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1 JOHDANTO 

Perusopetuksessa opetus toteutuu usein ainejakoisesti. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (2004) mainitaan, että opetus voi olla myös eheytettyä. Eheyttämisen tarkoituk-

sena on ohjata oppilas tarkastelemaan samaa ilmiötä eri tieteenalojen näkökulmasta. Ope-

tussuunnitelmaan on kirjattu aihekokonaisuuksia, joiden tarkoituksena on eheyttää perus-

opetuksessa opetettavia aineita. Aihekokonaisuuksien teemat ovat oppiainerajat ylittäviä, 

jolloin niiden käsittelyä on helppo liittää useisiin oppiaineisiin. (Opetushallitus, 2004, s. 

38.) 

Aihekokonaisuuksien toteutumisesta Opetushallitus (2012) teki seurantaraportin nimeltä 

Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi 2010. Seurantaraporttia 

varten tehtiin kysely 9.luokkalaisille sekä opettajille, ja sillä haluttiin selvittää muun muas-

sa, miten aihekokonaisuudet ovat toteutuneet kouluissa ja millaiset valmiudet oppilailla on 

aihekokonaisuuksien suhteen. Aihekokonaisuudet on valittu opetussuunnitelmaan ajankoh-

taisista teemoista, eivätkä ne välttämättä tule opetetuksi vain yhdessä oppiaineessa. Usei-

den näkökulmien opettaminen yhtäaikaisesti syventää ymmärtämistä. Tiedollisten ja tai-

dollisten osaamistulosten lisäksi seurantaraporttiin kirjattiin oppimistuloksiksi sosiaalinen 

ja kommunikatiivinen osaaminen. Aihekokonaisuuksien kannalta tärkeässä osassa ovat 

koulun toimintakulttuuri ja sen kehittäminen, sillä näihin vaikuttavat muun muassa sosiaa-

listen ja toiminnallisten valmiuksien osaaminen. (Niemi, 2012.) 

Kahden aihekokonaisuuden teemat ovat elämässäni tärkeitä: ympäristökasvatuksen olen 

omaksunut jo lapsena kotoa ja teknologiakasvatuksesta on tullut tärkeä opintojeni myötä. 

Kandidaatintutkielmassa tein kirjallisuuskatsausta aiheesta kuinka aihekokonaisuus ”Ihmi-

nen ja teknologia” voidaan eheyttää aihekokonaisuuteen ”Vastuu ympäristöstä, hyvinvoin-

nista ja kestävästä tulevaisuudesta”. Kestävän kehityksen aihekokonaisuus kuitenkin sisäl-

tää kestävän kehityksen kaikki osa-alueet, mutta tässä tutkielmassa käsitellään lähinnä eko-

logisen kestävyyden osa-aluetta, sillä sen katsotaan kuuluvan ympäristökasvatukseen. 

Kandidaatintutkielma osoitti, että ympäristökasvatuksella ja teknologiakasvatuksella on 

yhtäläisyyksiä, joten sen pohjalta päätin jatkaa aihetta pro gradu –tutkielmaksi.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) pohjautuu oppimiskäsitykseen, jossa 

oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen sekä taitojen rakennusprosessia. Oppimi-

sen tulee tapahtua erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjaamana sekä vuorovaiku-
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tuksessa opettajan tai vertaisryhmän kanssa. Opittavana perusopetuksessa on tietojen ja 

taitojen lisäksi oppimis- ja työtavat, sillä ne myös toimivat elinikäisen oppimisen välinee-

nä. Työtapojen tulee olla oppiaineelle tyypillisiä sekä monipuolisia, sillä niiden tehtävänä 

on kehittää oppimisen lisäksi muun muassa ajattelua, ongelmanratkaisun taitoja, sosiaalisia 

taitoja ja aktiivista osallistumista (Opetushallitus, 2004, s. 18–19.) 

Lahdes (1986) on jakanut työtavat luokkaopetukseen, yksittäiseen työskentelyyn ja oppi-

laiden keskinäiseen ryhmätyöskentelyyn. Hän on määrittänyt luokkakeskeisen opetuksen 

siten, että viestintä on tarkoitettu koko oppilasryhmälle. Luokkakeskeisen opetuksen yh-

deksi muodoksi voidaan nimetä opettajajohtoinen opetus. (Lahdes, 1986, s. 294; s. 297.) 

Usein perinteiset biologian ja maantiedon oppitunnit ovat opettajajohtoisia, jolloin koko 

tunnin ajan edetään opettajan ohjeiden mukaisesti. Ympäristökasvatukselle ja teknolo-

giakasvatukselle on kuitenkin tyypillistä toiminnallinen oppiminen. Toiminnallisuus koros-

tuu ympäristökasvatuksessa esimerkiksi luontokoulutoiminnassa, jossa merkittävässä osas-

sa ovat tekeminen ja tutkiminen. Luontokoulussa tavoitteena on myös sosiaalisten taitojen 

harjaannuttaminen, joten usein tutkiminen tehdään ryhmissä. 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tapaustutkimuksen avulla selvittää miten oppilaat ko-

kevat toiminnallisen ja opettajajohtoisen ympäristökasvatuksen. Tutkielmassa vertailin 

ympäristökasvatuksen näkökulmasta kahta opetuksen työtapaa: opettajajohtoista ja toimin-

nallista oppimista. Tutkielmassa selvitin miten oppilaiden työtapa vaikuttaa oppilaan tie-

dolliseen osaamiseen sekä miten oppilaat kokivat toiminnallisen oppimisen. Tapaustutki-

muksessa pidin kahdelle viidennelle luokalle oppitunnit aiheesta tulvat. Toiselle luokalle 

pidin perinteisen opettajajohtoisen tunnin, jossa opettajajohtoisen opetustuokion ohella oli 

itsenäisenä työskentelynä lukemista sekä tehtävien tekemistä. Toiselle luokalle pidetty 

toiminnallinen tunti oli luontokouluohjelma. 

Tutkielman tarkoituksena oli myös teknologiakasvatuksen eheyttäminen ympäristökasva-

tukselliseen luontokouluohjelmaan. Tutkimusta varten kehitin Timosenkosken luontokou-

lulle uuden luontokouluohjelman teemalla Tulvat. Esittelin suunnitelmani uudesta ohjel-

masta luontokouluopettajalle, joka antoi vinkkejä omasta näkökulmastaan uuteen ohjel-

maan. Luontokouluopettajan kanssa tehty yhteistyö oli tärkeää, sillä uusi ohjelma välineis-

töineen tulee olemaan jatkossa luontokouluopettajan käytössä. Uudessa luontokouluohjel-

massa ympäristökasvatus oli pääosassa, mutta siihen eheytettiin teknologiakasvatusta. 
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Tutkielmassa teoriataustan kokoaminen lähti liikkeelle Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden (2004) aihekokonaisuuksista. Opetussuunnitelmasta valittujen aihekoko-

naisuuksien jälkeen koostin teoriaa sekä ympäristökasvatuksesta että teknologiakasvatuk-

sesta ja tämän jälkeen yhdistin ne soveltuvin osin. Tätä teoriapohjaa hyödynsin empiirisen 

osan suunnittelussa, tutkielman metodologian valinnassa ja tutkimusongelmien muotoilus-

sa sekä tulosten analysoinnissa. 
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2 YMPÄRISTÖKASVATUS JA TEKNOLOGIAKASVATUS PERUS-

OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISSA 2004 

Perusopetuksen arvopohjaksi on kirjattu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(Opetushallitus, 2004, s. 12) tasa-arvo, demokratia, ihmisoikeudet, monikulttuurisuuden 

hyväksyminen, luonnon monimuotoisuus ja ympäristön elinkelpoisuus. Nämä arvot näky-

vät valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa muun muassa aihekokonaisuuksissa. 

Aihekokonaisuudet ovat eheyttävinä teemoina opetuksessa ja kasvatuksessa. Niihin on 

sisällytetty asioita, jotka palvelevat koulun sivistyksellistä tehtävää. (Vauras, 2004.) Eheyt-

tämisen tavoitteena on tarkastella ilmiöitä eri oppiaineiden näkökulmista ja siten rakentaa 

aiheesta kokonaiskuva. Aihekokonaisuudet on tarkoitus toteuttaa oppiaineille tyypillisillä 

näkökulmilla ja oppilaan kehitystasoon sopivilla tavoilla. Aihekokonaisuuksien tulisi nä-

kyä oppiaineiden lisäksi myös koulun toimintakulttuurissa ja yhteisissä tapahtumissa. 

(Opetushallitus, 2004, s. 36.) 

Nykyisen opetussuunnitelman tarkoituksena on tarjota oppilaalle yhtenäinen oppimispolku 

esiopetuksesta perusasteen loppuun asti. Aihekokonaisuudet ovat opetussuunnitelmassa 

eheyttävinä kokonaisuuksina, joiden ansiosta pystytään rakentamaan oppiainerajat ylittäviä 

teemallisia opintokokonaisuuksia. Koska aihekokonaisuudet vaativat opettajien välistä 

yhteistyötä ja vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa, ne tarjoavat hyvän mah-

dollisuuden koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen. (Lindström, 2004.) 

Seuraavassa tarkastellaan tutkielman kannalta kahta tärkeää aihekokonaisuutta: ”Vastuu 

ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta” sekä ”Ihminen ja teknologia”. 

Aihekokonaisuus ”Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta” pi-

tää sisällään muun muassa ympäristökasvatuksen. ”Ihminen ja teknologia” –

aihekokonaisuus sisältää nimensä mukaan teknologiakasvatuksen. 

2.1 Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

Ympäristökasvatus on tullut valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan vuonna 1985, jolloin 

tavoitteena oli ymmärtää ympäröivää ympäristöä. Nykyisestä opetussuunnitelmasta ei enää 

löydy ympäristökasvatusta omana aihekokonaisuutena, vaan se on liitetty kestävän kehi-

tyksen aihekokonaisuuteen. (Wolff, 2004.) 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman (2004) aihekokonaisuuksista löytyy kokonaisuus ni-

meltä ”Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta”. Aihekokonai-

suuden tarkoituksena on saada oppilas hahmottamaan itsensä erilaisten ympäristöjen jäse-

nenä sekä käyttäjänä. Aihekokonaisuuden tavoitteeksi onkin määritelty ekologisen, talou-

dellisen, sosiaalisen, poliittisen, esteettisen ja kulttuurillisen lukutaidon hankkiminen. Näi-

den asioiden lukutaidot voidaan määritellä ympäristönlukutaidoksi. Ympäristönlukutaito 

edesauttaa oppilaiden ymmärrystä siitä, miten eri ympäristöt vaikuttavat toisiinsa. Tällöin 

oppilas oppii näkemään arvojen sekä elämäntavan vaikutuksen ympäristöjen kehitykseen. 

(Loukkola, 2004.) Kun ympäristönlukutaitoa kehitetään pienestä lapsesta lähtien, opitaan 

havaitsemaan millaisia mahdollisuuksia ihmisellä on vaikuttaa ympäristöön. Näin kasva-

tustavoitteena on kasvattaa kansalaisia, jotka toimivat ympäristöä kohtaan vastuullisesti. 

(Houtsonen, 2005.) 

Erilaisiin ympäristöihin tutustuminen on hyvä tapa aloittaa ympäristönlukutaidon kehittä-

minen: koti ja koulu koulumatkoineen ovat sekä sosiaalisia että fyysisiä ympäristöjä. Li-

säksi luonnossa liikkuminen ja siellä kaikilla aisteilla havainnoiminen antaa kokemuksia 

elävästä ja elottomasta luonnosta. Myös luonnonilmiöt ja luonnon hyödyntäminen tulevat 

oppilaille konkreettisiksi luonnossa aistimalla. Kasvaessaan oppilas pystyy analysoimaan 

saatua tietoa sekä käsittämään, kuinka luonto ja yhteiskunta toimivat omalla paikkakunnal-

la käsi kädessä. (Loukkola, 2004.) 

Ympäristötietoisuuden lisääminen on yksi tämän aihekokonaisuuden tarkoitus. Jokainen 

ihminen tekee valintoja arkipäivän askareissa, joten koulu pystyy vaikuttamaan oppilaan 

ajatuksiin siitä, kuinka luontoa voidaan säästää tekemällä kestäviä ratkaisuja. Kokemuksia 

vaikuttamiseen osallistumisesta tulee antaa oppilaille jo alakoulussa, jotta jokainen oppilas 

pystyy kokemaan olevansa osa koulun yhteisöä. Osallistuminen ja vaikuttaminen koulun 

tasolla kannustavat lapsia myöhemmin osallistumaan sekä vaikuttamaan yhteiskunnan asi-

oihin koulun ulkopuolella. (Loukkola, 2004.) 

Ekologinen kestävyys voidaan ottaa huomioon koulun arjessa esimerkiksi säästämällä ma-

teriaaleja, kierrättämällä jätteitä tai kiinnittämällä huomiota veden ja energian kulutukseen. 

Näiden arkipäiväisten asioiden ohella tulisi kiinnittää huomiota tuotteiden elinkaareen, 

jotta tuotantovaiheiden energiankulutus tai luonnonvarojen käyttö olisi minimissään. Täl-

löin säästöt ympäristön puolesta olisivat suuremmat. (Loukkola, 2004.) Aihekokonaisuu-

den vaikeimmaksi oppilaan tavoitteeksi on nimetty ekologisen kestävän kehityksen omak-
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suminen omassa elämässä. Koulun lisäksi kodin merkitys korostuu kestävän kehityksen 

toiminnan sisäistämisessä, sillä oppilaat kokevat kodin olevan tärkeässä osassa oppituntien 

ohella toiminnan omaksumisessa. (Uitto, 2012.) 

Aihekokonaisuudessa oppimisen näkökulmasta on tärkeää saada oppilas hahmottamaan, 

millaisia arvoja on kuluttajakäyttäytymisen sekä elämäntapojen takana. Oppilas saa tästä 

käsityksen kulutuksen, ympäristön sekä hyvinvoinnin vuorovaikutuksista. Lähtökohtana 

tulee käyttää oppilaiden arkielämän kokemuksia sekä kiinnostuksen kohteita, jolloin käy-

tännölliset ja konkreettiset tehtävät lisäävät heidän kykyä ymmärtää omia kulutustottumuk-

siaan. (Männistö, 2004.)  Opetushallituksen tekemään aihekokonaisuuksia käsittelevään 

seurantaraporttiin Uitto (2012) on kirjoittanut, että peruskoululla on merkittävä rooli arvo-

maailman muodostumisessa oppilaalle. Tutkimustulokset viittaavatkin siihen, että koulussa 

kestävän kehityksen kasvatuksessa arvojen käsittely oppilaiden kanssa on tärkeää. Ympä-

ristöherkkyys riippuu oppijan tiedollisesta ja taidollisesta osaamisesta sekä positiivisesta 

asenteesta, jolloin koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen rooli korostuu. Tällöin kaikki 

oppilaat eivät saa koulun lisäksi mahdollisuutta kehittää positiivista luontosuhdetta. (Uitto, 

2012.) 

Uitto (2012) on seurantaraportin tutkimuksessaan saanut selville, että pojat suhtautuvat 

välinpitämättömämmin ekologisen kestävyyden tietoihin ja toimintaan, joka puolestaan 

ilmenee laimeampana luontoasenteena. Kestävän kehityksen opetuksessa tulisikin luoda 

oppimistilanteita ja -ympäristöjä, jotka tukisivat poikien kiinnostusta kestävään kehityk-

seen. Vaikka sukupuolieroja ei haluta opetuksessa korostaa, tulisi silti kestävän kehityksen 

kasvatus eheyttää esimerkiksi käsityöhön ja teknologiaan, josta pojat ovat perinteisesti 

kiinnostuneita. Erilaiset oppijat, olivatpa ne tyttöjä tai poikia, tulisi huomioida paremmin 

suunniteltaessa kestävän kehityksen opetusta. (Uitto, 2012.) 

Aihekokonaisuuden kokoavana tavoitteena voidaan ajatella olevan pystyvyyden kokemuk-

set kestävän kehityksen näkökulmasta. Tällöin oppija ajattelee, että pystyy omalla toimin-

nallaan edistämään kestävää kehitystä omassa lähiympäristössään ja muuttuvassa maail-

massa, niin toisten kanssa kuin itsenäisestikin. (Uitto, 2012.) ”Vastuu ympäristöstä, hyvin-

voinnista ja kestävästä tulevaisuudesta” -aihekokonaisuus sisältää kestävän kehityksen 

kaikki osa-alueet. Ympäristökasvatuksen on katsottu tukevan ekologisen kestävyyden ta-

voitteita, sillä ympäristökasvatuksen taustalla ovat hyväksi havaitut tavoitteet, menetelmät 

ja sisällöt (Manninen & Verkka, 2004). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan jatkossa aiheko-
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konaisuutta ekologisen kestävyyden ulottuvuudesta eli ympäristökasvatuksen näkökulmas-

ta. 

2.2  Ihminen ja teknologia 

Nykyisin ihmiset elävät vain hetkiä luonnossa, mutta jatkuvasti teknologisessa ympäristös-

sä. Tämän takia teknologian opiskelu tulisi aloittaa hyvin varhaisessa vaiheessa. Teknolo-

gia aihekokonaisuutena ei aseta teknologiaa ja luontoa vastakkain, vaan tavoitteena olisi 

ymmärtää niiden välinen suhde. Tieto- ja taitotavoitteiden lisäksi aihekokonaisuus korostaa 

asenteellisia ja kasvatuksellisia tavoitteita. (Levävaara, 2004.) 

Teknologiakasvatus on löytynyt yläasteen teknisentyön osalta opetussuunnitelmasta jo 

vuonna 1976. Tällöin teknologiakasvatus näkyi esimerkiksi sähkötekniikkana ja elektro-

niikkana. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa vuonna 1985 puhuttiin muun muas-

sa materiaaliteknologiasta. Vuonna 1994 Opetushallituksen julkaisemassa Peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteissa teknologia oli eheytettynä useaan oppiaineeseen: luonnon-

tieteisiin, kotitalouteen ja käsitöihin. (Kananoja, 1997.) Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa (2004, s. 40) teknologiakasvatus on saanut oman aihekokonaisuuden, jon-

ka tarkoituksena on saada oppilas ymmärtämään ihmisen suhde teknologiaan ja auttaa nä-

kemään sen merkitys arkielämässämme. 

Yhtenä tavoitteena teknologian opetuksessa on, että teknologiasta puhuttaessa oppilas 

ymmärtää mistä on kyse. Teknologian peruskäsitteiden oppiminen hahmottuu, kun oppilas 

analysoi omaa arkielämää koulussa ja kotona teknologian näkökulmasta. Alkuun oppilaan 

on ymmärrettävä, että ympäristö koostuu luonnon objekteista ja ihmisten luomuksista. 

Hahmotusprosessin aikana oppilas huomaa, kuinka teknologia vaikuttaa häneen itseensä, 

ympäristöön sekä yhteiskuntaan. (Levävaara, 2004.) Aihekokonaisuudessa ei ole tarkem-

min eritelty, mitä termillä teknologia tarkoitetaan, vaan se tulee ymmärtää aiheyhteydestä. 

Aihekokonaisuuden nimi ”Ihminen ja teknologia” kuitenkin viittaa vuorovaikutukseen 

ihmisen ja teknologian välillä, jolloin tästä voidaan ymmärtää teknologian olevan lähinnä 

laitteiden käyttöä. Kuitenkin aihekokonaisuuden kuvauksissa on eroteltavissa tiedollisia, 

taidollisia ja asenteellisia tavoitteita, jolloin taidollinen aspekti ei tule erityisemmin esille, 

vaan toimintaa ohjaa perustietoaines teknologiasta. (Hast, 2011, s. 122–123.) 
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Opetushallituksen seurantaraportissa Järvinen ja Rasinen (2012) ovat tutkimuksessaan saa-

neet selville, että teknologiakasvatuksen vienti osaksi koulun arkea, lukuun ottamatta oppi-

aineiden opettamista, on vaikeaa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että tutkittavat nuoret yhdisti-

vät teknologian käden taitoihin. Tiedon soveltamista ei nosteta aihekokonaisuudessa tärke-

ään asemaan tavoitteissa tai sisällöissä. Tieto sovellettuna käytännön toimintaan tekee tie-

dosta merkityksellisempää ja sitä kautta se saa käytännön arvoa. Toiminnallisissa oppimis-

tilanteissa tietoa voidaan soveltaa, jolloin se käsitteellistyy ja siten tieto voidaan käsittää. 

(Järvinen & Rasinen, 2012.) 

Teknologiakasvatuksella on pitkät perinteet opetussuunnitelmassa, mutta vasta nykyiseen 

opetussuunnitelmaan se on saanut oman aihekokonaisuuden. Tästä johtuen teknologiakas-

vatus usein mielletään osaksi teknistä työtä.  
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3 YMPÄRISTÖKASVATUS 

Suomessa ympäristökasvatuksen kehittyminen on ollut voimakkainta 1980–1990-lukujen 

vaihteessa. Kun 1990-luvulla yleistyi termi kestävä kehitys, alettiin ympäristökasvatusta 

(environmental education) ja kestävän kehityksen kasvatusta (education for sustainable 

development) käyttää rinnakkain. (Wolff, 2004.) Kestävän kehityksen kasvatukseen liittyy 

ekologisen kestävyyden lisäksi myös taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat, joten kestävän 

kehityksen kasvatus ei korvaa ympäristökasvatusta – se rikastaa sitä (Jutvik, Liepina, Kai-

vola & Suomela, 2009, s.19).  

Hesselink, van Kempen ja Wals (2000) ovat selittäneet ympäristökasvatuksen ja kestävän 

kehityksen kasvatuksen ymmärtämisen neljällä tavalla (kuvio 1). 

