vrk: - 
v: MUU ?va 
kk: TO muo 

vrk: DE pap 
v: TO ppeli 
kk: TK hp  

vrk: - 
v: - 
kk: -  

vrk: DE 
v: + 
kk: + 

vrk: - 
v: - 
kk: + 

Ulla vrk: TO ppeli 
v: TO skuva 
kk: SUB haast 

vrk: - 
v: - 
kk: SUB haast 

vrk: MUU arv 
v: DE 
kk: - 

vrk: - 
v: - 
kk: - 

vrk: DE 
v: DE 
kk: - 

vrk: - 
v: - 
kk: - 

Leila vrk: SUB vih 
v: TO skuva 
kk: TO muo 

vrk: - 
v: - 
kk: - 

vrk: SUB vih 
v: - 
kk: TO muo 

vrk: - 
v: - 
kk: - 

vrk: + 
v: + 
kk: + 

vrk: - 
v: - 
kk: - 

Sara vrk: DE 
v: TO peli 
kk: TO muo 

vrk: SUB vih 
v: TO muo 
kk: DE 

vrk: DE 
v: + 
kk: SUB tkirja 

vrk: - 
v: - 
kk: - 

vrk: DE 
v: + 
kk: + 

vrk: SUB vih 
v: - 
kk:- 

Huomiot: vrk: vuorokausi; v: vuodenaika; kk: kuukausi; DE: demo (pap: paperi, telt: teltta); TK: tietokone (hp: Home Planet, cd: cd-rom, a&a: aika & avaruus kirjan, sg: Sky 
Globe -ohjelmat ym.); TO: erilaiset toiminnalliset, luovat tehtävät ja pelitehtävät (muo: muovailu, telt: teltta, esim. vapaa leikki, ppeli: palapelin pelaaminen ja/tai värittäminen, 
mpeli/tpeli: muisti- ja triviaali-pelin pelaaminen, peli: joko triviaalipeli tai kuukausipalapelin pelaaminen, skuva: sarjakuvan piirtäminen ja kirjoittaminen, purk: purkeissa olevien 
aikasanojen järjestäminen lauseiksi); SUB: ylä- ja alakäsitteiden luokitteluun, järjestämiseen, tunnistamiseen jne. harjoittavat tehtävät (ser/vih: vrk, v -aika-kuvien kiinnittäminen 
sermille / vihkoon, legot: aika-palikoiden järjestäminen, l&l: leikkaa ja liimaa tehtävä- kuukausien opetteluun, haast: aika-käsitteisiin liittyvät haastattelut, tkirja: parhaan ja 
opettavaisen tietokirjan etsiminen); MUU (arv: arviointi, ?: epäselvä vastaus); -: en osaa sanoa, ei mikään tehtävä; +: kaikki tehtävät 
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