 

Kuvio 1. Hesselinkin, van Kempenin ja Walsin (2000, s. 12) käsitys ympäristökasvatuksen 

ja kestävän kehityksen kasvatuksen ymmärtämisestä. Kuva mukailee myös Wolffin (2004) 

suomennosta. 

Koska Hesselink, van Kempen ja Wals (2000) ovat osoittaneet, että ympäristökasvatus ja 

kestävän kehityksen kasvatus ovat hyvin samanlaisia, käsitteiden käyttö saattaa vaihdella. 
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Tässä tutkielmassa ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen välinen suh-

de nähdään kuviossa 1 ensimmäisen kohdan mukaisesti: ympäristökasvatus on osa kestä-

vän kehityksen kasvatusta. Tutkielmassa käytetään termiä ympäristökasvatus, sillä tutkiel-

massa käsitellään kestävän kehityksen kasvatusta lähinnä ekologisen kestävyyden näkö-

kulmasta.  

Ympäristövastuullinen käyttäytyminen on ympäristökasvatuksen tärkeimpiä tavoitteita. 

Siihen vaikuttavat useat tekijät, kuten ekologiset tiedot, syvällinen tieto ympäristöasioista 

ja tiedot, kuinka toimia ympäristön puolesta. Kun ihminen luottaa omiin taitoihinsa ja ky-

kyyn tehdä muutoksia omalla toiminnallaan, tarkoittaa tämä sitä, että ihmisellä on halu 

toimia ympäristövastuullisesti. (Cantell & Koskinen, 2004.) Ympäristökasvatus on elin-

ikäinen oppimisprosessi, joka tapahtuu kaikilla koulutusasteilla. Siinä oppijat tulevat tietoi-

siksi roolistaan ympäristön hoitajana ja säilyttäjinä sekä tulevat tietoisiksi ympäröivästä 

ympäristöstä ja ympäristökysymyksistä. Tietojen ja taitojen kautta oppija kykenee osallis-

tumaan demokraattisen yhteiskunnan kehitykseen. (Wolff, 2004.) Ympäristökasvatuksen 

tavoitteena on tehdä itsensä tarpeettomaksi: tällöin on saavutettu piste, missä ympäristö-

kasvatus on eheytettynä luonnollisena osana kaikkea kasvatusta. Tällä hetkellä ympäristö-

kasvatus on eriytynyt osa-alue kasvatuksen kentällä. Vaikka ympäristökasvatus on kehitty-

nyt vuosikymmenissä ja koskettanut lukuisia ihmisiä, on silti liian vähän ihmisiä, jotka 

toimivat ympäristön ja kestävyyden puolesta. (Wolff, 2011 s. 324.) 

Ympäristökasvatuksen yhtenä tavoitteena on ympäristön monimuotoisuuden eli biodiversi-

teetin ymmärtäminen. Biodiversiteetti on yksi ympäristökasvatuksen keskeinen käsite. 

(Nordström, 2004.) Biodiversiteetin opettaminen tulisi sisältää tiedollista ja arvoihin poh-

jautuvaa kasvatusta, jolloin oppijat pystyvät pohtimaan, millaisessa ympäristössä he halu-

aisivat elää. Ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin, jolloin erilaiset 

oppimistilanteet mahdollistavat ympäristön monimuotoisuuden hahmottamisen. (Kellert, 

1996, s.210–212.) Biodiversiteetin opiskelu auttaa oppijoita ymmärtämään ekosysteemin 

toiminnan, mutta se ei saisi olla vain luonnosta oppimista vaan myös luonnossa oppimista. 

Kun biodiversiteetin ja ihmisen välinen suhde tiedostetaan, pystytään elämään sopusoin-

nussa luonnon kanssa, eikä tällöin ihmisen ja luonnon välille synny kilpailua. (Hindson, 

2010.) Luonnon monimuotoisuutta voidaan hahmottaa esimerkiksi koulun pihaa tutkimalla 

mitkä kasvit pystyvät kasvamaan pienestä asfaltin kolosta tai millaisia eliöitä löytyykään 

koulun hiekkalaatikolta. Lajintuntemus on tärkeä osa biodiversiteetin ymmärrystä: mikäli 
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oppija ei tunne lajeja ja niiden ominaisuuksia, jää ympäristöherkkyys pinnalliseksi ja se voi 

vaikuttaa negatiivisesti haluun suojella luontoa ja sen monimuotoisuutta (Kaasinen, 2005). 

Ilmastonmuutos on nykyisin tiedostettu ja suurin ympäristöongelma. Sen opetuksessa on 

tärkeää ympäristökasvatukselle tyypillinen valtautuminen. Ihmisen tulee olla motivoitunut 

ja toiminnoillaan osoittaa kiinnostusta tulevaisuudesta, jotta hän voi valtautua. (Schreiner, 

Henriksen & Kirkeby Hansen, 2005.) Ympäristökasvatuksen avulla on mahdollisuus kas-

vattaa lapsia sekä aikuisia ymmärtämään ilmastonmuutoksen riskit. Ymmärrettyään riskit 

sekä ympäristön haavoittuvuuden, pystyvät ihmiset toiminnoillaan tukemaan biodiversi-

teettia. (IPCC, 2012, s. 81.) 

Wolff (2011) on tutkinut Rousseaun kirjoituksia luontoon liittyvästä kasvatuksesta. Rous-

seuan mukaan tieto pitäisi koostua kokemuksista, eikä teorioista (Wolff, 2011, s. 307). 

Kokemuksia ei voi opettaa, vaan tiedot ja taidot syventävät niitä (Temmes, 2006, s. 24). 

Rousseaun mukaan kokemuksien tueksi tarvitaan kuitenkin teorioita ja tietoa esimerkiksi 

kasvien tunnistamisessa, sillä kasvien tunteminen ei tarkoita samaa kuin kasvien nimeämi-

nen. Luokittelun osaaminen helpottaa tunnistusta, jolloin oppija pystyy kommunikoimaan 

oppimistilanteessa. Voidaan sanoa, että kasvien opettelu nimeltä ei ole tavoite, mutta kas-

villisuuden opettelua helpottaa, mikäli kasveja osataan luokitella. (Wolff, 2011, s. 309.) 

Empiiriset kokemukset tulisi olla tärkeässä roolissa teorian muodostuksessa ja opettajana 

tulisi olla henkilö, joka tuntee opettamansa asian (Wolff, 2011, s. 311). 

Ympäristökasvatuksella vaikutetaan oppilaan tietojen rakentumiseen ja sisäistämiseen, 

metakognitioon, maailmankuvaan, asenteisiin ja tunteisiin. Didaktiselta puolelta ympäris-

tökasvatus aktivoi ja motivoi oppilasta sekä mittaa samalla oppilaan luontosuhteen muo-

dostumista. (Palmberg, 1997.) Ympäristökasvatuksen tärkeimmiksi oppimiskäsityksiksi on 

määritelty konstruktivistinen ja kontekstuaalinen oppiminen (Cantell & Koskinen, 2004). 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan opetuksen tulee liittyä oppijan arkitodelli-

suuteen, koska oppija reflektoi oppimaansa aiemmin opitun pohjalta. Oppiminen on miele-

kästä, jos se on sidottu omaan ymmärrykseen. Myös aktiivinen toimiminen, esimerkiksi 

tiedon haku, ja ongelmista oppiminen ovat konstruktivismin periaatteita. (Rauste-von 

Wright, von Wright & Soini, 2003, s. 156.) Konstruktivismia on kritisoitu ympäristökasva-

tuksen näkökulmasta, koska se on yksilökeskeistä, jolloin tiedot jäävät oppijalle itselleen. 

Kontekstuaalinen oppiminen sen sijaan antaa oppijalle mahdollisuuden soveltaa oppimaan-
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sa erilaisissa tilanteissa. Luonnollisessa kontekstissa opitut asiat ovat käyttökelpoisia, kun 

ne voidaan soveltaa konkreettisiin tilanteisiin. (Cantell & Koskinen, 2004).  

Kokemuksellinen oppiminen on myös ympäristökasvatuksessa hyvin tyypillistä. Tunteet, 

arvot, tieto ja toiminta kytkeytyvät toisiinsa, kun oppiminen tapahtuu kokemuksien kautta. 

Kokemuksellisessa oppimisessa oppija reflektoi jatkuvasti tekemistään, jolloin omasta 

toiminnasta kertyy tietoa ja taitoa, jota hän voi hyödyntää seuraavilla oppimiskerroilla. 

(Wahlström, 1994.) Kokemuksellisessa oppimisessa tärkeimpänä tavoitteena ei ole oppi-

misen lopputulos vaan tärkeämmässä osassa on oppimisen prosessi (Sahlberg & Leppilam-

pi, 1994, s. 29).   

Päämääränä ympäristökasvatukselle voidaan pitää ympäristöherkkyyden löytämistä ja sen 

ylläpitoa (Nordström, 2004). Ympäristöherkkyys voidaan saavuttaa kehittämällä tunne-

elämän pohjalta empaattinen suhde luontoon. Tähän auttaa vahvasti jo varhaislapsuudessa 

saadut positiiviset luontokokemukset. (Jeronen & Kaikkonen, 2001.) Ympäristöherkkyy-

den löydettyään ihminen kokee luonnon merkitykselliseksi ja haluaa toimia sen puolesta.  

3.1  Teknologiakasvatusta tukevat ympäristökasvatuksen didaktiset mallit 

Ympäristökasvatuksessa on kehitelty lukuisia malleja kuvaamaan ympäristökasvatuksellis-

ta toimintaa sekä sen arvopohjaa. Didaktiset mallit perustuvat Hungerfordin ja Volkin mal-

liin ympäristövastuullisesta käyttäytymisestä. Hungerford ja Volk mallissa (kuvio 2) ympä-

ristövastuullisen käyttäytymisen kehittymiseen vaikuttaa voimakkaasti lähtötaso, jossa  

lapsena saadut myönteiset luontokokemukset ovat merkittäviä. Tiedolliset taidot sekä voi-

maantuminen vaikuttaa ihmisen ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen. (Cantell & Kos-

kinen, 2004.) 
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Kuvio 2. Hungerfordin ja Volkin ympäristövastuullisen käyttäytymisen malli (Cantell & 

Koskinen, 2004.) 

Jerosen ja Kaikkosen didaktinen malli on muodostunut taloksi (kuvio 3), jonka pohja on 

ympäristövastuullinen käyttäytyminen. Mallissa toinen seinä koostuu tavoitteista, jotka 

kasvavat matkalla lapsesta aikuiseksi. Toiselle seinälle on kirjattuna erilaiset ympäristöt, 

joista oppija hankkii ja muokkaa tietoja – toimintaympäristö kehittää ympäristövastuullista 

käyttäytymistä tietojen lisääntyessä. Talon katto koostuu arvioinnista sekä menetelmistä, 

joiden avulla päästään ympäristövastuulliseen toimintaan. (Jeronen & Kaikkonen, 2001.) 

 

Kuvio 3. Jerosen ja Kaikkosen talomalli (Cantell & Koskinen, 2004). 
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Käpylän kehittämässä sipulimallissa (kuvio 4) yksilön suhde ympäristöön kehittyy sipulin 

keskeltä kerros kerrokselta kohti yhteiskuntaa. Ensimmäisessä vaiheessa, sipulin keskiössä, 

ympäristö koetaan eri aistein. Seuraavaksi ympäristöä tarkastellaan kokonaisuutena, joka 

koostuu miellyttävistä ja epämiellyttävistä ympäristön osista. Kolmannella kerroksella op-

pija pohtii ympäristön sosiaalisia merkityksiä ja sipulin uloimmalla kuorella arvioidaan 

oman kulttuurin vaikutusta ympäristöön. (Käpylä, 1995.) 

 

Kuvio 4. Käpylän sipulimalli (Käpylä, 1995). 

Usein opetuksen suunnittelussakin käytetään Palmerin puumallia (kuvio 5), jossa kolme 

ympäristökasvatuksen tärkeää elementtiä ovat tasavertaisessa asemassa ja toimivat yhtä 

aikaa. Mallissa puun juuret kuvaavat merkityksellisiä kokemuksia, koska ympäristökasva-

tuksen tarkoituksena on antaa merkittäviä kokemuksia ympäristöstä huomioon ottaen oppi-

jan kehitysvaiheen ja aiemmat tiedot. Puun latvus koostuu kolmesta osa-alueesta: oppimi-

sesta ympäristöstä, oppimisesta ympäristössä ja toimimisesta ympäristön puolesta. Palme-

rin puumallin mukaan laadukas ympäristökasvatus tarvitsee kaikkia osa-alueita. (Cantell & 

Koskinen, 2004.) 
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Kuvio 5. Palmerin puumalli (Cantell & Koskinen, 2004). 

Edellä kuvatut ympäristökasvatuksen didaktiset mallit ovat käytetyimpiä suomalaisessa 

koulujärjestelmässä. Teknologiakasvatuksen näkökulmasta soveltuvimmaksi ympäristö-

kasvatuksen didaktiseksi malliksi osoittautui Koskisen ja Paloniemen spiraalimalli (kuvio 

6), joka kuvaa osallistumista ympäristövastuulliseen toimintaan. Malli kuvaa jatkuvaa ym-

päristökasvatusprosessien jatkumoa: toiminta ei ala tyhjästä ja se jatkuu yhden ympäristö-

kasvatus projektin jälkeenkin (Koskinen, 2010, s. 26–27).  
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Kuvio 6. Koskisen ja Paloniemen spiraalimalli ympäristövastuullisesta osallistumisesta 

oppimisprosessina (Koskinen, 2010, s.27). 

Spiraalimallissa tarkastellaan kahta kehää erikseen: ulkokehän osallistamista ja sisäkehän 

osallistumista. Sisäkehän osallistuminen tarkoittaa omaehtoista ja aktiivista toimintaa, joka 

on lähtöisin yksilön tai ryhmän omista tarpeista. Osallistuminen ei ole yksinäistä toimintaa, 

vaan taustalla täytyy olla sosiaalinen yhteisö, jossa toimintaan osallistutaan. Ulkokehän 

osallistamisessa sen sijaan henkilöä kehotetaan ja kannustetaan osallistumaan hankkee-

seen. Osallistamisessa tarve osallistumiseen ei ole ollut lähtöisin osallistujalta, vaan se on 

määritelty ulkoapäin. (Koskinen, 2010, s. 28.) 

Spiraalimallissa on kysymys sosiaalisesta oppimisesta. Mallissa kuvataan osallistumista 

yhteiseen sosiaaliseen ongelmanratkaisuprosessiin. Spiraalimallissa reflektoidaan toimin-

nan ympäristövaikutuksia ja toiminnasta saatuja kokemuksia. Reflektio on keskeinen osa 

oppimista ja sen avulla lisääntyy metakognitio eli toimijan tietoisuus itsestään oppijana ja 

toimijana. Tiedostaessaan omaa oppimistaan, oppija yhdistää yksittäiset asiat isommiksi 

kokonaisuuksiksi. (Koskinen, 2010, s.28–29.) 
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Mallissa Koskinen ja Paloniemi erottavat toisistaan osallistumisen osallistamisesta sekä 

voimaantumisen valtauttamisesta. Voimaantumisessa toimijan luottamus omiin henkilö-

kohtaisiin kykyihin ja vaikutusmahdollisuuksiin kasvaa. Voimaantumisen ansioista toimija 

luottaa omiin kykyihinsä ja uskaltaa lähteä seuraavalle kierrokselle eli kohti omaehtoista 

osallistumista ympäristövastuulliseen toimintaan. (Koskinen, 2010, s. 29.) Voimaantumi-

nen on henkilökohtainen prosessi, joka tapahtuu yhteisössä. Voimaantumisesta saatu päte-

vyys ja kyvykkyys ovat sidottuna tiettyyn toimintaympäristöön. Se antaa valmiuden toimia 

vain kyseisissä olosuhteissa. (Paloniemi & Koskinen, 2010.) 

Uudelle kierrokselle spiraalimallissa voi osallistua, mikäli toimija on kokenut valtautu-

neensa eli hän on saanut edellytyksiä sekä valtaa toimia uudessa hankkeessa. Valtautumi-

nen merkitsee, että toimija pystyy käyttämään valtaa ja etsimään itselleen sopivia toimin-

tamuotoja. (Koskinen, 2010, s. 29.) Valtautumisen käynnistyminen on olennaista ympäris-

tövastuullisen toiminnan näkökulmasta, sillä vähittäisellä muutoksella toimija oppii näke-

mään itsensä vallan käyttäjänä (Paloniemi & Koskinen, 2010). 

Mikäli ympäristökasvatustoiminnassa käy niin, että osallistuja saa negatiivisia kokemuksia 

toiminnasta, saattaa hän lannistua ja pudota osallistuja-kehältä osallistaja-kehälle. Jos osal-

listaja-kehällä oleva lannistuu, torjuu hän koko hankkeen, jolloin hän putoaa kokonaan 

spiraalin ulkopuolelle. Lannistuminen on yksilön omakohtainen kokemus ja se voi johtua 

henkilökohtaisista ongelmista, kuten elämäntilanteesta, eikä välttämättä kyseisestä ympä-

ristökasvatuksellisesta tapahtumasta. Vaikka toimija lannistuu tai torjuu tilanteen, ulkoinen 

motivaatio voi nostaa hänet takaisin matkalle kohti ympäristövastuullista toimintaa. Spiraa-

limallille tyypillisenä elementtinä on mahdollisuus siirtyä kehältä toiselle. Voimaantumi-

nen ei ole pysyvää, joten siksi onkin tärkeää, että hankkeen mielekkyyteen panostetaan. 

Toiminnan mielekkyys saattaa siirtää toimijan myös ulkokehältä sisäkehälle, jolloin osal-

listajasta tulee osallistuja. (Koskinen, 2010, s. 29–30.) 

Koskisen ja Paloniemen spiraalimalli kuvaa ympäristökasvatustoiminnan jatkuvana pro-

sessina, toisin kuin suuri osa muista ympäristökasvatuksen didaktisista malleista. Ympäris-

tökasvatuksellinen prosessi voi esimerkiksi olla koulun Vihreä lippu -hanke tai luontokou-

lupäivä, jolloin prosessi tapahtuu tietyssä syklissä, jonka aikana on mahdollista toimia 

osallistujana tai osallistajana. Lyhyenkin prosessin aikana tapahtunut voimaantuminen ja 

valtautuminen edesauttavat ympäristövastuullista toimintaa. 
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Aiemmin on ajateltu, että ympäristökasvatuksessa kokemukset luonnosta ja ekologisten 

suhteiden ymmärtäminen vaikuttaa automaattisesti kiinnostumiseen luonnonsuojelusta. 

Nykyisin kuitenkin ajatellaan, että niin sanottu uuden sukupolven ympäristökasvatus tulisi 

käynnistää sosiaalisista näkökulmista stimuloidakseen kriittistä ajattelua. (Lundegård & 

Wickman, 2007.) Sosiaalinen vuorovaikutus on tärkeässä roolissa Koskisen ja Paloniemen 

spiraalimallissa, joten voidaan ajatella, että spiraalimalli on hyvä didaktinen malli vaikut-

tamiseen pyrkivään ympäristökasvatukseen. 

3.2  Ympäristökasvatuksen menetelmiä 

Ympäristökasvatuksessa käytetään erilaisia menetelmiä, joiden avulla oppilaita voidaan 

kasvattaa tietoisiksi omasta ympäristöstään ja kasvattaa heitä erilaisissa ympäristöissä. 

Menetelmät tukevat Hungerfordin ja Volkin didaktisen mallin (ks. kuvio 2) ympäristövas-

tuullista käyttäytymistä edistävät toiminta. Toimintaan vaikuttaa oppijan tietojen ja koke-

musten avulla syntyvät voimaantuminen (Cantell & Koskinen, 2004). 

Ympäristökasvatuksen menetelmiä on jaettu seuraavassa oppimiseen ympäristössä, oppi-

miseen ympäristöstä ja luontokoulutoimintaan. Tyypillisiä toimintamuotoja ympäristössä 

tapahtuvalle ympäristökasvatustoiminnalle ovat aistiharjoitukset, leikit ja retkeily. Ympä-

ristöön liittyvässä oppimisessa toimintamuotoina voi olla esimerkiksi erilaiset ympäristön 

tilan tutkimukset ja luonnon tarkkaileminen. Lisäksi luontokoulutoiminta on merkittävä 

ympäristökasvatuksen toimintamuoto, jossa yhdistyy sekä oppiminen ympäristössä että 

oppiminen ympäristöstä. 

3.2.1  Oppiminen ympäristössä 

Ympäristöherkkyyden löytämiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan kaikkia aisteja, jotta voim-

me kokea olevamme osa ympäristöä. Elämme hälyjen ja erilaisten ärsykkeiden ympä-

röimänä, jonka takia aistimme ovat heikentyneet ympäristön aistimiseen. Lapsenkin on 

ensin ymmärrettävä olevansa osa ympäristöä ennen kuin tämän ympäristösuhdetta voidaan 

alkaa syventää. (Nordström, 2004.) Aistien avulla pystymme herkistämään havaintokyky-

ämme. Aistit ja aistimukset ovat siis välttämättömiä, jotta voimme kokea olevamme osa 

ympäristöämme. (Van Matre, 1990, s.232.) Aistiharjoitusten tekeminen on yksi tärkeim-

mistä menetelmistä ympäristökasvatuksessa. Esimerkiksi hetkeksi silmien kiinni laittami-

nen ja ympäröivien äänien kuunteleminen auttaa ympäristön havainnoimisessa. 



19 

 

 

Leikit tukevat erityisesti pienten lasten ympäristökasvatusta. Ohjattujen leikkien avulla 

oppija pystytään tutustuttamaan luontoon esimerkiksi etsimällä tai kokeilemalla. Luon-

nonmateriaalien kanssa touhuamalla oppija tutustuu ympäristön elementteihin ja materiaa-

leihin. Ympäristökasvatuksellisiin leikkeihin voidaan hyvin yhdistää myös draama. (Nord-

ström, 2004.) Esimerkiksi Tuo minulle -leikkiä, jossa joukkueesta yksi käy hakemassa lei-

kinjohtajan ilmoittaman asian, voidaan hyödyntää lajintuntemuksen opettamisessa. 

Luontokasvatus tai -opetus mielletään usein perinteiseksi retkeilyksi luonnossa tai sen ha-

vainnoimiseksi; yksi luonto-opetuksen perinteisimmistä muodoista onkin luontoretkeily. 

Luontoretkeilyn tarkoituksena on muun muassa huomata luonto, kokea se elämyksellisesti 

ja kokea itsensä yhteenkuuluvaksi luonnon kanssa. Luontoretkeilyä voi harrastaa erilaisissa 

ympäristöissä, myös rakennetussa. Luontoretkeilyn tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluvat aito 

yhteistyö ja välitön ilmapiiri, joiden avulla oppijat pystytään ohjaamaan myönteisiin ympä-

ristökokemuksiin (Nordström, 2004). Luontoretkeily voi osaltaan olla seikkailukasvatusta. 

Seikkailukasvatuksessa ei painoteta korkean riskin seikkailulajeja, kuten vuorikiipeilyä tai 

vaellusta erämaahan, vaan se on seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa, jossa painotetaan ko-

konaisvaltaista oppimista maltillisissa seikkailutilanteissa (Karppinen, 2007). Mikäli luon-

toretket ovat hyvin suunniteltuja, retkelle voidaan suunnitella tietoisesti seikkailun ele-

menttejä.  

Luonnossa liikkumalla ja sitä havainnoimalla oppija pystyy imemään itseensä vaikutteita 

luonnosta. Kuljemme usein tutussa ympäristössämme kuin laput silmillä ja huomioimme 

sen yleensä, kun esiintyy ongelmia. Aistit tulisikin välillä herätellä, jotta näkisimme ympä-

ristömme hyvä ja huonot puolet. 

3.2.2  Oppiminen ympäristöstä 

Oppiminen ympäristöstä käsittää tiedolliset taidot ympäristön toiminnasta. Usein painote-

taan ekologiaa ja luonnonsysteemin toimintaa ympäristökasvatuksen tiedollisena perusta-

na, mutta tärkeää on myös ymmärtää lähiympäristön toiminta, kuten muuttoliikenne. Ei 

riitä, että opiskelemme pelkästään luonnonympäristöstä, sillä ympäristökasvatuksen tavoit-

teena on ymmärtää lähiympäristön toimintaa, joka sisältää myös rakennetun ympäristön. 

Koska ympäristökasvatuksessa painotetaan havaintojen tekemistä ja ympäristöherkkyyden 

vahvistamista, on omien havaintojen tekeminen tärkeää. Omatoimisella havaintojen teke-

misellä ihmiselle muodostuu kuva ympäristöstä kokonaisuutena. Havaintotietojen avulla 
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hän muodostaa kuvan siitä millaisessa ympäristössä hän elää, mitä siitä ajattelee ja miten 

sen kokee. Lisäksi on hyvä jakaa omat havainnot tai kokemukset ympäristöstä, sillä toisten 

mielikuvien perusteella oma ympäristö saatetaan nähdä erilailla. (Nordström, 2004.) 

Tapaustutkimusta voidaan käyttää ympäristökasvatuksessa, kun halutaan oppia jostakin 

tietystä ilmiöstä. Tällöin tapaus voi olla esimerkiksi luonnonilmiö tai arvot. Oppilaille voi-

daan antaa materiaali, kuten oppikirjat, jonka perusteella he tutustuvat tapaukseen tai ky-

seessä olevaa ongelmaa voidaan ratkaista luokan kesken yhdessä. (Jutvik et al., 2009, s. 41; 

Scoullos & Malotidi, 2004, s. 69.) Toiminnassa itse prosessia painotetaan ympäristökasva-

tuksessa enemmän kuin varsinaista tulosta. Prosessi tulee dokumentoida tarkasti, jolloin 

siitä on hyötyä jatkossa, mutta myös siksi, että dokumentointivaiheessa oppilas joutuu ref-

lektoimaan oppimaansa. Tutkimuksen dokumentoinnissa tulisi oppilaan tuoda esille omia 

tuntemuksia ja ajatuksia. Valokuvaaminen on hyvä keino esimerkiksi luonnon dokumen-

tointiin. Valokuvaamalla voidaan kerätä tutkimusraporttiin lajeja ilman, että vahingoitetaan 

luontoa. (Nordström, 2004.) 

Perinteisesti kouluissa painotetaan lajintuntemusta, jolloin keskitytään eri lajien nimien 

opetteluun. Lajien opiskelu nimien perusteella tai luokittelu lajeittain ei ole ympäristökas-

vatusta. Mikäli yksilön tai lajin erityisominaisuuksia tutkitaan sekä sitä miten laji eroaa 

toisista, on kyse ympäristökasvatuksesta. Lajeihin tutustuttaessa tulisi ottaa huomioon ai-

nutlaatuisuusnäkökulma ja vuorovaikutusnäkökulma. Ainutlaatuiseksi lajin tekee jokin 

tietty piirre, jonka avulla se selviää jokapäiväisestä elämästä. Vuorovaikutussuhteet ym-

märrettäessä taas huomataan, miksi jokainen laji on tärkeä ekosysteemin näkökulmasta. 

Tarkasteltaessa eliöiden ominaispiirteitä, opiskellaan samalla monimuotoisuutta eli biodi-

versiteettiä. (Nordström, 2004.) 

Ympäristön tutkimisesta tulee ympäristökasvatuksen näkökulmasta tehdä tutkimusprojekti, 

sillä arvokkainta siinä on ennakko- ja jälkikäsittely. Tutkimuksen alkuvalmistelut on syytä 

tehdä huolella yhdessä, jolloin kaikille selviää tutkimuksesta muun muassa sen tarkoitus. 

Jälkikäsittely on hyvin tärkeä vaihe, jotta tutkimus ei jää hauskaksi teoksi vaan sen merki-

tystä ja tuloksia pohditaan. (Nordström, 2004.) Jälkikäsittelyssä myös voidaan tarkistaa, 

ettei tutkimuksesta jäänyt epäselvyyksiä tai mieltä askarruttavia kysymyksiä. Etenkin las-

ten kanssa toimittaessa tulisi jättää riittävästi aikaa tulosten käsittelylle, jotta heidän ajatuk-

sia voidaan yhdessä käsitellä. Samalla voidaan yhdessä korjata väärin ymmärretyt käsitteet 

tai mielikuvat. 
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Toisaalta ympäristöä voidaan myös tutkia pelkin ympäristöä havainnoivin tutkimuksin. 

WWF:n organisoima NatureWatch on hyvä esimerkki siitä, miten ympäristön havainnoin-

tia voidaan tehdä samalla kaavalla ympäri maapalloa. Tarkoituksena on kerätä tiedot yh-

teen, jolloin oppilaat pääsevät toimimaan tutkijoina suuressa tutkimusprojektissa. Lisäksi 

omia tutkimustuloksia voidaan verrata aiempien vuosien tuloksiin ja pohtia, mistä tulosten 

erot johtuvat. NatureWatch- tutkimuksiin osallistuminen on tehty hyvin helpoksi, sillä 

valmiit materiaalit tutkimusten tekemiseen löytyvät Internetistä. (Nordström, 2004.) 

Jotta ympäristökasvatuksen avulla oppija voimaantuisi, on hänen hankittava myös tietoa 

ympäristöstä. Tietojen ansioista oppija pystyy muodostamaan oman käsityksensä ympäris-

töstä ja sen tilasta, jolloin voimaantuminen tapahtuu. 

3.2.3 Luontokoulutoiminta 

Luontokoulutoiminta on tavoitteellista ympäristökasvatustoimintaa. Luontokoulut tarjoavat 

ohjaajan avulla tapahtuvaa opetusta, joka liittyy tunne- ja tietopohjan vahvistamiseen sekä 

asennekasvatukseen. (Nordström, 2004.) Suomessa luonto- ja ympäristökoulut toimivat 

perusopetuksen tai varhaiskasvatuksen tukena. Toiminta luonto- ja ympäristökouluissa on 

lähtöisin opetussuunnitelmasta ja perustuu ajankohtaiseen tietoon luonnosta ja ympäristös-

tä. (Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, 2014.)  

Ympäristökoulujen toiminta eroaa hieman luontokoulujen toiminnasta. Ympäristökoulujen 

toiminta tapahtuu arkisessa ympäristössä, jolloin toiminnassa käsitellään ihmisen ja ympä-

ristön vuorovaikutusta. Luontokoulun tarkoituksena on sen sijaan edistää myös luonnon-

tuntemusta, jolloin luontokouluohjelmissa tarkastellaan luonnon toimintaa ja ihmisen vai-

kutusta ympäristöön. Luontokoulussa toiminta tapahtuu pääosin ulkona luonnossa ja moni-

puolisessa oppimisympäristössä.  Lisäksi luontokoulutoiminnan kriteeriksi on asetettu op-

pilaan vuorovaikutustaitojen vahvistaminen. (Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, 

2014.) Tässä tutkielmassa tarkastellaan lähemmin luontokoulutoimintaa, sillä Oulussa si-

jaitsee luontokoulu ja tästä syystä ympäristökoulut jätetään vähemmälle huomiolle. 

Tyypillistä luontokoululle ovat toiminnalliset työtavat ja monipuoliset ympäristökasvatus-

menetelmät, joiden avulla päästään hyödyntämään oman alueen erityispiirteitä. Luontokou-

lussa opetus tapahtuu yleensä luonnossa. (Nordström, 2004.) Luontokouluissa painotettaan 

elämyksellisiä opetusmenetelmiä, sillä ympäristövastuullisuuden koetaan syntyvän oma-
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kohtaisten merkitysten ja tunteiden kautta. Luontokoulut tarjoavat erilaisia opetusohjelmia, 

joihin osallistuvat ryhmät voivat olla kummiryhmiä, jolloin samat ryhmät osallistuvat toi-

mintaan useamman kerran lukuvuodessa tai opetus saattaa ryhmälle olla kertaluontoista. 

(Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, 2014.) Luontokouluja käsittelevästä tutki-

muksesta on käynyt ilmi, että eniten luontokoulutoiminnassa ympäristökasvatuksen mene-

telmistä käytettiin luontoretkiä ja tutkimista. Aiheeseen lähestymistapoina tyypillisimmin 

käytettiin luonnossa tekemällä oppimista. (Jeronen, Jeronen & Raustia, 2009.) 

Timosenkosken luontokoulu on Suomen pohjoisin luontokoulu. Luontokouluohjelmat on 

tarkoitettu eri luokka-asteille Oulun kaupungin opetussuunnitelman mukaisesti. Timosen-

kosken luontokoulun ohjelmien keskeisin teema on kestävä kehitys ja muita aiheita ovat 

esimerkiksi eläinten selviytyminen luonnossa, luonnontieteelliset kokeet sekä ihminen. 

Timosenkoskella ohjelma vaihtelee vuodenaikojen mukaan: erityisesti syksyisin ja keväi-

sin retkeillään luontokoulun tai koulun maastossa ja talvisin luontokouluopettaja menee 

kouluille pitämään matkalaukkuohjelmia. (Timosenkosken luontokoulu, 2014.) Timosen-

kosken luontokoulu järjestää perinteisiä luontoretkiä, mutta ohjelmissa on käytetty myös 

seikkailukasvatuksen elementtejä.  Luontokoulun läheisyydessä oleva Huutilampi on mer-

kittävässä osassa Timosenkosken luontokoulun toimintaa. (Saloranta, 2010.)  Huutilam-

men suomaasto sekä sitä ympäröivät metsät ovat hyvin tyypillistä luontoa Oulun alueella. 

1950-luvulla Gösta Frohm huolestui, kun ruotsalaiset lapset olivat vieraantumassa luonnos-

ta kaupungistumisen takia. Tästä syystä hän kehitti Metsämörriohjelman, jonka avulla lap-

set saisivat kokemuksia metsästä. Metsämörrikoulut olivat hiihtokoulujen järjestämiä ul-

koilukouluja, joissa painottui luonnosta huolehtiminen, luonnon tutkiminen ja leikki. Myö-

hemmin Metsämörrikoulut yhdistettiin leikkipuistotoimintaan ja toiminnan pohjalta on 

kehitetty myös ”I ur och skur”-päiväkodit, joissa painottuu ulkoilu- ja luontoideologia. 

Suomeen Metsämörritoiminta rantautui vuonna 1979. (Nikkinen, 2000, s. 11—12.)  

Isossa-Britanniassa on kehitetty 1990-luvulla Forest School -toiminta, joka on ottanut mal-

lia Skandinaviasta. Forest School -toimintaa voidaan hyödyntää esimerkiksi pienten lasten, 

erityislasten ja nuorten parissa. Forest Schoolissa hyödynnetään erilaisia oppimistyylejä ja 

oppisisältöjä säännöllisessä toiminnassa, joka voi olla viikoittaista tai harvemmin tapahtu-

vaa oppimista. Toiminta on opetussuunnitelmaa tukevaa ja se tapahtuu luokkahuoneen 

ulkopuolella. (O’Brien & Murray, 2006, 6—7.) Forest School -toiminnassa painottuva te-

kemällä oppiminen tapahtuu metsässä: päivän aikana metsässä voidaan rakentaa majoja, 



23 

 

 

valmistaa ruokaa nuotiolla ja tunnistaa kasveja.  Oppimisympäristönä toimiva metsä voi 

olla joko koulualueen lähellä tai Forest Schoolin ympäristössä. (Ridgers, Knowles & 

Sayers, 2012.) 

Sekä Metsämörritoiminnassa että Forest Schoolissa on tarkoituksena tutustuttaa lapset 

luontoon ulkoilemalla. Lisäksi molemmissa toimii erillisen lisensoidun koulutuksen saa-

neet ohjaajat. Tutkimuksen mukaan suomalaisissa luontokouluissa 39 % luontokouluopet-

tajista on valmistunut opettajiksi ja loput ovat koulutukseltaan esimerkiksi biologeja tai 

eräoppaita (Jeronen et al., 2009). Suomalaiseen luontokouluun (nature school) verrattuna 

Forest School -konseptissa on paljon samaa, kuten tekemällä oppiminen aidossa ympäris-

tössä. Forest Schoolista eroten luontokoulussa toimitaan muuallakin kuin metsässä. 
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4 TEKNOLOGIAKASVATUS YMPÄRISTÖKASVATUKSEN NÄ-

KÖKULMASTA 

Sanat teknologia ja tekniikka menevät usein sekaisin arkikielessämme, silloin sanojen 

merkitys selviää asiayhteydestä. Yleisesti teknologia tarkoittaa tietoa, jota tarvitaan ainei-

den tai laitteiden kehittämisessä ja valmistamisessa. Tekniikka sen sijaan tarkoittaa taitoa, 

jolla esimerkiksi hallitaan työkalujen käyttöä. (Lavonen, 2004.)  

Teknologiakasvatus on tärkeää, sillä kaikkien ihmisten elinympäristössä on teknologiaa 

(Parikka, 1998). Se on otettu osaksi yleissivistävää koulutusta, jotta jokaisella olisi mah-

dollisuus osallistua siihen. Yhtenä lähtökohtana teknologiakasvatuksella on, että ihmiset 

ymmärtäisivät heitä ympäröivän ympäristönsä toimintaa, jotta he selviäisivät arkipäiväisis-

tä tilanteista. Jos tiedot teknologiasta ovat vähäisiä, ihmisille voi muodostua mustia laati-

koita, koska he eivät ymmärrä mistä kyseiset teknologiset ratkaisut muodostuvat. Koska 

mustilta laatikoilta halutaan välttyä, teknologiakasvatuksella on mahdollisuus vaikuttaa 

oppilaan ymmärrykseen teknologian taustoista ja sen kehityksestä. (Lavonen, Meisalo, 

Autio & Lindh, 1998, s. 10.)  

Teknologiakasvatuksen tavoitteena ovat teknologisen yleissivistyksen valmiudet: ihminen 

pystyy tekemään eettisesti kestäviä valintoja teknologiahyödykkeistä, hän pystyy käyttä-

mään niitä hyväkseen ja pystyy kehittämään teknologisia ratkaisuja, jotka kuormittavat yhä 

vähemmän luontoa (Parikka, 1998). Teknologisen yleissivistyksen tarkoituksena on valais-

ta oppijalle sitä, miten teknologia vaikuttaa hänen maailmankuvan muodostumiseen (Hast, 

2011, s.68). Teknologisen yleissivistyksen synonyyminä on käytetty myös teknologista 

lukutaitoa. Teknologinen lukutaito on terminä käännetty suoraan englannista, technologi-

cal literacy, jolloin literacy tarkoittaa käännettynä lukutaidon lisäksi sivistystä. Teknologi-

nen lukutaito katsotaankin nykyisin tarkoittavan esimerkiksi teknisten laitteiden käyttötai-

toa. (Kankare, 1997.)  

Teknologista yleissivistystä voidaan kasvattaa laajentamalla tietotaitoa luonnontieteiden 

osa-alueilla (Lindh, 2006, s. 126). Henkilön aiemmin hankittu tietotaito pystyy ohjaamaan 

eettisiin ratkaisuihin ongelmanratkaisutilanteissa, kun hän pystyy ratkaisemaan ongelman 

konkreettisella ja teoreettisella tasolla. Useat ongelmanratkaisut osoittavat teknologian 

prosessiluontoisuuden ja siksi teknologiakasvatuksen tarkoituksena on taata jatkuvuus op-

pimisprosessissa. (Lindh, 2006, s. 184.) 
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Teknologinen kasvatus tarkoittaa sitä, että asia opetetaan esine- tai asialähtöisesti irrallaan 

luonnollisesta kontekstista (Lindh, 2006, s. 65). Teknologiakasvatuksessa voidaan tarvitta-

essa painottaa teoreettista tietoa, mutta silloin tulee käyttää oppimismenetelmää, jolla teo-

reettinen tieto yhdistetään konkreettiseen oppimiseen (Lindh, 2006, s. 119).  Teknologiassa 

korostuu soveltamisen taidot sekä analyyttisyys, jolloin yksilön tulisi kehittyä kokonaisval-

taisesti eli hänen ymmärryksensä, aistiensa ja ajattelunsa tulee kehittyä vuorovaikutuksessa 

keskenään. Esimerkiksi tuotteiden suunnittelu sekä soveltaminen edellyttävät inhimillisiä 

operaatioita toiminnassa. (Hast, 2011, s. 114.) 

Teknologiakasvatuksessa käytetään yleisesti kaikkia ongelmanratkaisuun perustuvia oppi-

mismenetelmiä, sillä tähän ei riitä pelkkä kirjasta lukeminen tai tuotteen tekeminen. Ide-

ointi ja oivaltaminen ovat keskeisessä roolissa. Käsitteiden nimien opiskelu ei ole teknolo-

giakasvatuksen tarkoitus, vaan sen sijaan käsitteiden ja niiden välisten suhteiden ymmär-

täminen. Tämä teknologinen sivistys auttaa ymmärtämään, kuinka teknologinen ongelman-

ratkaisu liittyy toisiin teknologisiin ongelmanratkaisuihin. Teknologinen yleissivistys sen 

sijaan tulee esille, kun oppija pystyy tietotaidollaan sekä taitotiedollaan yhdistämään tek-

nologisen asian ympäröivään teknologiseen maailmaan. (Lindh, 2006, s. 125.)  

Usein ajatellaan, että teknologia on laitteiden käyttöä, mutta se pitää sisällään paljon muu-

ta; siihen kuuluu tekniikan, materiaalien ja energian lisäksi myös koko tuotantoprosessin ja 

sen elementtien ymmärtäminen sekä tuotantoa ympäröivän yhteiskunnan huomioiminen 

(Kantola, 1997, s. 56). Suomessa teknologiakasvatus on vakiinnuttanut asemansa teknisen 

työn oppiaineessa (esim. Hast, 2011, s. 65; Lindfors, 2002). Kuitenkin ihmistä lähin ympä-

ristö koostuu tekstiileistä, jolloin teknologiakasvatus on nykyisin tiedostetummassa ase-

massa tekstiilityössä (Lindfors, 2002). Toisin sanoen teknologiakasvatus on suomalaisessa 

peruskoulussa kuulunut käsitöihin. Tällöin tuotteen valmistukseen on liitetty koko valmis-

tusprosessi materiaalien valinnasta ja ongelmien ratkaisusta aina valmiiseen tuotteeseen 

asti. 

Teknologia rinnastetaan usein myös luonnontieteisiin. Luonnontieteiden tarkoitus on tutkia 

luonnossa tapahtuvia ilmiöitä sekä niiden rakenteita. Kokeita varten tehdään ennusteita, 

jotka pohjautuvat aiempiin tutkimustuloksiin. Koetta tehtäessä havainnoidaan, pitävätkö 

ennusteet paikkaansa. (Lavonen, 2004.) Kokeellisuus liittää oppilaan käsitteelliset tiedot 

toimintaan, jolloin ongelmanratkaisutilannetta reflektoimalla hän pystyy liittämään tutki-

muksensa tuloksen arkielämään (Lavonen, Meisalo, Autio & Lindh, 1998, s.45). 
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Teknologian kehityksessä on vuosien saatossa otettu huomioon ympäristöongelmat, jolloin 

eettiset valinnat ovat tulleet tärkeiksi tuotteiden tekemisessä. Eettisen ajattelun lisääminen 

teknologisten alojen koulutuksessa vie teknologian kehitystä ympäristövastuullisempaan 

suuntaan. Teknologian kehitykseen vaikutetaan myös ostokäyttäytymisellä ja tämän takia 

ihmisten tulisi tiedostaa tuotteiden hyvät ja huonot vaikutukset. Tälle voidaan luoda hyvä 

pohja teknologiakasvatuksella. (Kantola, 1997, s. 66–70.) 

Peruskoulu on yleissivistävä koulu, joten teknologiakasvatuksen päämäärä tukee tätä omal-

ta osaltaan. Teknologiseen yleissivistykseen kasvattaminen tulisi aloittaa mahdollisimman 

nuorena, jotta lapsista kasvaisi vastuullisia toimijoita teknologiseen maailmaan. 
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5 TEKNOLOGIAKASVATUKSEN EHEYTTÄMINEN YMPÄRIS-

TÖKASVATUKSEEN 

Niin ympäristökasvatuksessa kuin teknologiakasvatuksessakin tutkimuksen tai työn pro-

sessi on usein tärkeämpi kuin pelkkä lopputulos. Toiminnallinen oppiminen leimaa mo-

lempia kasvatuksenaloja voimakkaasti, joten taustoiltaan teknologiakasvatus voidaan 

eheyttää ympäristökasvatukseen. Koskisen ja Paloniemen ympäristökasvatuksen spiraali-

malli (ks. luku 3.1. kuvio 6) on yleispätevä ja sopii mihin tahansa kasvatus- tai opetustilan-

teeseen. Teknologiakasvatukseen spiraalimalli sopii erittäin hyvin, sillä monet ongelman-

ratkaisutilanteet ovat yhteisöllisiä. Spiraalimallissa tarkoituksena on saada oppijat toimi-

maan omaehtoisesti osallistujina, ja reflektion kautta saamaan voimaantumisen ja valtau-

tumisen kokemuksia. Spiraalimallin perusteella teknologiakasvatus pystytään integroimaan 

ympäristökasvatukseen. 

Lapset saavat luontokokemuksia erilaisissa toimintaympäristöissä. Nämä kokemukset voi-

vat herättää lapsissa erilaisia tunteita sekä ajatuksia, jotka voivat auttaa heidän identiteetin 

kehityksessä. Kokemukset voivat myös auttaa ymmärtämään todellisuutta, mutta niiden 

työstämiseen lapset tarvitsevat usein aikuisen apua. (Temmes, 2006, s. 137.) Kellertin 

(2002 ks. Temmes, 2006) mukaan luontokokemukset voidaan jakaa suoraan, epäsuoraan ja 

välittyneeseen kokemukseen. Suora kokemus on fyysinen kontakti luonnon ympäristöön 

tai -eliöön. Tämä kokemus tapahtuu ulkona luonnossa erillään ihmisen rakentamasta ym-

päristöstä, esimerkiksi lähimetsässä. Kokemus on mielellään spontaania toimintaa, mutta 

se voi olla myös ohjattua. Epäsuora kokemus on myös fyysinen kokemus luonnossa, mutta 

se on toteutettu ohjatun toiminnan yhteydessä. Tällöin luonto on ihmisen hallinnan kohtee-

na. Epäsuorassa kokemuksessa voidaan pitää esimerkiksi vierailua luonnontieteellisessä 

museossa tai lemmikkieläinten ja puutarhakasvien kanssa puuhastelua, sillä tällöin luonto-

kohde on ihmisen vaikutuspiirissä oleva eliö. Välittynyt kokemus ei ole fyysinen kokemus 

luonnosta vaan kokemuksen toinen osapuoli on realistinen, mutta tyylitelty ja vertausku-

vallinen kuva tai kuvitelma. Se voi olla kuva, elokuva tai vaikka taideteos. (Temmes, 2006, 

s. 38–39; ks. Kellert, 2002, s. 118–121.) 

Nykypäivänä medialla on suuri vaikutus lapsen luontosuhteen kehittymiseen, sillä lapset ja 

nuoret viettävät median parissa hyvin paljon aikaa. Televisiosarjojen henkilöt pystyvät 

vaikuttamaan lasten ja nuorten ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen, sillä monet arvot 
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imetään nykyisin televisiosta. (Temmes, 2006, s. 137.) Epäsuora ympäristökasvatus tapah-

tuu usein median välityksellä: lehtien, radion, television ja elokuvien kautta saadaan luon-

tokokemuksia. Epäsuorat kokemukset eivät muodosta konkreettista luontosuhdetta katseli-

jan ja esimerkiksi televisio-ohjelmassa nähdyn luonnon välille, sillä katselija ei ole itse 

päässyt aistimaan kyseistä luontoa. Tällainen median antaman ympäristökasvatuksen on-

gelma on myös se, että tilanteessa ei ole kasvatusvastuuta. (Kellert, 1996, s. 213.) Tästä 

johtuen esimerkiksi luontodokumentissa näkemämme valliriutta ei välttämättä ole koko 

totuus, vaan näemme ainoastaan kauniit värikkäät korallit kaloineen: mitä tapahtuukaan 

kuvan ulkopuolella, kun ihminen vaikuttaa luontoon esimerkiksi veneiden polttoainepääs-

töin. 

Teknologian hyödyntäminen kasvion keräämisessä voi olla yksi mahdollisuus yhdistää 

teknologiakasvatus ympäristökasvatukseen. Digitaalisen kasvion kerääminen valokuvaa-

malla voi innostaa myös niitä oppilaita, jotka eivät ole kasveista muuten kiinnostuneet 

(Kaasinen, 2005). Digitaalisen kasvion keräämisessä etuna on se, että kasvit voidaan kerätä 

talteen ilman luonnon vahingoittamista. Lisäksi kasvioon pystyy keräämään myös vaiheita, 

joita ei muuten pystyisi keräämään, kuten voikukan siemenvaihe. 

Teknologiasta on paljon hyötyä ihmiselle, mutta se voi vaikuttaa ympäristöön myös nega-

tiivisesti: teknologia hyödyntää luontoa esimerkiksi raaka-aineiden hankinnassa ja siksi 

negatiiviset vaikutukset usein näkyvät ympäristön muutoksena. Ympäristön muutokset sen 

sijaan vaikuttavat ekosysteemin kehitykseen tai ilmenevät luonnonkatastrofeina ja ääri-

ilmiöinä, kuten tulvina tai kuivuutena. (Kantola, 1997, s. 75.) Tästä johtuen ilmastonmuu-

tos ympäristökasvatuksen teemana sopii myös teknologiakasvatukseen.  

Leal Filho, Manolas ja Pace (2008) ovat tutkineet kestävän kehityksen kasvatuksen ja tek-

nologiakasvatuksen käytäntöjen yhteyksiä. He tutkivat yliopistojen käytäntöjä, jossa tekno-

logiakasvatuksessa oli hyödynnetty kestävän kehityksen kasvatusta. Tutkimuksessa löydet-

tiin esimerkiksi teemoja, kuten energia ja jätteiden vähentäminen, joita hyödynnettiin tek-

nologian opetuksessa. Yhtymäkohdiksi he löysivät, että molemmissa tarkoituksen ei ole 

vain kartuttaa oppijan tietotaitoa (know-how), vaan enemmänkin ymmärtää ilmiön taustat 

(know-why) (Seemann, 2003) ja ongelmanratkaisun kautta oppijan kyky toimia kasvaa. 

(Leal Filho, Manolas & Pace, 2008.) Myös Elshof (2009) on tutkinut kuinka teknolo-

giakasvatuksella ja materiaalivalinnoilla voidaan kasvattaa kestävämmin eläviä kansalaisia. 

Mainituissa tutkimuksissa otettiin huomioon kaikki kestävän kehityksen osa-alueet, mutta 
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esiin nostetuista aiheista esimerkiksi jätteiden vähentäminen ja materiaalivalinnat liittyvät 

ympäristökasvatukseen. Kantolan (1997, s. 132) mukaan teknologiakasvatuksen yhtenä 

päämääränä on ongelmanratkaisu, jossa huomioon otetaan myös tekemisen seuraukset. 

Ympäristökasvatus on eettistä kasvatusta, jolloin teknologiakasvatus eheytettynä ympäris-

tökasvatukseen on eettistä kasvatusta itsessään. (Kantola, 1997, s. 132.) 

Vihreä lippu -toiminnassa on tarkoituksena tehdä kestävän kehityksen ohjelma omalle kou-

lulle, päiväkodille tai vapaa-ajan järjestölle. Toiminnassa painotetaan ympäristökuormituk-

sen vähentämistä, ympäristötietoisuuden lisäämistä sekä tärkeässä osassa on myös lasten ja 

nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen. Ohjelmassa valitaan 

teema, esimerkiksi vesi tai energia, ja vuodeksi eteenpäin suunnitellaan teemaan liittyvää 

toimintaa. (Joensuu, 2004.) Energia-teemaan sopii teknologiakasvatuksen puolelta sähkön 

tutkiminen, esimerkiksi virtapiirien muodossa. Vihreä lippu -ohjelmaa voi toteuttaa myös 

itse keksityllä teemalla, jolloin sen voi rakentaa teknologiakasvatuksen ympärille. Jokainen 

Vihreä lippu -teema voidaan nähdä spiraalimallin yhtenä kierroksena: toiminnasta oppilaat 

keräävät tietoja, joita reflektoimalla he voivat voimaantua sekä valtautua. 

Koska luontokoulut ovat voimakkaita ympäristökasvatuksellisia vaikuttajia, pystyisi niiden 

toimintaan helposti eheyttämään myös teknologiakasvatuksellisen näkökulman. Ohjelman 

voi rakentaa kokonaan teknologiakasvatuksen ympärille tai teknologiakasvatuksen voi 

eheyttää myös valmiiseen ohjelmaan. Esimerkiksi tutkittaessa ojien vedenlaatua, voidaan 

samalla miettiä, mistä veden epäpuhtaudet johtuvat – millä tavalla autojen päästöt siirtyvät 

ojien vesiin ja miten se näkyy veden laadussa? 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) aihekokonaisuudessa ”Vastuu ym-

päristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta” tavoitteeksi on asetettu, että oppi-

laan ympäristönlukutaito kehittyy. Teknologiakasvatuksen tavoitteena on teknologisen 

lukutaidon tai yleissivistyksen hankkiminen. Molempien tavoitteena on siis ymmärtää ym-

päröivää yhteiskuntaamme omasta näkökulmasta. Tämän lisäksi perusopetuksen tarkoituk-

sena on toimia yleissivistävänä kouluna. Tästä johtuen perusopetuksessa teknologiakasva-

tus voidaan eheyttää ympäristökasvatukseen. 
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6 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on kuvata todellista elämää. 

Tutkimuksen kohdetta tarkastellaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti tutkijan omista 

arvolähtökohdista katsottuna. (Denzin & Lincoln, 1994, s. 2; Hirsjärvi, Remes & Sajavaa-

ra, 2002, s. 152.) Tässä tutkielmassa tutkitaan kahta koululuokkaa, joille tutkija pitää oppi-

tunnit. Tutkija on mukana toiminnassa omalla persoonallaan sekä arvomaailmallaan. Tut-

kimus tehdään ryhmien omissa tiloissa, normaalien oppituntien puitteissa. Tällöin tutkimus 

kuvaa luokkien tavallista arkea. Aineistoa tutkija kerää oppilailta kyselylomakkeilla sekä 

havainnoimalla pitämiään oppitunteja.  

6.1 Tutkimusongelmat 

Tässä tutkielmassa tutkimusongelmat johdettiin teoriataustasta. Perusopetuksessa usein 

opiskellaan opettajajohtoisesti. Ympäristökasvatuksen toiminnallisuus ei välttämättä näy 

esimerkiksi biologian oppitunneilla. Tästä johtuen ympäristökasvatukselle ja teknolo-

giakasvatukselle tärkeää toiminnallisuutta haluttiin tarkastella tarkemmin vertailemalla 

erilaisia työtapoja. Tutkimusongelmiksi valittiin seuraavat: 

1. Mikä vaikutus työtavalla on tiedolliseen osaamiseen ympäristökasvatuksen näkö-

kulmasta? 

2.  Miten oppilaat kokevat toiminnallisen oppimisen? 

3. Miten tulvia käsittelevä luontokouluohjelma pystyi eheyttämään teknologiakasva-

tuksen ympäristökasvatukseen? 

Teoriataustan perusteella ympäristökasvatuksen tyypillinen työtapa on toiminnallinen op-

piminen. Tästä syystä tutkielmassa selvitetään, millainen vaikutus oppilaiden tiedolliseen 

osaamiseen toiminnallisella tai opettajajohtoisella oppimisella on. Oppimisessa tärkeässä 

osassa tiedonmuodostuksessa ovat tietojen ja taitojen lisäksi kokemukset (Lahdes, 1986, s. 

127). Tästä johtuen voidaan olettaa, että toiminnallisessa oppimisessa oppilaat oppivat pa-

remmin. 

Oppituntien toiminnallisuuteen kannustetaan esimerkiksi opetussuunnitelmassa. Ympäris-

tökasvatuksen toiminnallisessa oppimisessa oppijan tiedot, taidot, tunteet ja toiminta kyt-

keytyvät toisiinsa, jolloin hän reflektion kautta pystyy yhdistämään uuden asian aiempiin 
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kokemuksiinsa (ks. luku 3).  Lisäksi toiminnallisuus, esimerkiksi ongelman ratkaisun 

muodossa, on merkittävässä osassa teknologiakasvatusta (ks. luku 4). Tästä johtuen toi-

minnallinen oppiminen on yhdistävä tekijä ympäristökasvatuksessa ja teknologiakasvatuk-

sessa (ks. luku 5). Toisella tutkimusongelmalla selvitetään, kuinka oppilaat kokevat toi-

minnallisen oppimisen. Oppilaiden kokemuksia toiminnallisesta oppimisesta verrataan 

opettajajohtoisesta opetuksesta saatuihin kokemuksiin. 

Kolmannen tutkimusongelman avulla tutkitaan, kuinka käytännössä teknologiakasvatus 

pystytään eheyttämään ympäristökasvatukseen. Luvussa 5 ympäristökasvatukselle ja tek-

nologiakasvatukselle löydettiin yhtymäkohtia. Näistä toiminnallisuus ja ongelman ratkaisu 

ovat tärkeässä osassa luontokoulutoiminnassa. Luontokoulutoimintaan teknologiakasva-

tuksen eheyttäminen katsottiin sopivan teoriassa, joten tämä haluttiin testata käytännössä. 

Luontokouluohjelma suunniteltiin Koskisen ja Paloniemen spiraalimallin (ks. luku 3.1 ku-

vio 6) mukaan, joka katsottiin luvussa 5 soveltuvan ympäristökasvatuksen lisäksi myös 

teknologiakasvatukseen. 

6.2 Tapaustutkimus 

Kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisimpänä tiedonhankinnan strategiana katsotaan olevan 

case study eli tapaustutkimus (Metsämuuronen, 2000, s. 18). Tapauksen ajatellaan olevan 

tiettynä aikana ja tietyssä paikassa tapahtunut prosessi (Peuhkuri, 2005). Tapaustutkimuk-

sessa pyritään keräämään tutkittavasta asiasta monipuolisesti tietoja ja pyrkimyksenä on 

ymmärtää ilmiötä syvällisemmin (Syrjälä, 1994). Tarkoituksena tapaustutkimuksella ei 

tehdä yhden tapauksen perusteella yleistyksiä (Stake, 1994). Tapaustutkimusta voidaan 

käyttää esimerkiksi, kun tapauksen teoreettista taustaa halutaan testata ja sitä kautta kehit-

tää teoriaa edelleen (Peuhkuri, 2005). 

Merriam (1988 ks. Syrjälä, 1994) on tutkinut eri tutkijoiden käsityksiä tapaustutkimuksen 

ominaisuuksista. Hänen mukaansa etenkin tapaustutkimuksen keskeinen piirre on partiku-

laarisuus, joka tarkoittaa tiettyyn ilmiöön, tapahtumaan tai tilanteeseen keskittymistä ta-

paustutkimuksessa. Tällöin tapaus on esimerkki suuremmasta kokonaisuudesta, jonka osa-

na se on. Tapaustutkimus pyrkii kuvaamaan tietyn ihmisryhmän yksittäisiä ongelmia luo-

den ilmiöstä kokonaisvaltaisen kuvan. (Syrjälä, 1994)  
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Tapaustutkimuksessa tutkija ei voi luoda keinotekoista aineistonkeruutilannetta, vaan ta-

paustutkimus kohdistuu nykyhetkeen ja todelliseen tilanteeseen. Usein määritellään, että 

tapaus on jokin tietty rajallinen kokonaisuus. (Yin, 1984, s. 23; Syrjälä, 1994.) Tapaustut-

kimuksessa kiinnostuksen kohteena on jokin tietyssä ympäristössä tapahtuva käytännön 

toiminta, tapahtumaketju tai yksittäinen kohde, esimerkiksi koulun tai luokan toiminta. 

Tästäkin syystä tapaustutkimus on tyypillinen lähestymistapa, kun tutkimuskohteena on 

opetus ja oppiminen, jolloin kyseessä on käytännön ongelmien tarkastelu sekä kuvaus. 

Oppimistilanteen tutkimista ei voi tehdä irrallaan tapahtumaketjusta, jolloin tapaustutki-

muksessa tulee käsitellä myös oppimisympäristöä. Tapaustutkimuksen avulla kyseistä ti-

lannetta voidaan ymmärtää syvällisemmin kaikkien osallistujien näkökulmasta. (Syrjälä, 

1994.) Tapaustutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä esimerkiksi havainnoiden, haastatte-

lemalla tai kyselyillä (Järvinen & Järvinen, 1993, s. 41). Tässä tapaustutkimuksessa aineis-

to kerätään kyselylomakkeilla, jotta selville saadaan kaikkien tutkimukseen osallistuneiden 

käsitykset. 

Tapaustutkimuksen suunnitelmaa ei tarvitse lyödä lukkoon heti alussa, vaan tutkimuksen 

suuntaa voidaan muuttaa rajatuissa mahdollisuuksissa. Yin (1984) mainitsee, että ennen 

varsinaista tapausta voidaan tarkasteluun ottaa pilot case eli kokeilutapaus. Kokeilutapauk-

sessa avulla voidaan selvittää tapauksen mahdollisia puutteita. Kokeilutapausten perusteel-

la tutkija voi muokata tutkimuksen asettelua. Tutkijan on kuitenkin oltava varovainen, ettei 

kokeilun perusteella muuta tutkimuksen teoreettisia päämääriä. Tapaustutkimuksen jousta-

vuus näkyy siinä, että tapaukset voivat poiketa alkuperäisestä suunnitelmasta. Tapauksia ei 

saa sovittaa vain tarkoituksiin tai päämääriin sopiviksi. (Yin, 1984, s. 53–54.) Joustavuus 

näkyy myös siten, että tietoja tapauksesta kerätään sieltä, mistä niitä voi saada. Myös muu-

toksia suunniteltuun tutkimukseen voivat luoda esimerkiksi tutkimustilanteessa tapahtuneet 

todelliset tilanteet. (Syrjälä, 1994.) 

Tapaustutkimus voi sisältää yhden tapauksen (single-case) tai useampia tapauksia (multi-

ple-case). Kun tutkimus sisältää useampia tapauksia, mielletään se useimmiten vangitse-

vammaksi tutkimusstrategiaksi kuin yksittäistä tapausta käsittelevä tapaustutkimus. Mikäli 

tutkimukseen valitaan useampi tapaus, on jokaisella tapauksella oltava tarkasti määritelty 

tarkoitus koko tutkimuksen näkökulmasta. (Yin, 1984, s. 48.)  Jos tapaustutkimus sisältää 

useita tapauksia, voidaan niitä tarvittaessa vertailla keskenään (Stake, 1994). Tässä tut-

kielmassa tarkastellaan kahta erilaista tapausta eli kahta eri opetustilannetta, joten kyseessä 

on useampia tapauksia tutkiva tapaustutkimus. 
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Tapaustutkimus sopii tähän tutkielmaan tiedonhankinnan strategiana, sillä kyseessä ovat 

pieneksi rajatut tutkittavat ryhmät. Tutkimuksessa on kaksi erillistä tapausta, joita tullaan 

vertaamaan keskenään. Aivan kuten tapaustutkimukselle on tyypillistä, ei tässäkään tut-

kielmassa ole tarkoituksena yleistää saatuja tutkimustuloksia, vaan tutkija testaa, miten 

juuri kyseisissä tilanteissa tutkittava ilmiö toimii näillä tutkittavilla ryhmillä.  

6.3 Kyselylomake aineistonkeruumenetelmänä 

Usein kyselylomakkeen katsotaan kuuluvan kvantitatiiviseen tutkimukseen (Alasuutari 

2011, s.33; Hirsjärvi et al., 2002, s. 180–181). Nykyisin strukturoidut kysymykset katso-

taan olevan luonnollinen osa lomaketutkimusta (Alastalo 2005, s. 281). Tämä tutkielma on 

tapaustutkimus, jonka aineisto kerättään kyselylomakkeella. Tutkielmassa kyselylomake 

(ks. liite 1) on puolistrukturoitu, jolloin kysymyksiin vastataan värittämällä hymynaama 

(samaa mieltä/erimieltä) sekä tutkittavat selittävät vastauksiaan avoimin perusteluin. Avo-

kysymykset tästä syystä tulkitaan laadullisen tutkimuksen perusteita noudattaen.  

Kyselylomakkeissa on yleistä, että tutkittavalle esitetään neutraalisti muotoiltuja kysymyk-

siä tutkittavaa koskevista asioista, jolloin tutkija saa ensikäden tietoa. Tutkittavalle ei 

myöskään kerrota etukäteen kysymysten merkitystä, joten täten vastauksia voidaan pitää 

luotettavina. (Alasuutari 2011, s. 110.) Laadullisessa tutkimuksessa kyselylomakkeen käy-

tössä vastaamattomuus tai niukkasanaisuus saattaa koitua ongelmaksi, jolloin tulee miettiä 

kertooko aineisto tarpeeksi tutkittavasta ilmiöstä. Vastaamattomuus tai niukkasanaisuus 

voi johtua esimerkiksi siitä, jos tutkittava ei osaa ilmaista itseään kirjoittamalla tai hänellä 

ei ole kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi, 2006, s. 76.) 

Tutkittaessa merkitysrakenteita, kuten kuinka ihmiset hahmottavat asioita, tulee aineiston 

olla tekstiä, jossa tutkittavat kertovat asiasta omin sanoin (Alasuutari 2011, s. 83). Avoky-

symyksiä suositellaan käytettäväksi silloin, kun vastausvaihtoehtoja ei voida tehdä etukä-

teen (Alastalo 2005, s. 164). Koska tapaustutkimuksessa tutkija ja tutkittava toimivat vuo-

rovaikutuksessa, voi myös tutkittava itse vaikuttaa siihen, minkä verran omia tietojaan tut-

kijalle luovuttaa (Syrjälä, 1994). 

Laadullinen aineisto eroaa kyselylomakeaineistosta siten, että lomakeaineisto koostuu il-

miöön liittyvistä mittaustuloksista, kun taas laadullinen aineisto koostuu näytteistä 

(Alasuutari 2011, s. 87). Tässä tutkielmassa tutkija tekee omia havaintoja aineistonkeruun 
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yhteydessä. Osallistuvassa havainnoinnissa pyrkii tutkija olemaan aktiivisesti vuorovaiku-

tuksessa tutkittavien kanssa. Osallistumiseen perustuvissa aineistonkeruumenetelmissä 

arvostetaan tutkittavien tietoja ja tiedostetaan, että asioihin on olemassa enemmän kuin 

yksi näkökulma. Ne kaikki ovat tutkimuksessa tärkeässä asemassa. (Tuomi & Sarajärvi, 

2006, s. 84.) Oppitunnit ovat tutkijalle näytteitä, joiden avulla oppilaiden lomakevastauksia 

voidaan perustella.  

6.4 Laadullisen tutkimuksen analyysi 

Ongelmanratkaisuun pyrkivässä tapaustutkimuksen analyysissa, tyypillisiä vaiheita ovat 

diagnoosi, toiminta, tapausta koskevan prognoosin eli ennusteen tekeminen sekä tapausse-

lostuksen kirjoittaminen (Syrjälä, 1988; Syrjälä, 1994). Tapaustutkimuksien analysoinnissa 

on kaksi tyypillistä lähestymistapaa: teoreettisiin väittämiin nojautuminen ja tapauksen 

kuvailun kehittäminen. Teoreettinen väittämä voi muokata aineiston keruun suunnitelmaa 

ja siitä voi löytyä päämääriä analyysin strategioihin. Väittämät ohjaavat keskittymään tut-

kimuksen kannalta tärkeään dataan, jolloin turha data jää huomiotta. (Yin, 1984, s.100–

101.) Kun nojaudutaan tieteellisiin hypoteeseihin, tulee jokainen hypoteesi testata teorias-

sa. Deduktiivisessa, eli teorialähtöisessä, analyysissä tutkittava ilmiö määritellään aiempien 

tutkimusten perusteella. Myös käsitteet määritellään etukäteen.Tätä analyysimenetelmää 

käytetään yleensä, kun testataan teoriaa. (Tuomi & Sarajärvi, 2006, s. 99.) Deduktiivisessa 

analyysissa tutkimuskysymykset ja hypoteesit tulee asettaa ennen aineistonkeruuta. (Neu-

endorf, 2002, s. 13; s. 116.) Tässä tutkielmassa aineistoa lähestytään teorialähtöisesti. Tut-

kielman tutkimuskysymykset ja hypoteesi muotoiltiin teoriataustasta. Tutkielman teo-

riataustassa valmiiksi määriteltyihin käsitteisiin liitettiin aineistosta ilmenneet oppilaiden 

käsitykset. 

Yleisesti laadullisen tutkimuksen analyysi voidaan jakaa havaintojen pelkistämiseen sekä 

arvoituksen ratkaisemiseen. Havaintojen pelkistämisessä aluksi tarkastellaan aineistoa tie-

tystä näkökulmasta, jolloin aineistosta käsitellään sitä, mikä teoreettisen viitekehyksen 

kannalta on olennaista. Tämän jälkeen pelkistämisessä karsitaan edelleen havaintomäärää 

yhdistelemällä havaintoja. Tähän tilanteeseen päästään etsimällä havainnoille yhteinen 

piirre tai muotoilemalla sääntö, joka pätee koko aineistoon. Kun havaintoja yhdistelemällä 

tuotetaan uusi havainto, pitää sen päteä myös alkuperäisiin havaintoihin. Laadullisessa 
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analyysissa kaikki selvitettävään asiaan liittyvät seikat tulee selittää siten, etteivät ne ole 

ristiriidassa tulkinnan kanssa. (Alasuutari, 2011, s. 38–42.) 

Arvoituksen ratkaisemista voidaan kutsua myös tulkinnaksi. Kvalitatiivisessa tutkimukses-

sa arvoitusten ratkaisu tarkoittaa sitä, että vihjeiden perusteella tehdään merkitystulkinta 

tutkittavasta asiasta. (Alasuutari, 2011, s.44.) Tulkintaan tutkija käyttää tukena muita tut-

kimuksia sekä kirjallisuutta, kentältä saamiaan kokemuksia ja omaa elämänkokemustaan 

(Alasuutari, 2011, s. 44; Numminen, 1988).  

Laadullisessa analyysissa tärkeitä ovat havaintoyksiköiden väliset erot. Nämä erot selittä-

vät, mistä jokin asia johtuu. Poikkeuksettomia sääntöjä on haastavaa löytää, mikäli aineis-

tosta tehdään paljon tyypittelyjä ja erotteluja. Tästä johtuen raakahavainnot tulisikin pelkis-

tää suppeiksi havaintojoukoiksi. (Alasuutari, 2011, s. 43.) Laadullisessa tutkimuksessa voi 

olla kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä tarkastelua kuten taulukointia, mutta laadul-

lisessa tutkimuksessa tärkeintä on merkitystulkintojen tekeminen (Alasuutari, 2011, s. 53). 

Tapaustutkimus ei sulje pois tapausta kuvaavaa tilastollista aineistoa, mikäli sen avulla 

pystytään luonnehtimaan kyseistä tapausta (Syrjälä, 1994).  

Kyselylomakkeella ominaista on, että aineisto rajautuu kysymysten asettelulla jo ennen 

aineiston keruuta, kun taas yleisesti laadullisessa tutkimuksessa rajautuminen tapahtuu 

enimmäkseen aineiston keruun jälkeen. Myös selittämisen vaihe on samantyyppinen mo-

lemmissa aineistotyypeissä: itse tuotettujen havaintojen selittämisen tueksi viitataan aiem-

piin tutkimuksiin sekä hypoteeseihin. Sen sijaan kyselylomakkeissa käytetään omaa aineis-

toa vain empiirisenä yleistyksenä tai keskiarvona, kun taas laadullisessa tutkimuksessa 

käytetään yksittäisiä viittauksia aineistoon antamaan esimerkkejä aineiston tulkinnasta ja 

kuvaamaan tehtyä tutkimusta. (Alasuutari, 2011, s. 51–52.) 

Tässä tutkielmassa kyselylomakkeen käyttö koettiin loogisimmaksi aineistonkeruumene-

telmäksi, jolloin saadaan kahdelta tutkimukseen luokalta kaikkien oppilaiden vastaukset. 

Puolistrukturoitujen kysymysten avulla vastaukset saadaan myös esimerkiksi huonosti 

suomea puhuvilta oppilailta, tai oppilailta joita vastaaminen ei kiinnostanut. Avokysymys-

ten avulla oppilaat pystyivät tarkemmin perustelemaan vastauksiaan, jolloin konkreetiksi 

aineistoksi saatiin myös kvalitatiivista aineistoa. 
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7 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

Tapaustutkimuksen tutkimuskohteen valintaan vaikuttavat alkuperäisten kysymysten aset-

telu, mutta myös tutkimuksen kohde voi vaikuttaa tutkimusongelmien muotoilemiseen 

(Syrjälä, 1994). Tutkimuskohde voidaan valita sen perusteella, onko tutkimus tyypillinen, 

kriittinen, ainutkertainen vai paljastava. Tyypillisessä tutkimuksessa tulokset pystytään 

mahdollisesti siirtämään toisiin samanlaisiin tilanteisiin. Kriittinen tutkimus sen sijaan ar-

vioi jonkin teoreettisen mallin pätevyyttä. Ainutkertaisen tutkimuksen avulla pyritään tun-

nistamaan ilmiön yleisiä piirteitä, kun taas paljastavassa tutkimuksessa lähestytään tieteel-

lisesti ilmiötä, jota ei ole aiemmin tutkittu. (Syrjälä, 1994.) Tässä tutkielmassa haluttiin 

arvioida työtavan vaikutusta sekä teknologiakasvatusta sisältävän luontokouluohjelman 

pätevyyttä, jolloin tutkimusta voidaan pitää kriittisenä. 

7.1 Tutkimuskohde 

Tutkimuskohteeksi valittiin kahden viidennen luokan oppilaat. Tutkimuskohteet haluttiin 

sellaisesta koulusta, jolla ei olisi vahvaa ympäristökasvatuksellista tunnusta, kuten Vihreää 

lippua tai OKKA-säätiön Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia. Tutkimuksesta 

haluttiin rajata pois myös erikoisluokat, kuten musiikkiluokat, jolloin tutkimuksen luokki-

en taustat olisivat enemmän samanlaiset. Tutkimuskohteella sai olla kokemusta luontokou-

lutoiminnasta, mutta luokat eivät saaneet olla luontokoulun vakiokäyttäjiä. Näillä perusteil-

la tutkimukseen valikoitui oululainen peruskoulu, jossa oli kaksi viidettä luokkaa. Molem-

mat tutkimuksen luokat olivat osallistuneet ainakin vuosi aiemmin luontokouluohjelmaan.  

Opettajajohtoiselle oppitunnille osallistui 27 oppilasta ja toiminnalliselle tunnille 25 oppi-

lasta. Molemmista luokista osallistui useampia maahanmuuttajataustaisia oppilaita, jotka 

eivät puhu äidinkielenään suomea. Tämä näkyi osittain kerätyssä aineistossa. Molemmilla 

tunneilla käytetty sanasto oli haastavaa myös äidinkielenään suomea puhuville oppilaille, 

joten on hyvin ymmärrettävää, että S2-tunneilla käyvä oppilas ei opetuksesta ymmärtänyt 

kaikkea. Oppitunti ei edennyt kronologisessa järjestyksessä biologian oppikirjassa, vaan 

siitä irrallisena aiheena. Näin ollen uuden sanaston ymmärtäminen ja omaksuminen lyhy-

essä ajassa, ajoittain nopeastikin etenevän opetustuokion aikana, on erittäin haastavaa. 

Tutkimusaineisto voidaan kerätä varta vasten tutkimukseen tai se voidaan kerätä luonnolli-

sesti, jolloin se on tutkijasta riippumatonta aineistoa. Luonnollinen aineisto, kuten koulussa 
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opetustilanne, on olemassa ilman, että siitä tehtäisiin tutkimusta. Tutkimusta varten synny-

tetyistä tilanteista ei saada luonnollista aineistoa. Tutkimuksen luonne määrittelee aineiston 

keruun menetelmän: onko tutkijan rooli tutkimustilanteessa mahdollisimman vähäinen vai 

ohjaileeko hän tilannetta. Mikäli tutkijan rooli aineiston keruun tilanteessa on merkittävä, 

on tällöin otettava huomioon aineiston keruun vaikutus aineiston luonteeseen. (Pyörälä 

1995, s. 17–18.) 

Tässä tutkielmassa tutkimustilanne oli luonnollinen oppilaille, sillä aineiston keruu tapah-

tui omassa luokkaympäristössä oppituntien puitteissa. Molemmat luokat olivat osallistu-

neet luontokoulutoimintaan aikaisemmin, joten vierailevan opettajan pitämä tunti ei ollut 

täysin vieras tilanne. Ilman tutkimukseen osallistumista, olisivat luokat voineet pyytää 

luontokouluopettajaa pitämään oppitunnit. Kuitenkaan aineiston keruu ei ollut täysin luon-

nollinen, koska tutkija vaikutti omalla toiminnallaan tutkittaviin. 

Tutkija on vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa, jolloin myös tutkittavat ovat tuntevia, 

toimivia ja osallistuvia subjekteja, eivätkä pelkästään tutkimuksen kohteena olevia objekte-

ja. Tutkimustilanteessa myös tutkija on toimiva subjekti omine kokemuksineen, mutta hä-

nen omat ennakkoluulonsa tai toiveensa eivät saisi näkyä toiminnassa. Tutkijalla on omat 

lähtökohtaiset olettamuksensa ja hänen on pyrittävä tiedostaman ne. Tapaustutkimuksessa 

tutkija tutkii omalla ymmärryksellään tutkimuskohdetta tehden kohteesta omia olettamuk-

sia. Myös arvosidonnaisuus leimaa tapaustutkimusta. Tutkimuksessa tutkija on mukana 

koko persoonallaan, jolloin hän muodostaa ajatuksensa tutkittavasta oman arvomaailmansa 

kautta. On kuitenkin tärkeää, että tutkijan arvot tiedostetaan ja tuodaan esille tutkimukses-

sa. (Syrjälä 1994.) Tämän tutkimuksen tutkijalla on runsaasti omakohtaista kokemusta 

luontokoulutoiminnasta. Tutkija piti molemmat tutkimuksen oppitunnit samalla innostuk-

sella, jolloin asenne ei vaikuttanut tutkittavien mielipiteisiin esimerkiksi tunnin tylsyydes-

tä. 

7.2 Aineistonkeruu 

Aineiston keruun yhteydessä tutkija piti kahdelle luokalle opetuskokonaisuudet tulviin 

liittyen. Toiselle luokalle pidetty opettajajohtoinen oppitunti oli kestoltaan normaalin oppi-

tunnin mittainen eli 45 minuuttia. Toisen luokan toiminnallinen oppitunti oli kestoltaan 

kaksoistunti eli yhteensä 90 minuuttia. Toiminnallinen oppitunti oli kestoltaan pidempi, 
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koska toiminnalliseen osaan tarvittiin enemmän aikaa kuin itsenäiseen työskentelyyn opet-

tajajohtoisella tunnilla.  

Tunnin alussa tutkija esitteli itsensä luontokouluopettajana ja kertoi luokille, että he pääse-

vät testaamaan uutta luontokouluohjelmaa. Alussa kerrottiin myös, että tunnin päätteeksi 

kerätään palautetta, jotta luontokouluohjelmaa voidaan tarpeen mukaan kehittää. Palaute 

tunnista annettiin kyselylomakkeella, joka toimi tässä tutkielmassa aineistona. Oppilaille ei 

kerrottu, että kyseessä oli tutkimustilanne, vaan oppitunteja pidettiin luontokouluohjelman 

testauksena. Kahden viikon kuluttua tutkija kävi keräämässä toisen kerran palautetta luon-

tokouluohjelmasta. Tällöin oppilaiden tehtävänä oli vastata uudelleen kyselylomakkeeseen 

ja muistella, mitä tunneilta heillä oli jäänyt mieleen. Toisen kerran vastauksia käytettiin 

johtopäätösten vahvistamiseen. 

7.2.1  Opettajajohtoinen oppitunti 

Ennen opetuksen aloitusta teemaan virittäytymisenä ja oppilaiden ennakko-olettamuksena 

kerättiin taululle oppilaiden ajatuksia, miksi ihminen haluaa asua jokien varsilla sekä mitä 

haittaa siitä voi olla. Esille nousi esimerkiksi, että ihminen haluaa asua vesistöjen äärellä, 

koska siitä saa juomavettä ja vesistössä voi uida. Haittoina mainittiin muun muassa tulvat. 

Virittäytymisen jälkeen seurasi opetustuokio.  

Molemmille luokille pidetty opetustuokio oli opettajajohtoinen. Lahdeksen (1986, s. 294; 

s. 297) mukaan voidaan puhua opettajajohtoisesta opetuksesta, kun opettaja viestii yhtä 

aikaa koko luokalle. Opetustuokiossa PowerPoint-esityksen avulla käsiteltiin tavallisimpia 

tulvatyyppejä, ja esimerkit oli otettu oppilaiden lähiympäristössä tapahtuneista tulvista. 

Opetustuokion aikana oppilaat saivat useaan otteeseen kertoa halutessaan omia ajatuksiaan 

tulvista. Tuokion aikana käsiteltiin myös kasvihuoneilmiön avulla ilmastonmuutosta ja sen 

vaikutuksia tulviin. Lisäksi käsiteltiin sitä, miten ihminen on rakentanut joen varrelle tai 

padonnut jokia. Samalla pohdittiin, mitä rakentamisessa tulisi ottaa huomioon tulvia ajatel-

len. Opetustuokiossa käsiteltiin myös sitä, kuinka tulviminen on tavallinen luonnonilmiö ja 

ollut merkittävässä osassa aikoinaan esimerkiksi maanviljelyssä, kun joki on tuonut ravin-

teikasta lietettä pelloille. Esimerkillä tuotiin esille myös se, miten nykyisin tulva voi kui-

tenkin huuhtoa lannoitteet pelloilta. 



39 

 

 

Opetustuokiossa tarkasteltiin erilaisina tulvilta suojautumiskeinoina ympäristön suunnitte-

lua, tulvavalleja ja kosteikkoja. Ympäristön suunnittelun katsottiin tässä tutkielmassa ole-

van osa teknologiakasvatusta: ihmisen on mietittävä, miten toiminta vaikuttaa luonnontoi-

mintaan ja miten taas luonto voi vaikuttaa ihmisen toimintaan. Tunnilla käsiteltiin jokien 

patoamista ja miten esimerkiksi patoluukuilla voidaan säädellä veden korkeutta ja siten 

etukäteen ehkäistä tulvien syntyä. Omalla toiminnallaan ihminen voi ennakoida tulvien 

aiheuttamien tuhojen syntymistä, kun hän rakentaa tulvavalleja ja kosteikkoja. Kosteikot 

hidastavat veden virtausta ja samalla myös puhdistavat kasvillisuuden avulla vettä.  

Tunnilla opetustuokiota seurasi itsenäisen työn vaihe. Lahdeksen (1986, s. 320) mukaan 

itsenäisellä työskentelyllä voidaan tarkoittaa, kun oppilaalle annetaan tehtävät, jotka hänen 

tulee suorittaa omalla nopeudellaan. Itsenäistä työskentelyä käytetään usein opettajajohtoi-

sen opetustilanteen jälkeen, kun oppilaan tehtävänä on harjoitella oppimaansa esimerkiksi 

harjoituksen avulla. (Lahdes, 1986, s. 320.)  Tunnin itsenäisessä työskentelyssä oppilaat 

lukivat tutkijan koostaman tietotekstin tulvista ja tekivät tehtäviä. Tietoteksti oli koostettu 

samantyyliseksi kuin viidesluokkalaisten biologian ja maantiedon oppikirjojen luvut, jol-

loin kolmella sivulla oli jäsenneltyä selkokielistä tekstiä sekä teemaan liittyviä kuvia kuva-

teksteineen. Teksti sisälsi samoja asioita, joita opetustuokiossa oli käsitelty, eli oppilaat 

ikään kuin kertasivat kuulemaansa asiaa.  

Luettuaan tekstin, oppilas sai tehtävämonisteen, jossa oli samanlaisia tehtäviä kuin mitä 

normaalisti biologian ja maantiedon tehtäväkirjoissa on. Tehtävissä oppilaiden piti tekstistä 

etsiä tietoja, esimerkiksi tulvatyyppien nimet ja miten ne syntyvät, tai täydentää ristikko 

vihjeiden perusteella. Oppilailla oli noin 10 minuuttia aikaa itsenäiseen työskentelyyn, sillä 

opettajajohtoinen oppitunti pääsi alkamaan 10 minuuttia myöhässä, koska oppilailla kesti 

niin kauan tulla välitunnilta sisälle. Tästä syystä tehtäviä ei ennätetty tarkistaa tunnilla. 

Oppituntia voidaan kutsua opettajajohtoiseksi, sillä opettaja oli koko tunnin johtamassa 

tilannetta. Hän piti opetustuokion jakaen oppilaille puheenvuoroja sekä määräsi jokaiselle 

oppilaalle samat tehtävät itsenäiseen työskentelyyn. Tästä johtuen itsenäinen työskentely 

voidaan nähdä myös yhteisenä harjoituksena. Yhteisessä harjoituksessa oppilaat etenevät 

opettajan määräämässä järjestyksessä esimerkiksi tehtävien parissa (Lahdes, 1986, s. 310). 

Kaikki oppilaat tekivät samoja tehtäviä eikä heidän toimintaa eriytetty ollenkaan, jolloin 

oppilaat tekivät itsenäistä työtä, mutta koko luokalle yhteisesti määrätyt tehtävät. 
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7.2.2 Toiminnallinen oppitunti 

Toiminnallista tuntia valmisteltaessa oli suoritettu kokeilutapaus. Kokeilutapauksessa ha-

vainnointiin tunnin toimivuutta ja välineistön tarkoituksenmukaisuutta. Samalla testattiin 

kyselylomake. Kokeilutapauksen perusteella toiminnallista tuntia sekä kyselylomaketta 

paranneltiin. Toiminnallisen tunnin luontokouluohjelma oli rakennettu Koskisen ja Palo-

niemen spiraalimallin (ks. luku 3.1 kuvio 6) pohjalta. Spiraalimalli todettiin sopivaksi ym-

päristökasvatuksen lisäksi myös teknologiakasvatukseen (ks. luku 5). 

Toiminnallinen tunti alkoi samaan tapaan kuin opettajajohtoinen tunti: alkuun oli virittäy-

tyminen ja sitä seurasi opetustuokio. Spiraalimallissa oppilaat ovat tunnin alussa osallista-

misen kehällä, sillä tunti sisältyi heidän koulupäivään, jolloin kaikkien on oltava mukana 

toiminnassa. Toiminnallisella tunnilla opetustuokio (ks. luku 7.1.1) käsitteli samat asiat 

kuin opettajajohtoisella tunnilla, mutta opetustuokio oli jaoteltu pienempiin paloihin. Alun 

opetustuokiossa käsiteltiin tulvatyypit, ilmastonmuutos ja ihmisen rakentama ympäristö, 

jonka jälkeen oppilaille kerrottiin, miten toiminnallinen vaihe lähtee liikkeelle. Opetus-

tuokion edetessä osa oppilaista saattoi siirtyä spiraalimallissa osallistumisen kehälle, mikäli 

aihe kiinnosti heitä ja he halusivat omasta tahdostaan olla mukana vaikuttamassa toimin-

nallaan. 

Kyseessä oli ensimmäinen kerta kun luontokouluohjelman koko välineistöä testattiin. Tut-

kija ei ollut ennättänyt välitunnilla rakentaa välineistöä valmiiksi, jolloin oppilaat kävivät 

tässä vaiheessa syömässä. Ruokailusta palattuaan oppilaat jaettiin luokan oman opettajan 

johdolla ryhmiin, jotka rakensivat oman osuuden joesta. Ryhmien muodostuksessa on suo-

siteltavaa hyödyntää kiinteitä ryhmiä, sillä niissä kehittyy kiinteät sosiaaliset suhteet (Lah-

des, 1986, s. 316). Luokassa kiinteitä ryhmiä voivat olla esimerkiksi pulpettiryhmät. Opet-

taja määräsi ryhmiksi oppilaiden pulpettiryhmät, jolloin hän oli jo aiemmin ottanut huomi-

oon oppilaiden väliset sosiaaliset suhteet. Toiminnallinen vaihe voidaan Lahdeksen (1986, 

s. 313) mukaan nimetä ryhmätyöskentelyksi. Ryhmätyöskentely auttaa oppilaiden tiedon-

rakenteiden kehittelyssä ja voi yltää syväoppimisen tasoon asti. Ryhmätyö soveltuu erin-

omaisesti esimerkiksi tietojen hankintaan tai opitun soveltamiseen. Ryhmätyö parantaa 

myös oppilaiden sosiaalisia taitoja harjaannuttaen oppilaita yhteistyöhön sekä yhteisvas-

tuuseen. (Lahdes, 1986, s. 313–314.)   

Ryhmien tehtävänä oli rakentaa kaltevalle alustalle hiekkapohja sekä kaivaa hiekkaan ha-

luamansa mallinen pätkä joesta. Kuvassa 1 on oppilaiden rakentama valmis joki.  Alusta 
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oli pituudeltaan 360cm, leveydeltään 50cm ja korkeuseroa oli 30cm. Luokassa oli kaksi 

jokea ja joet oli jaettu kolmeen osaan, eli yhteensä luokassa toimi kuusi ryhmää. Joen var-

rella yhden ryhmän työskentelyalue oli pituudeltaan 120cm. Kun ryhmä oli saanut hiekka-

pohjan valmiiksi, annettiin heille ihmisen muokkaamaa ympäristöä kuten taloja, tehtaita ja 

peltoja, jotka ryhmän piti asettaa oman joenpätkänsä varteen haluamalleen kohdalle. Tä-

män jälkeen oppilaiden tuli kirjata tutkijanlomakkeeseen hypoteesi eli mitä joelle tapahtuu, 

kun vettä lasketaan joenuomaan.  

 

Kuva 1. Oppilaiden rakentama joenuoma hiekkapohjalla sekä ympäristöön lisätyt ihmisen 

muokkaamat ympäristöt. 

Kun kaikki ryhmät olivat valmiina, valutettiin vettä noin kahdeksan litraa joelle, jolloin 

oppilaiden tehtävänä oli tarkkailla, mitä heidän joenpätkälleen tapahtui. Oppilaiden tuli 

kirjata tapahtumat ylös tutkijanlomakkeeseen sekä verrata tapahtunutta hypoteesiin. Toi-

mintavaiheessa oppilaat olivat sosiaalisessa ongelmanratkaisuprosessissa, jossa saivat ko-

kemuksia, miten voivat toiminnallaan vaikuttaa ryhmän lopputulokseen.  

Joen testauksen jälkeen toiminta pysäytettiin ja käytiin opetustuokiosta läpi miten ihminen 

voi toiminnallaan ehkäistä tulvavahinkoja. Toiminnasta kerättyjä kokemuksia reflektoimal-

la ja opetustuokiosta saamien tietojen avulla, oppilaat lähtivät parantamaan jokeansa spi-

raalimallin mukaan joko voimaantuneina tai valtautuneina. Oppilas voimaantuessaan pys-

tyi parantamaan jokea siten, ettei se tulvisi niin pahasti. Voimaantumisen ansiosta oppilas 
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pystyi kokemaan kykenevänsä itse vaikuttaa tunnilla käytetyn joenuoman parantamiseen 

sekä toimimaan kyseisessä ryhmässä. Hän ei kuitenkaan välttämättä pysty suoranaisesti 

viemään tunnilla oppimaansa todelliseen tilanteeseen.  

Mikäli oppilas ei voimaantunut eli hän ei kokenut pystyvänsä vaikuttamaan toimintaan, 

tipahti hän spiraalimallissa osallistajan kehän ulkopuolelle. Tutkimustilanteessa kukaan 

oppilas ei lopettanut toimintaa, vaan tutkijan havaintojen perusteella kaikki oppilaat olivat 

mukana ongelmanratkaisutilanteissa. Mikäli oppilas olisi pudonnut kehältä, olisi häntä 

kehotettu mukaan toimintaan, sillä kyseessä oli oppitunti, jolla hänen oli oltava mukana. 

Tämä oppilas olisi tällöin jatkanut toimintaa koko luontokouluohjelman ajan osallistajana.  

Uuden tiedon perusteella oppilaat saivat ryhmänsä kanssa parantaa joenpätkäänsä uusin 

ajatuksin. Esimerkiksi oppilaiden oli mahdollista leventää joenuomaansa tai rakentaa halu-

tessaan tulvavalleja. Molempiin jokiin yhdet ryhmät saivat tehtäväkseen rakentaa kos-

teikon. Kuvassa 2 on ryhmä rakentanut pesusienistä oman näkemyksen mukaisen kos-

teikon. Parantelujen jälkeen oppilaat tekivät uudet hypoteesit parannetusta joesta, vesi las-

kettiin uudelleen ja oppilaat täydensivät toistamiseen havaintonsa lomakkeeseen. 

 

Kuva 2. Oppilaiden rakentama kosteikko. 

Sekä opettajajohtoisen että toiminnallisen oppitunnin päätteeksi varattiin noin viisi minuut-

tia tutkimuksen kyselylomakkeen täyttämiseen. Oppilaat olisivat tarvinneet vastaamiseen 

enemmän aikaa, sillä vastaajat kiirehtivät joko välitunnille tai kotiin. Tutkija huomasi kui-

tenkin vastaustilanteissa sen, että osa oppilaista käytti reilusti aikaa vastaamiseen. Toisin 

sanoen osa oppilaista, jotka vastasivat kyselyyn hutaisten kiireellä, olisivat luultavasti vas-

tanneet hutaisten myös, vaikka aikaa tunnilla vastaamiseen olisi ollut enemmän. 
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8 ANALYYSI 

Kyselylomakkeen ollessa tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä ovat kysymykset jo 

valmiiksi jäsenneltyjä ja tämä helpottaa analyysia. Tähän tutkielmaan laadittiin kyselylo-

make (ks. liite 1) tutkimusongelmien pohjalta. Kyselylomakkeeseen kirjattiin väittämiä, 

joihin oppilas vastasi värittämällä hymynaamoja riippuen oliko hän samaa mieltä (), eri 

mieltä () vai ei ihan samaa eikä ihan eri mieltä (). Lisäksi oppilailta pyydettiin avovas-

tauksia tarkentamaan sekä perustelemaan mielipiteitään.  

Kyselylomakkeen tarkoituksena on, että vastaajalle esitetään neutraalisti muotoiltuja ky-

symyksiä (ks. luku 6.3). Kyselylomakkeen väittämiä tehtäessä pyrittiin ne muotoilemaan 

oppilaille helposti ymmärrettäviksi. Toiminnallista tuntia varten suoritetussa kokeilutapa-

uksessa (ks. luku 7.1.2) havaittiin kyselylomakkeessa puutteita, jotka korjattiin varsinai-

seen kyselylomakkeeseen. Kokeilutapaus osoitti, että oppilaiden oli vaikea ymmärtää väit-

tämiä, kun väittämät olivat vuorotellen positiivisessa ja negatiivisessa muodossa. Väittämät 

päätettiin kirjata kaikki samaan positiiviseen muotoon, kuten väittämä 8 ”Tunnin aihe oli 

helppo.” ja väittämä 9 ”Tunti oli minusta mukava.”. Näin ollen oppilaan ei tarvitse kuluttaa 

aikaa pohtimiseen onko väittämä positiivinen vai negatiivinen. Positiivinen kysymys-

tenasettelu saattoi osaltaan vaikuttaa oppilaan vastauksiin.  

Analyysia tehtäessä lähdettiin liikkeelle luetteloimalla kaikki kyselylomakkeen vastaukset. 

Väittämien vastaukset merkittiin taulukkoon ja siitä tehtiin pylväsdiagrammit helpottamaan 

vastausten vertailua. Diagrammeihin merkittiin myös vastaajat, jotka eivät olleet värittä-

neet hymynaamaa tai väritys oli epäselvä, esimerkiksi kaikki hymynaamat oli väritetty. 

Avovastaukset kirjattiin taulukkoon sen hymynaaman alle, jonka vastaaja oli valinnut ku-

vaamaan väittämää. Jokaiselle vastaajalle annettiin koodinumero, jotta vastaajat pysyttiin 

erottamaan toisistaan. Opettajajohtoiselle tunnille osallistuneet vastaajat olivat vastaajia O 

ja toiminnalliselle tunnille osallistuneet olivat T.  

Kyselylomakkeen jokainen väittämä liittyi johonkin tutkimusongelmista, ja osa väittämistä 

katsottiin liittyvän useampaan kuin yhteen tutkimusongelmaan.  Taulukko 1 osoittaa, mihin 

tutkimusongelmaan haettiin vastausta milläkin väittämällä. 



44  

 

  

Taulukko 1.   Tutkimusongelmien vastaavuus kyselylomakkeen väittämiin. 

Tutkimusongelma 
Tutkimusongelmaan liittyvä kyselylo-

makkeen väittämä 

1. Mikä vaikutus työtavalla on tiedolli-

seen osaamiseen ympäristökasvatuksen 

näkökulmasta? 

1. Minun kotiseudullani esiintyy toisinaan 

tulvia. 

2. Osaan nimetä Suomen yleisimmät tulva-

tyypit 

3. Tulvat johtuvat pelkästään ihmisen toi-

minnasta. 

4. Tiedän miten ilmastonmuutos vaikuttaa 

tulviin. 

5. Minä pystyn omalla toiminnallani hidas-

tamaan ilmastonmuutosta. 

6. Tiedän miten ihmisen pitää huomioida 

tulvat. 

7. Opin tunnilla jotain uutta. 

8. Tunnilla käsitelty aihe oli helppo. 

10. Tunnin aikana sain kertoa luokkakave-

reilleni tarpeeksi omia ajatuksiani aiheeseen 

liittyen. 

2. Miten oppilaat kokevat kokemukselli-

sen oppimisen? 

9. Tunti oli minusta mukava. 

10. Tunnin aikana sain kertoa luokkakave-

reilleni tarpeeksi omia ajatuksiani aiheeseen 

liittyen. 

3. Miten tulvia käsittelevä luontokou-

luohjelma pystyi eheyttämään teknolo-

giakasvatuksen ympäristökasvatukseen? 

5. Minä pystyn omalla toiminnallani hidas-

tamaan ilmastonmuutosta. 

6. Tiedän miten ihmisen pitää huomioida 

tulvat. 

Tämän luvun alaluvut on jaoteltu tutkimusongelmien perusteella tiedollisen sisältöön, ko-

kemuksellisen oppimiseen ja teknologiakasvatuksen eheyttämiseen ympäristökasvatuk-

seen. Näiden otsakkeiden alle on poimittu kyselylomakkeesta niitä väittämiä, joiden vasta-

ustaukset ovat selittäneet tutkimusongelmia. Analyysissa käytetyt oppilaiden suorat laina-
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ukset on merkattu lainausmerkein ja lisäksi muita vastauksia on korostettu tekstissä kursi-

voinnein. 

8.1  Työtavan vaikutus tiedolliseen sisältöön 

Tulva-aiheen tiedollisen sisällön oppimiseen tuntien puitteissa vaikuttaa moni asia. Vaikut-

tavina tekijöinä voivat olla esimerkiksi onko aihetta käsitelty aiemmin tai millaisilla työta-

voilla luokassa normaalistit opiskellaan. Myös jokainen oppija oppii asiat eritavalla, sillä 

yksi oppii parhaiten kuuntelemalla, toinen lukemalla ja kolmas taas tekemällä. Vastauksia 

kirjatessaan tutkittavat ovat vastanneet oman kriittisten harkintansa mukaan, jolloin tutkit-

tava on voinut vastata, että kokee osaavansa osittain nimetä tulvatyypit, vaikka hän on 

avovastaukseen osannut kaikki nimetä oikein. Nämä edellä mainitut seikat ovat vaikutta-

neet tiedollisen sisällön omaksumiseen.  

Tiedollisen sisällön vaikutukseen kerättiin tietoa kysymyslomakkeen väittämillä 1–8 ja 10. 

Seuraavassa on käsitelty näistä kohdista väittämät, joista työtapojen väliltä löytyi eroavai-

suuksia. 

Osaan nimetä Suomen yleisimmät tulvatyypit 

Suomen yleisimmät tulvatyypit ovat kevättulva, merivesitulva ja hulevesitulva. Molemmil-

la tunneilla käytiin yhdessä läpi tulvatyypit ja oppilailla oli mahdollisuus kertoa omia ko-

kemuksiaan näihin tulvatyyppeihin liittyen. Molemmissa luokissa opetustuokiolla oppilaat 

osasivat entuudestaan nimetä kevättulvat, mutta kuvia katseltaessa muistivat nähneensä 

ainakin kuvia kesän 2012 hulevesitulvista Oulussa.  

Kuvio 7 kuvaa, kuinka oppilaat vastasivat väittämään ”2. Osaan nimetä Suomen yleisim-

mät tulvatyypit.”. Avovastauksia analysoitaessa ei huomioitu esimerkiksi kieliasua, vaan 

vastaus hyväksyttiin oikeaksi, jos tulvatyypin ymmärsi vastauksesta. Esimerkiksi hulve-

vesitulva, hulavesitulva, hulutulva tai huletulva hyväksyttiin, vaikka virallisesti oikea vas-

taus oli hulevesitulva. Opettajajohtoisella tunnilla olleista 17 vastasi olevansa saamaa miel-

tä ja heistä 15 oli osannut avovastaukseen nimetä kaikki oikein. Sen sijaan toiminnallisella 

tunnilla olleista 13 osasi mielestään nimetä tulvatyypit ja kahdeksan oli nimennyt kaikki 

kolme.  
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Kuvio 7. Väittämä 2. Osaan nimetä Suomen yleisimmät tulvatyypit. 

Molemmissa luokissa opetustuokion aikana kerrattiin näiden kolmen tulvatyypin nimeä 

useampaan otteeseen. Opettajajohtoiselle tunnille osallistuneista oppilaista useampi koki 

osaavansa sekä myös nimesi tulvatyypit verrattuna toiminnalliselle tunnille osallistuneisiin. 

Opettajajohtoisella tunnilla oppilaat käsittelivät termejä myös itsenäisesti lukemalla tekstiä, 

jolloin oppilas pystyi itse reflektoimaan oppimaansa, esimerkiksi lukemalla termin ja sen 

selityksen useampaan otteeseen, jos koki sen tarpeelliseksi. Toiminnallisella tunnilla tulva-

tyyppeihin ei enää palattu opetustuokion jälkeen. 

Tiedän miten ilmastonmuutos vaikuttaa tulviin 

Ympäristökasvatuksella voidaan ohjata oppijat havaitsemaan ilmastonmuutoksen riskit (ks. 

luku 3). Opetustuokioilla käsiteltiin ilmastonmuutosta, jolloin oppilaat saivat kertoa aiem-

pia käsityksiään, mitä ilmastonmuutoksessa tapahtuu. Tutkija huomasi tunneilla, että mo-

lemmissa luokissa oli selvästi käsitelty aihetta, koska oppilailta löytyi aiheeseen kommen-

toitavaa. Molemmilta luokilta esille nousi, että maapallolla ilmasto lämpenee ja toiminnal-

lisella tunnilla eräs oppilas kertoi tämän vaikuttavan jäätiköiden sulamiseen. Oppitunneilla 

ilmastonmuutosta käsiteltiin kuvan avulla, jossa oli kuvattuna kasvihuoneilmiö ja miten 

kasvihuonekaasukehän paksuuntuminen vaikuttaa ilmastoon. On arvioitu, että Suomessa 

ilmastonmuutoksen takia sademäärät eivät kovinkaan paljoa lisäänny, vaan sadepäivien 
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määrä vähenee (IPCC, 2012, s. 13). Tästä johtuen tulee kuivuusjaksoja ja rankkasateita, 

toisin sanoen ääri-ilmiöt lisääntyvät. 

Väittämällä ”4. Tiedän miten ilmastonmuutos vaikuttaa tulviin.” haluttiin selvittää, miten 

oppilaat yhdistävät oppituntien perusteella ympäristökasvatukselle tärkeän ilmiön, ilmas-

tonmuutoksen, vaikutukset tulviin. Opettajajohtoisella tunnilla olleista yhteensä 11 myönsi 

tietävänsä jotenkin, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tulviin ja toiminnalliselle tunnille 

osallistuneista kahdeksan.  

Opettajajohtoisella tunnilla vastaukset olivat hyvin erilaisia keskenään. Yksi muisti termin 

ääri-ilmiö ja toinen osasi myös sen selittää. Sen sijaan kaksi oppilasta sekoitti ilmaston-

muutoksen vuodenaikoihin, jolloin he vastasivat lumensulamisen esimerkiksi, kun kesä 

tulee. Toiminnallisella tunnilla oppilailta nousi esille ilmaston lämpenemisestä johtuva 

jäätiköiden sulaminen. Jäätiköiden sulaminen mainittiin neljässä vastauksessa ja kahdessa 

osattiin myös selittää, että sulaminen johtuu ilmaston lämpenemisestä ja siitä seuraa me-

renpinnan nousu. Viisi nimesi ilmastomuutoksen aiheuttavan lisää sateita, joiden seurauk-

sena syntyy tulvia. 

Jäikö toiminnallisen tunnin opetustuokiolla oppilaiden itse mainitsema jäätiköiden sulami-

nen oppilaiden mieleen päällimmäiseksi, kun he vastasivat kysymykseen? Vai oliko luo-

kassa vasta käsitelty jäätiköiden sulamista? Molemmissa luokissa ilmastonmuutos oli tuttu 

käsite, jolloin oppilaat osasivat yhdistää luonnonilmiön vaikuttavan tulvien lisääntymiseen. 

Opin jotain uutta 

Väittämässä ”7. Opin jotain uutta.” oppilaat saivat kertoa olivatko tunnilla oppineet jotain 

uutta sekä avovastauksessa perustella mitä olivat oppineet. Oppilaat, jotka olivat samaa 

mieltä väittämän kanssa, olivat oppineet jotain uutta. Oletettavasti myös ne oppilaat, jotka 

ilmaisivat etteivät ole samaa eivätkä erimieltä väittämän kanssa, olivat oppineet jotain uut-

ta. Näin ollen opettajajohtoisella tunnilla 22 oppilasta ja toiminnallisella tunnilla 21 oppi-

lasta koki oppineensa. Molempien luokkien vastauksissa yhtenäistä on se, että tunnin aika-

na oppilaat olivat oppineet tulvatyyppien nimet, sillä se mainittiin yhteensä 18:ssa vastauk-

sessa. Toinen tyypillinen asia mikä mainittiin, oli yleisesti tulvista oppiminen. 

Opettajajohtoiselta tunnilta saaduista vastauksista voidaan eritellä aiemmin mainittujen 

lisäksi, että kahdessa vastauksessa mainittiin kasvihuoneilmiön sekä ilmastonmuutoksen 
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vaikutus tulviin. Myös kahdessa vastauksessa mainittiin uutena opittuna asiana tulvien syn-

tyminen. Viisi opettajajohtoiselle tunnille osallistuneista oli kirjoittanut, ettei oppinut mi-

tään tai tiesi jo kaiken entuudestaan. Tietysti on mahdollista, että joku yksittäinen oppilas 

olisi kiinnostunut ja perehtynyt tähän luonnonilmiöön, mutta on kuitenkin oletettavaa, että 

suurimmalla osalla näin vastanneista on ollut kiire tunnin loputtua kotiin tai vastaaja on 

muuten vain ollut välinpitämätön vastatessaan. 

Toiminnallisen tunnin vastauksissa sen sijaan kolmesta löytyi yksityiskohtainen tieto, mitä 

vastaajat olivat tunnilla oppineet. Kahdessa vastauksessa oli mainittu kosteikko ja toisessa 

niistä oli jopa kuivailtu kosteikon toimintaa näin: ”Että on olemassa kosteikot jotka imevät 

vettä.” Olivatko nämä kaksi vastaajaa ehkä olleet ryhmässä, joka sai omalle joenpätkälleen 

rakennettavaksi kosteikon? Kolmas vastaaja oli maininnut ”opin mikä on joen uoma”. 

Tunnin aikana useampaan otteeseen tutkija puhui joen uoman rakentamisesta, joten tälle 

vastaajalle uuden termin oppiminen on jäänyt päällimmäisenä oppimastaan mieleen. Myös 

eräässä vastauksessa mainittiin ”on uusta opetus keinoja” eli kyseinen vastaaja ei ilmeises-

ti ollut aiemmin osallistunut tämän tyyliselle toiminnalliselle oppitunnille. 

Tämän kysymyksen perusteella nähdään, että oppilaat ovat eniten oppineet tulvien nimiä ja 

yleisesti tulvista. Myös muutamille oppilaille päällimmäisenä ovat jääneet tarkemmat tie-

dot ilmastonmuutoksesta tai kosteikosta. 

8.2 Oppilaiden kokemuksia toiminnallisesta oppimisesta 

Kyselylomakkeen väittämillä 9 ja 10 kerättiin tietoa, miten oppilaat kokevat toiminnallisen 

oppimisen. Väittämällä 9 selvitettiin kokivatko oppilaat tunnin mukavaksi ja väittämää 

perustelemaan pyydettiin kolme avovastausta. Väittämällä 10 haluttiin saada selville, ko-

kevatko oppilaat, että heillä oli mahdollisuus kertoa luokkakaverilleen kokemuksiaan ja 

ajatuksiaan tunnin aiheeseen liittyen. Koska toinen tutkimuksen tunneista oli toiminnalli-

nen ja toinen opettajajohtoinen, vertaillaan toiminnalliselle tunnille osallistuneiden vasta-

uksia opettajajohtoisen tunnin vastauksiin. 

Tunti oli minusta mukava 

Kysymyksen 9 väittämä ”Tunti oli minusta mukava.” saattaa väittämä positiivisella asette-

lullaan vaikuttaa vastauksiin. Tai johtuiko tunnin mukavuus siitä, että sen piti vaihteeksi 
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joku muu kuin oma opettaja? Kuten luvussa 8 mainittiin, haluttiin kaikkien väittämien ole-

van positiivisia. 

Kuviossa 8 on kuvattu oppilaiden vastaukset tunnin mukavuudesta. Kuviosta näkee kuinka 

sekä opettajajohtoisen että toiminnallisen tunnin oppilaista yhtä moni oli vastannut olevan-

sa samaa mieltä ja lähes samaa mieltä. Molemmilla luokilla 15 oppilasta eli yli puolet luo-

kasta koki tunnin mukavana.  

 

Kuvio 8. Väittämä 9. Tunti oli minusta mukava. 

Tähän väittämään pyydettiin tutkittavilta kolmea eri avovastausta perustelemaan vastaus-

valintaansa. Oppilaita pyydettiin kertomaan, mikä tunnilla oli mukavinta ja mikä tylsintä 

sekä mitä tunnilla olisi heidän mielestä voitu tehdä toisin.  

Kokemukset opettajajohtoisesta tunnista 

Opettajajohtoisella tunnilla kuusi oppilasta kertoi mukavimmaksi asiaksi, kun tunnilla käsi-

teltiin tulvia. Kahdeksassa vastauksessa mainittiin mukavimmaksi asiaksi se, että he olivat 

tunnilla oppineet uusia asioita ja tulvien nimiä. Neljästä vastauksesta kävi ilmi, että tehtä-

vien tekeminen oli mukavaa. Tunnin mukavuutena eräs vastaaja koki ”… oli mukavan hil-

jaista”, mikä voi viitata siihen, että tunneilla on usein äänekästä, mutta esimerkiksi itsenäi-

sentyöskentelyn aikana oppilaat lukivat ja tekivät tehtäviä hiljaa. Toisin sanoen opettaja-

johtoisella tunnilla yleisesti oppilaat kokivat mukaviksi asioiksi oppimisen. 
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Opettajajohtoisella tunnilla oli kaksi yleisimmin tylsimmäksi koettua asiaa. Niistä toinen 

oli kaikki. Sen sijaan kaksi mainitsi tylsimmäksi asiaksi tehtävien tekemisen. Toinen ylei-

sin vastaus oli: ei mikään. Näin ollen mukavana tunnin kokeneet oppilaat, eivät löytäneet 

tunnilta tylsää asiaa. Puolestaan tylsänä tunnin kokeneet kertoivat koko tunnin olleen tylsä. 

Kokemukset toiminnallisesta tunnista 

Toiminnallisen tunnin oppilaista, ja tuntia mukavana pitäneistä, mainitsi 11 mukavimmaksi 

asiaksi joen rakentamisen. Joen rakentamiseen liittyvinä vastauksina oli esimerkiksi ”Joen 

rakentaminen ja sen paranteleminen.” ja ”Tehä tota hiekka juttua ”. Mukavimmaksi 

asiaksi kolmessa vastauksessa mainittiin veden laskeminen ”Kun vesi tuli ämpäristä mei-

dän rakentamaa tietä pitkin”. Yhdessä vastauksessa pidettiin mukavimpana asiana, kun 

joen varrella ollut myrkky kaatui. Myrkkyä ja joen muovaamista pidettiin mukavimpina 

asioina myös vastauksissa, jotka eivät olleet ihan samaa mieltä väittämän kanssa. 

Toiminnallisella tunnilla tylsimmiksi asioiksi mainittiin neljässä vastauksessa alussa pidet-

ty opetustuokio, jonka aikana käytiin läpi samaa PowerPoint-esitystä, mikä oli mukana 

myös opettajajohtoisella tunnilla. Kolmessa vastauksessa tylsimmäksi koettiin hypoteesien 

kirjoittaminen ja tutkijanlomakkeen täyttö. Myös odottaminen ja istuminen mainittiin tyl-

säksi. Toisin sanoen oppilaiden mielestä tylsäksi tunnilla koettiin oppimistilanteet, joissa 

heidän piti osallistua kuuntelemalla tai itsenäisesti tehtäviä täyttämällä. 

Tylsäksi toiminnassa mainittiin kahdesti hiekan laittaminen. Toinen, joka oli maininnut 

hiekan laittamisen olevan tylsää, piti tuntia kuitenkin mukavana ja mukavimmaksi asiaksi 

mainitsi veden katsomisen. Tämä vastaaja piti siis toiminnasta, mutta hiekan asetteleminen 

alustalle, ei hänen mielestä ollut mukavaa. Toimintaan liittyen tylsäksi koettiin myös kol-

messa vastauksessa se, että myrkky ei kaatunut jokeen ja yhdessä, että vettä tuli joen tes-

tauskerroilla vain vähän. 

Oppilaiden ehdottomat muutokset tuntiin 

Väittämän 9 avokysymys ”Mitä sinun mielestäsi tunnilla olisi voitu tehdä toisin?” oli oppi-

laille haastava ymmärtää. Yhteensä lähes puolet molempien luokkien vastauksista oli joko 

en tiedä tai kysymysmerkkejä. Eivätkö oppilaat ymmärtäneet kysymystä vai eivätkö he 

osanneet antaa esimerkkejä, mitä muuttaisivat tunnissa? Toinen yleinen vastaus molemmil-
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la luokilla oli ei mitään ja näin vastasivat oppilaat, jotka pitivät tuntia mukavana tai melko 

mukavana. 

Opettajajohtoisella tunnilla yksi vastaaja oli kirjoittanut seuraavaa: ”Että ei olis tarvinu 

lukee niin pitkää tekstiä”. Tuntia varten valmistettu niin sanottu oppikirjan teksti oli tehty 

vastaamaan tavallista 5.luokan biologian ja maantiedon oppikirjaa, jolloin tekstiä ja kuvia 

oli yhteensä 3 sivua. Ehkä kyseinen oppilas koki, ettei hänellä ollut tarpeeksi aikaa lukea 

tai hän olisi heti halunnut siirtyä tekemään tehtäviä. Toisaalta myös luokan lukutottumuk-

set voivat vaikuttaa vastaukseen, sillä oppilas saattoi kokea hiljaa itsenäisesti lukemisen 

työläänä, mikäli luokassa kirjan kappaleet luetaan normaalisti esimerkiksi yhdessä ääneen 

luokan kanssa. 

Opettajajohtoisella tunnilla kaksi oppilasta olisi halunnut tunnille enemmän toimintaa. 

Toinen vastaajista ehdotti, että tunnilla olisi voinut olla tulvaleikkejä. Toisessa ehdotukses-

sa oli, että yhdessä olisi voitu tehdä kysymykset eli ilmeisesti vastaajan mielestä tehtävä-

moniste olisi pitänyt täyttää yhdessä. Myös toiminnallisella tunnilla kaksi oppilasta olisi 

halunnut heidän tunnistaan vieläkin toiminnallisempaa. Nämä oppilaat olisivat halunneet, 

että opetustuokio olisi ollut lyhyempi. 

Toiminnallisella tunnilla parannusehdotuksista kolme liittyi itse toimintaan. Kaksi oppilas-

ta olisi halunnut, että myrkkyä olisi ollut joen varrella enemmän tai se olisi kaatunut. Näis-

tä oppilaista toinen oli nimennyt tunnin mukavimmaksi asiaksi myrkyn ja toinen tylsim-

mäksi, kun myrkky ei kaatunut. Molemmille oppilaille myrkystä oli tullut tärkeä osa toi-

mintaa: kenties heidän joenpätkällään oli ollut tehdas ympäristömyrkkyineen tai he olisivat 

halunneet myrkyn oman ryhmän alueelle. Myrkyn tuoma jännitys todella innosti oppilaita 

ja se oli nähtävissä tunnilla.  

Molempiin työtapoihin oppilailla oli vain muutama kehitysidea. Opettajajohtoiseen tuntiin 

olisi toivottu vähemmän itsenäistä työtä ja haluttu enemmän toiminnallisuutta. Myös toi-

minnallisella tunnilla olisi haluttu enemmän toimintaa, eli vähemmän opettajan puhetta, 

sekä parannuksia varsinaiseen toimintaan.  

Oppilaiden vuorovaikutus tunnilla 

Väittämällä ”10. Tunnin aikana sain kertoa luokkakavereilleni tarpeeksi omia ajatuksia 

aiheeseen liittyen” haluttiin saada selville oppilaiden käsityksiä kuinka he toimivat vuoro-
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vaikutuksessa keskenään. Vuorovaikutuksen muotoon vaikuttaa se, onko toimija esimer-

kiksi spiraalimallin mukaan osallistumisen vai osallistamisen kehällä (ks. luku 3.1 kuvio 

6). Etenkin toiminnallisessa oppimisessa oppilaiden on tarkoitus ryhmän kesken jakaa toi-

silleen ajatuksiaan aiheeseen liittyvistä asioita sekä sopia ryhmän toimintatavoista. Myös 

opettajajohtoisessa opetustuokiossa tutkija kyseli oppilailta esimerkiksi kuka oli nähnyt 

tulvia sekä antoi oppilaille tilaisuuden kertoa omia kokemuksiaan. Toisin sanoen molem-

milla tunneilla oppilaalla oli mahdollisuus jakaa kokemuksiaan sekä osallistua tunnille. On 

kuitenkin eri asia, ymmärsikö oppilas, että hänellä oli mahdollisuus jakaa kokemuksiaan.  

Kuviossa 9 on kuvattuna, kuinka oppilaat kokivat saaneensa kertoa luokkakavereilleen 

tunnin aikana ajatuksiaan. Opettajajohtoisen tunnin vastaustaukset ovat jakautuneet tasai-

sesti kaikkiin kolmeen vastausvaihtoehtoon. Sen sijaan toiminnallisella tunnilla oppilaat 

ovat olleet lähinnä samaa mieltä tai erimieltä väittämän kanssa.  

 

Kuvio 9. 10. Tunnin aikana sain kertoa luokkakavereilleni tarpeeksi omia ajatuksiani ai-

heeseen liittyen. 

Opettajajohtoisen tunnin vastaajista viisi ilmaisi selkeästi, että oli saanut jakaa omia koke-

muksiaan esimerkiksi vastaamalla kysymyksiin tai kertomalla omia kokemuksia. Näistä 

vastaajista neljä koki saaneensa kertoa tarpeeksi omia kokemuksiaan luokkakavereilleen. 

Väittämän kanssa erimieltä olleen vastaus ”En ehtinyt mennä pois paikaltani” osoittaa sen, 

että oppilas koki asian kertomisella tarkoitettavan konkreettisesti kahden kesken käytyä 
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keskustelua. Toisessa vastauksessa, joka ei ollut väittämän kanssa ihan samaa mieltä, ”Me 

emme puhuneet luokkatovereimme kanssa.” oppilas koki, että tunnilla ei ollenkaan keskus-

teltu toisille. Nämä kaksi vastaajaa eivät kokeneet opetustuokion aikana käytyjen keskuste-

lujen liittyneen luokkakavereille asioiden kertomiseen, vaan he ymmärsivät väittämän ku-

vaavan kahdenkeskisesti tai pienessä ryhmässä käytyä keskustelua. 

Toiminnallisella tunnilla sen sijaan kaksi ilmoitti, etteivät kokeneet saaneensa mahdolli-

suuksia kertoa kavereilleen asioita aiheeseen liittyen. Kolmas koki myös, ettei ollut kerto-

nut asioita, mutta kirjoitti, ettei hänellä asioita ollutkaan. Kuitenkin yhteensä neljä vastaaja 

ilmoitti saaneensa kertoa asioista. Yksi, joka oli erimieltä väittämän kanssa vastasi ”Ei 

oikein ehtinyt, oltiin ihan työn touhussa”, kun taas toinen joka oli väittämän kanssa samaa 

mieltä vastasi ”Koska me juteltiin miten joki rakennetaan”. Nämä vastaukset osoittavat, 

että kaikki oppilaat eivät huomanneet, kuinka kävivät mahdollisesti ryhmänsä kanssa kes-

kustelua joen rakentamisen vaiheessa, kun taas toiset olivat asian tiedostaneet. 

Molemmilla tunneilla oppilailla oli mahdollisuus kertoa kokemuksiaan koko luokalle ope-

tustuokion aikana, mutta toiminnallisella tunnilla oppilaat pystyivät jakamaan kokemuksi-

aan sekä kertomaan ajatuksiaan joen rakentamisesta toiminnallisessa vaiheessa. Vaikka 

enemmistö toiminnallisen tunnin vastaajista ilmoitti olevansa samaa mieltä väittämän 

kanssa, oli perustelut enimmäkseen emt eli ei mitään tietoa. Oliko oppilaiden vaikea perus-

tella vastauksiaan antamalla esimerkkejä? Tai ehkä he eivät ymmärtäneet, mitä heidän väit-

tämään liittyen olisi pitänyt perustella. 

8.3  Teknologiakasvatuksen eheyttäminen ympäristökasvatukseen 

Tunneilla teknologiakasvatusta käsiteltiin, kun puhuttiin ihmisen rakentamasta ympäristös-

tä. Opetustuokion aikana keskusteltiin muun muassa jokien patoamisesta ja miten ympäris-

töä tulisi muokata tulvaherkillä alueilla. Toiminnallisella tunnilla teknologiakasvatus näkyi 

joen rakentamisen yhteydessä teknologiakasvatukselle tyypillisenä ongelmanratkaisupro-

sessina (ks. luku 4).  

Teknologiakasvatuksen eheyttäminen toiminnalliseen luontokouluohjelmaan (ks. luku 

7.1.2) katsottiin sopivan tunnin teemaan, sillä luonnonympäristöä kuvaavalle joelle laitet-

tiin tyypillisiä vesistön äärelle ihmisen rakentamia asioita. Toiminnallisessa luontokou-

luohjelmassa oppilaiden tuli pohtia ja tutkia, miten luonnon toiminta tulee huomioida, kun 
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ihminen rakentaa ympäristöään.  Osa rakennetusta ympäristöstä, kuten tehtaat tai pellot, 

tarvitsee vesistöä lähelleen, jotta vesistöstä voidaan esimerkiksi pumpata vettä toimintaa 

varten. Samalla on kuitenkin mietittävä, mitä ihmisen toiminta voi aiheuttaa joelle. Toi-

minnallisella tunnilla kummallekin joelle rakennettiin tehtaat. Toinen joki muuttikin uo-

maansa haarautumalla vettä laskettaessa, jolloin tehtaasta pääsi valumaan myrkkyä jokeen 

eli koko joki tehtaasta alajuoksua päin saastui. Tämä tilanne herätti keskustelua, mitä oike-

assa tilanteessa joelle olisi tapahtunut sekä miten tulviminen pitäisi ottaa huomioon.  

Toiminnallisella tunnilla oppilaat tutkivat konkreettisesti, miten mahdollinen joen tulvimi-

nen tuli huomioida, kun taas opettajajohtoisella tunnilla teknologiakasvatuksen asia käsitel-

tiin keskustelemalla. Kyselylomakkeessa teknologiakasvatukseen katsottiin liittyvän väit-

tämät 5 ja 6.  

Ilmastonmuutoksen hidastaminen omalla toiminnalla 

Ihmisen toiminta ja sitä kautta teknologinen ympäristö vaikuttavat ilmastonmuutokseen. 

Ilmastonmuutoksen hidastaminen on ympäristökasvatuksessa tärkeässä roolissa (ks. luku 

3) ja ilmastonmuutos teemaltaan sopii teknologiakasvatukseen. Väittämällä ”5. Minä 

pystyn omalla toiminnallani hidastamaan ilmastonmuutosta.” haluttiin saada selville 

oppilaiden käsityksiä millaisin keinoin he yksilötasolla voisivat toimia ilmastonmuutoksen 

hidastamiseksi. 

Kuvio 10 osoittaa, kuinka oppilaiden vastaukset väittämän kohdalla jakautuivat. 

Opettajajohtoiselle tunnille osallistuneista 11 vastasi ettei pysty vaikuttamaan 

ilmastonmuutokseen. Myös 11 oppilasta ei ollut aivan samaa mieltä väittämän kanssa. 

Oliko kysymys vaikea vai eivätkö oppilaat kokeneet pystyvänsä vaikuttamaan? 

Perusteluina kielteisille vastauksille oli en tiedä tai emt.  
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Kuvio 10. Väittämä 5. Minä pystyn omalla toiminnallani hidastamaan ilmastonmuutosta. 

Toiminnallisella tunnilla viisi ei kokenu pystyvänsä vaikuttamaan ja viisi ei ollut aivan 

samaa mieltä. Oppilaista yhdeksän koki pystyvänsä voiminnallaan vaikuttamaan 

ilmastonmuutoksen hidastumiseen, kun taas opettajajohtoisella tunnilla näin koki vain 

neljä. Huomioitavaa kuitenkin on, että jopa kuusi oppilasta jätti toiminnallisella tunnilla 

vastaamatta tähän väittämään. 

Vastausten perusteella voidaan olettaa, että ilmastonmuutosta on käsitelty vasta etenkin 

toiminnalliselle tunnille osallistuneessa luokassa. Avovastauksista toiminnallisella tunnilla 

nousi perusteluna auton käytön vähentäminen. Tämä tarkoittaa, että oppilaat olivat 

sisäistäneet autojen päästöjen vaikutuksen ilmastonmuutokseen. Myös sähkön kulutus 

mainittiin.  

Opettajajohtoisella tunnilla eräs oppilas vastasi ”Toisinaan olen liian pieni...” eli tämä 

tarkoittaa sitä kuinka oppilas on ymmärtänyt, miten ilmastonmuutosta voitaisiin hidastaa, 

mutta kokee olevansa liian pieni tehdäkseen tiettyjä valintoja. Esimerkiksi auton käyttöön 

viidesluokkalaisten voi olla vaikea vaikuttaa, mutta eräässä vastauksessa oppilas kuitenkin 

oli valmis omalta osaltaan toimimaan ilmastonmuutoksen hidastumisen puolesta: 

”Pyöräilemällä tallille yms. nii äitin/isän ei tarvi viiä autolla.” Tässä esimerkissä oppilas 

oli valmis omasta puolesta tekemään muutoksen, vaikka loppupeleissä vanhemmat 

päättävät, millä lapsi tallille menee.  
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Tulvien huomioiminen 

Kyselylomakkeessa 6. väittämä ”Tiedän miten ihmisen pitää huomioida tulvat” pyrki sel-

vittään miten oppilaiden mielestä ihmisen toiminnassa tulisi huomioida mahdolliset tulvat. 

Opetustuokiossa (ks. luku 7.1.1) tärkeimmäksi varautumiskeinoksi nostettiin ympäristön-

suunnittelu sekä mahdolliset suojautumiskeinot. 

Molemmissa luokissa yhteensä kuusi ilmaisi, että tulva voidaan ennakoida tai jo rakenta-

misessa ottaa huomioon. Toiminnalliselle tunnille osallistunut mainitsi talojen suojaami-

sen, sillä opetustuokiossa oppilaille kerrottiin yhdeksi suojautumiskeinoksi tulvavallien 

rakentamisen. Toiminnallisella tunnilla olleista kaksi vastasi, että tulvien läpi pitää kulkea 

turvallisesti tai autolla ei silloin kannata ajaa. Nämä asiat olivat luultavasti jääneet oppi-

lailla mieleen PowerPoint-esityksen kuvista, sillä esimerkkeinä oli hulevesitulvaan juuttu-

nut auto ja tulvaveden ylitys kumiveneellä. Nämä oppilaat ymmärsivät, että tulva on luon-

nonilmiö, joka voi esimerkiksi virtauksen takia olla vaarallinen. Ihmisen toimintaan liittyen 

mainittiin myös pato: luukkua avaamalla voidaan yläjuoksun veden korkeutta säädellä. 

Kaikki tähän väittämään liittyneet avovastaukset olivat lähes suoria esimerkkejä opetus-

tuokiosta. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Oppilaiden vastaukset kyselyissä vaihtelivat suuresti. Osa oli kirjoittanut pitkästi, mutta 

monet olivat jättäneet vastaamatta tai kirjoittaneet esimerkiksi vain emt. Osan vastausten 

lyhyys ja niiden laatu saattoivat johtua kiireestä: toisella luokalla alkoi välitunti ja toinen 

luokka pääsi kotiin. Myös piittaamaton asenne saattoi vaikuttaa vastauksiin. Esimerkiksi 

väittämään ”Opin jotain uutta.” vastattiin tiesin jo kaiken, vaikka lähes varmasti jotain uut-

ta tunnilla oli oppilaille tullut. Syrjälän (1994) mukaan tutkittavilla on valta vaikuttaa, 

minkä verran tietojaan tutkijalle luovuttaa, kun tutkija ja tutkittava ovat vuorovaikutukses-

sa keskenään. Tästä johtuen jokainen oppilas sai itse päättää omien vastausten pituudesta ja 

laadusta. Johtopäätöksiä vahvistamaan on otettu huomioon oppilaille teetetty toinen kyse-

ly. 

9.1 Työtavan vaikutus tiedolliseen osaamiseen 

Tunneilla kertyneitä tiedollisia taitoja ei voida näin lyhyellä tutkimuksella todistaa. Mitä 

oppilaat juuri kyseisellä tunnilla olivat oppineet? Oppilaiden tiedollisiin taitoihin liittyvät 

vahvasti aiemmin opitut asiat, jolloin oppilaiden käsityksistä ilmeni, kuinka he olivat jo 

aiemmin koulussa käsitelleet ilmastonmuutosta. Oppilas konstruoi uuden asian aiemmin 

konstruoimiensa tietojen perusteella (Sahlberg & Leppilampi, 1994, s. 25). Esimerkiksi 

toiminnallisella tunnilla oppilailta nousi ilmastonmuutoksen käsittelyssä jäätiköiden sula-

minen ja sen oppilaat tunnin päätteeksi osasivat yhdistää merenpinnan nousemiseen sekä 

merivesitulviin. 

Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä tiedot tulisi liittää oppijan arkitodellisuuteen, 

jotta oppija pystyy liittämään oppimansa omaan ymmärrykseensä (Rauste-von Wright, et 

al.,2003, s. 156). Tämä näkyi vastauksissa esimerkiksi siten, että oppituntien aihe oli oppi-

laille kyseisessä tilanteessa irrallinen asia. Koska tunnin aihe ei edennyt järjestelmällisesti 

luokan biologian ja maantiedon oppikirjaa mukaillen, oli oppilaiden haastavaa yhdistää 

tunnin teema aiempaan tietoon. Tämä ilmeni etenkin oppilailla, joiden äidinkielenä ei ollut 

suomi. 

Jokainen oppilas päätti oman kriittisen näkemyksensä perusteella miten koki oppineensa. 

Väittämässä ”2. Osaan nimetä Suomen yleisimmät tulvatyypit.” oppilaat vastasivat väittä-
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mään, miten itse tunsivat tilanteen. Kokiko oppilas, että osaa täysin nimetä tulvatyypit vai 

oliko hän epävarma ja siksi merkitsi, ettei ollut aivan samaa mieltä väittämän kanssa? 

Opettajajohtoisen tunnin jälkeen kaikki kolme tulvatyyppiä osasi nimetä 17 oppilasta, kun 

taas jälkimmäisessä kyselyssä vain viisi oli kirjoittanut kaikki oikein. Tunnin jälkeen 18 

oppilasta kirjasi lomakkeeseen ainakin yhden tulvatyypin ja uudelleen mittauksessa löytyi 

vastauksia 16. Toiminnallisen tunnin jälkeen kahdeksan oli osannut nimetä kaikki tulva-

tyypit oikein ja jälkimmäisessä kyselyssä oikein vastanneita oli neljä. 19 oppilasta osasi 

nimetä tunnin jälkeen ainakin yhden oikean tulvatyypin ja jälkimmäisessä kyselyssä vas-

taajista 18. Toisin sanoen toiminnallisella tunnilla oppilaat olivat unohtaneet vähemmän 

tunnilla opittuja tulvatyyppejä. 

Tarkasteltaessa jälkimmäisten mittausten eroa voidaan huomata, että toiminnalliselle tun-

nille osallistuneista useampi muisti ainakin yhden oikean tulvatyypin. Kaikki tulvatyypit 

oikein nimenneiden määrä oli opettajajohtoiselle tunnille osallistuneiden oppilaiden jäl-

kimmäisissä vastauksissa vähentynyt: jälkimmäisessä kyselyssä vain kolmasosalla oli 

kaikki oikein verrattuna ensimmäisiin vastauksiin. Tämä johtuu siitä, että juuri ennen kyse-

lyyn vastaamista oppilaat lukivat tekstiä ja tekivät tehtäviä. Näin ollen opettajajohtoiselle 

tunnille osallistuneilla oli paremmin myös esimerkiksi näkömuistissa tulvatyypit. Yhteinen 

harjoitus, kuten opettajan kaikille oppilaille antama lukukappale tai tehtävien tekeminen, 

vaikuttaa ulkoisesti aktiiviselta oppimiselta, mutta useimmiten asiat opitaan tällöin vaan 

pinnallisesti (Lahdes, 1986, s. 311). Pysyvään tietoon ei riitä tunnilla kuunteleminen tai 

lukeminen, vaan oppijan tulee yhdistää uusi tieto aiempiin havaintoihinsa (Scoullos & Ma-

lotidi, 2004, s. 28). Toiminnallisella tunnilla oppilaat eivät opetustuokion jälkeen kerran-

neet tulvatyyppejä. Siitä seurauksena oppilaat, jotka muistivat toiminnallisella tunnilla 

kaikki tulvatyypit, muistivat ne paremmin myös jälkimmäisessä kyselyssä.  

Väittämän ”7. Opin jotain uutta.” eroavaisuudet kahden kyselyn välillä näkyivät eniten 

avovastauksissa. Toiminnallisen tunnin vastausten eroina näkyi, että toimintaan liittyviä 

asioita mainittiin puolet vähemmän jälkimmäisissä kyselyssä kuin ensimmäisissä. Sen si-

jaan ilmastonmuutoksen vaikutusta tulviin ei ollut mainittu ensimmäisissä toiminnallisen 

tunnin vastauksissa kertaakaan, kun taas jälkimmäisissä vastauksissa neljä oli asiasta mai-

ninnut. Oppilailla on tunnin jälkeen ollut päällimmäisenä mielessä esimerkiksi myrkky, 

kun taas kahden viikon kuluttua myrkyn merkitys oli oppilaalla vähentynyt. 
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Opettajajohtoisella tunnilla oppilaat lukivat tekstiä, jolloin opetustuokion asiat tuli kerrat-

tua ja terminologiaa toistettua vielä uudelleen. Tästä syystä esimerkiksi sana ääri-ilmiö 

mainittiin vastauksissa. Tiedolliseen sisältöön toiminnalliselle tunnille osallistuneilla vai-

kuttivat omat kokemukset: jos omalla joenpätkällä oli kosteikko, muisti oppilas luultavasti 

kosteikon toiminnan paremmin. Oppiminen ei tapahdu ainoastaan näkemällä ja kuuntele-

malla, vaan oppijan omat kokemukset ovat tärkeässä osassa (Sahlberg & Leppilampi, 

1994, s. 24–25).  

Yhden tai kahden oppitunnin perusteella ei voida sanoa tarkasti, mitä oppilaat tunneilla 

olivat oppineet. Sen sijaan vastauksista kävi ilmi, että opettajajohtoiselle tunnille osallistu-

neet oppilaat muistivat tarkemmin uusia termejä, koska he olivat tunnilla opetustuokion 

lisäksi lukeneet aiheesta. Kuitenkin jälkimmäisessä kyselyssä termit olivat unohtuneet, 

sillä niitä ei ollut koulussa käsitelty tunnin jälkeen uudelleen. Jälkimmäisessä kyselyssä 

molempien luokkien oppilaat antoivat avovastauksiin vähemmän esimerkkejä. Avovasta-

uksiin kirjoittaneet oppilaat, olivat selvästi miettineet vastauksiaan, sillä jälkimmäisessä 

kyselyssä oli vähemmän kirjoitettu en tiedä tai kysymysmerkkejä. 

9.2 Toiminnallinen oppiminen 

Toiminnallisuus on luonnollinen osa ympäristökasvatusta ja teknologiakasvatusta (ks. luku 

5). Tästä johtuen oppilaiden kokemuksia opettajajohtoisesta tunnista verrattiin toiminnalli-

sen tunnin kokemuksiin. Oppilaat kertoivat mukavimmat ja tylsimmät asiat tunnista sekä 

miten parantaisivat tuntia. Lisäksi oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta tarkasteltiin. 

Yleisesti ottaen oppilaiden kokemukset opettajajohtoisella tunnilla liittyivät oppimiseen: 

oppiminen oli mukavaa. Opettajajohtoisella tunnilla oppilaat opiskelivat tietoisesti tulvia. 

Tällöin vierailevan opettajan opetuksella käsiteltiin oman biologian kirjan ohi olevaa aihet-

ta, jolloin vieraileva opettaja kertoi tulvista, joista heillä itsellään oli kokemuksia. Oppilai-

den omat kokemukset liittyivät esimerkiksi vuoden takaiseen kevättulvaan tai kaksi vuotta 

aiemmin tapahtuneeseen hulevesitulvaan. Oppilaat pitivät tätä mukavana, mutta jotkut op-

pilaat kaipasivat tunnille erilaisia työmuotoja tai vierailevan opettajan tapa toimia luokassa 

koettiin vieraana. Vastauksista kävi ilmi, että jälkimmäisessäkään kyselyssä oppilaat eivät 

tienneet toisen luokan osallistuneen toiminnalliselle oppitunnille. Olisivatko oppilaiden 

mielipiteet tunnista muuttuneet, mikäli he olisivat kuulleet, että toinen tapa opiskella aihet-

ta oli toiminnallinen luontokouluohjelma. Scoullosin ja Malotidin (2004, s. 29) mukaan 
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tutkimukset ovat osoittaneet, että oppilaat jotka ovat osallistuneet ympäristökasvatukselli-

seen toimintaan, kokivat oppimisen mukavammaksi ja mielenkiintoisemmaksi kuin perin-

teisen opettajajohtoisen työskentelyn. 

Toiminnallisen tunnin oppilaat osasivat tarkemmin ilmaista, minkä olivat kokeneet tylsäk-

si. Sen sijaan opettajajohtoiselle tunnille osallistuneiden vastaukset olivat ympäripyöreäm-

piä: lähinnä en tiedä tai kaikki. Tästä voidaan päätellä, että opettajajohtoisella tunnilla op-

pilaiden oli vaikeampi eritellä mikä oli tylsää, sillä vaihtoehtoja oli huomattavasti vähem-

män kuin toiminnallisella tunnilla. Toiminnallisella tunnilla oli monta erilaista tilannetta, 

joista oppilaat pystyivät poimimaan sen tylsimmän asian, kun taas opettajajohtoisella tun-

nilla oli lähinnä opetustuokio sekä lukeminen ja tehtävien tekeminen. Jälkimmäisessä ky-

selyssä mikään tylsimmistä asioista tunnilla ei liittynyt toimintavaiheeseen. 

Opetustuokio oli oppilaiden mielestä tylsä, mutta siihen toiminnallisella tunnilla vaikutti 

osittain oppilaiden keskittymisen herpaantuminen. Oppilaiden oli hankalampaa keskittyä 

kuin normaalilla oppitunnilla, sillä heillä ei ollut tyypillisiä pulpettipaikkojaan. Voidaan 

olettaa, että toiminnallisen tunnin osallistujat olisivat jaksaneet paremmin keskittyä opetus-

tuokion kuuntelemiseen, mikäli heillä olisi ollut omat normaalit pulpettipaikat. Pulpetti-

paikkojen muuttaminen johtui siitä, että luokkaan oli rakennettu joki, jolloin oppilaat istui-

vat luokassa tiiviimmin.  

Toiminnallisella tunnilla molemmissa kyselyissä oppilaat olisivat halunneet enemmän toi-

mintaa sekä vähemmän puhetta ja kirjoittamista. Jäikö oppilaille epäselväksi opetustuokion 

ja toiminnallisen tutkimisen välinen yhteys? Kokivatko oppilaat tutkimisen vain mukavana 

tekemisenä, eivätkä mieltänyt toimintaa oppimiseksi? Kuten luvussa 3.2.2 mainittiin, 

Nordströmin (2004) mukaan jälkikäsittely on oppilaiden kanssa tehtyjen tutkimusten tär-

keä osa, jolloin esimerkiksi tuloksia pohditaan. Tutkielman yhteydessä toiminnallisen tun-

nin jälkikäsittelyvaihe oli luokan oman opettajan harteilla: hän sai käsitellä tunnin sisältöä 

ja oppilaiden tutkimusten tuloksia, mikäli halusi. Toiminnallisen luokan opettaja ei ollut 

koulussa käsitellyt aihetta tunnin jälkeen. Normaalisti luontokouluohjelmassa olisi jälkikä-

sittelyyn käytetty esimerkiksi kyselylomakkeiden täyttämiseen varattu aika. Lisäksi yleen-

sä opettaja itse pyytää jonkun tietyn teeman luontokouluohjelman luokkaansa, jolloin hä-

nellä itsellään on halua käsitellä aihetta luokassa myös jälkikäteen. 

Ryhmätyöskentelyn tärkeänä merkityksenä nähdään sosiaalisten taitojen opettelu. Ryhmä-

työ harjaannuttaa oppilaiden yhteistyötaitoja ja yhteisvastuuta (Lahdes, 1986, s. 314). 
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Luontokoulutoiminnan yhtenä kriteerinä on, että luontokoulu vahvistaa oppilaan sosiaalisia 

taitoja (Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, 2014). Toiminnallisen tunnin ryhmä-

työvaiheessa oppilaiden tehtävänä oli yhdessä ryhmänä suunnitella miten joki rakennetaan. 

Jokea rakentaessaan oppilaat keskustelivat ja esimerkiksi sopivat minne ihmisen rakenta-

man ympäristön laittavat. Ensimmäisessä kyselyssä kaksi kertoi, että oli tunnin aikana ja-

kanut luokkakavereilleen aiheesta tietoa. Toisessa kyselyssä kuusi oppilasta oli tiedostanut 

kertoneensa kavereilleen asioista aiheeseen liittyen. Jälkimmäisen kyselyn tulos osoittaa, 

että oppilaat olivat tiedostaneet jälkeenpäin, kuinka olivat kommunikoineet ryhmätyötilan-

teessa. Sen sijaan oppilaista kaksi koki jälkimmäisessä kyselyssä, etteivät olleet ennättä-

neet toiminnallisen osuuden aikana keskustelemaan kavereilleen. Ryhmässä tehtävässä 

toiminnallisessa oppimisessa tapahtuu sosiaalista pohtimista, kun ryhmän jäsenet reflektoi-

vat yhteistä toimintaansa (Sahlberg & Leppilampi, 1994, s. 30–31). 

Nykymuotoisen ympäristökasvatuksen osana sosiaalisten tilanteiden kautta oppijan tulisi 

kehittää kriittistä ajattelua (Lundegård & Wickman, 2007). Siitä johtuen toiminnallinen 

oppiminen esimerkiksi ryhmissä edistää oppijan kriittistä ajattelua, kun oppijat jakavat 

keskenään kokemuksiaan toisilleen. Tunneilla oppilaat kokivat, että toiminnallisuus on 

mukavaa ja opettajajohtoiselle tunnille haluttiin opettajajohtoisen opetustuokion sekä itse-

näisen työskentelyn lisäksi lisää toiminnallisuutta. 

9.3  Teknologiakasvatuksen eheyttäminen Tulvat-luontokouluohjelmaan 

Tutkielmaa varten kehitelty luontokouluohjelma suunniteltiin Koskisen ja Paloniemen spi-

raalimallin (ks. luku 3.1 kuvio 6) mukaan. Spiraalimallin mukainen Tulvat-

luontokouluohjelma (ks. luku 7.1.2) sisälsi osana teknologiakasvatuksen. Heti tunnin alusta 

lähtien oppilaiden ajatuksina vesistöstä ilmeni, että ihmiset haluavat rakentaa vesistöjen 

äärelle, koska he hyödyntävät vesistöä. Oppilaiden mukaan ihmiset hyödyntävät vesistöjä 

olipa sitten kyseessä pitkin kulkeminen niitä pitkin tai vapaa-ajan toiminnot, kuten uimi-

nen. Toisin sanoen tunnin alusta asti teknologiakasvatus oli toiminnassa mukana, kun pu-

huttiin ihmisen rakentamasta ja muokkaamasta ympäristöstä. 

Spiraalimallissa luontokouluohjelma nähdään oppilaan ympäristökasvatuksen pitkässä spi-

raalimaisessa jatkumossa yhtenä kierroksena. Tällöin oppilas keräsi tietoa, kokemuksia ja 

havaintoja reflektoiden niitä. Reflektion kautta oppilas pystyi toiminnassaan voimaantu-

maan sekä mahdollisesti valtautumaan. Tässä lyhytkestoisessa prosessissa, joka ei suora-
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naisesti tapahtunut ilmiölle luonnollisessa ympäristössä, on kuitenkin haastavaa valtautua. 

Voidaan ajatella, että tämän luontokouluohjelman ansiosta oppilas keräsi kokemuksia ja 

reflektoi niitä, jotta hän voi tulevaisuudessa yhdistää tunnilla käsitellyn ilmiön ja niiden 

tuhojen ehkäisyn oikeaan tulvatilanteeseen. Luontokouluohjelman ansiosta oppilas sai yh-

den uuden kierroksen spiraaliinsa ympäristökasvatuksen pitkään jatkumoon. Kokemuksel-

linen oppiminen pyritäänkin yleensä selittämään syklisinä prosesseina (Sahlberg & Leppi-

lampi, 1994, s.29). 

Teknologiakasvatus käsittää tieteellistä tutkimista, ajattelua ja ymmärtämistä sekä tekemis-

tä ja arviointia. Siksi se ymmärretään oppimisena tuotteista ja systeemeistä. Teknologista 

lukutaitoa on kehitettävä etenkin, mikäli teknologiakasvatuksen katsotaan olevan ongelma-

lähtöistä ja tulevaisuuteen orientoituvaa oppimista. (Lindfors, 2002.) Luontokouluohjel-

massa teknologiakasvatuksellekin tyypillinen ongelmanratkaisu näkyi siinä, että jokea pa-

rannettiin omien kokemusten perusteella. Koska teknologiakasvatus on rinnastettu luon-

nontieteisiin esimerkiksi hypoteesien tekemisellä ja tutkimustilanteen kokeellisuudella 

(Lavonen, 2004), tuki se mahdollisuutta eheyttää teknologiakasvatus luontokouluohjel-

maan.  

Oppitunneilla käsitelty ilmastonmuutos liittyy vahvasti myös teknologiakasvatukseen (ks. 

luku 5). Ihminen pystyy toiminnallaan vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hidastamiseen 

esimerkiksi vähentämällä autoilua. Jotkut oppilaista tunsivat olevansa vielä liian nuoria, 

eivätkä siksi omalla toiminnallaan pysty vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hidastamiseen. 

Teknologiakasvatuksen yhdeksi tavoitteeksi on asetettu ongelmanratkaisu jossa otetaan 

huomioon, että toiminnan seuraukset rasittaisivat mahdollisimman vähän luontoa (Kantola, 

1997, s. 132). 

Tulvat-luontokouluohjelmaan ihmisen rakentama ympäristö kuului tärkeänä osana toimin-

taa. Joen varrelle rakennetut talot, tehtaat ja pellot auttoivat oppilaita näkemään, kuinka 

ihminen voi ympäristön suunnittelulla varautua tulvilta. Koska teknologiakasvatuksen ja 

ympäristökasvatuksen tavoitteena on ymmärtää ympäröivää ympäristöä (Lavonen, Meisa-

lo, Autio & Lindh, 1998, s. 10; Loukkola, 2004), auttoi luontokouluohjelma oppilaita käsit-

tämään heidän lähiympäristönsä toimintaa. 
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10 TUTKIELMAN LUOTETTAVUUS 

Luotettavuutta tarkasteltaessa, tulee käsitellä onko tutkimuksella haettu vain tutkimuson-

gelmissa tarkoitettua asiaa. Voidaan siis pohtia onko tutkimuksessa mitattu sitä asiaa mitä 

on ollut tarkoitus. (Neuendorf, 2002, s. 112.) Tässä tutkielmassa oli tarkoituksena tarkastel-

la eri työtapojen vaikutusta oppimiseen.  

Tiedonhankinnan strategiaksi valittiin tapaustutkimus, sillä tarkastelukohteena oli pieni 

ryhmä. Tapaustutkimuksen ei ole tarkoitus yleistää tutkittavaa asiaa (ks. luku 6.2), joten 

sen takia tässä tutkielmassa tarkasteltiin työtapoja näiden kahden luokan näkökulmasta. 

Tutkimuskohteena oli kaksi viidettä luokkaa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuu-

teen liitetään otannan edustavuus (Pyörälä, 1995). Tutkittavien valinta tehtiin luvussa 7.1 

kuvattujen kriteerien mukaan. Koska tutkielmassa tutkittiin ympäristökasvatusta, haluttiin 

tutkimukseen osallistuneet luokat koulusta, jolla ei ole voimakasta ympäristökasvatuksel-

lista leimaa. Näin tuloksista ilmeni voimakkaammin, mikä vaikutus pidetyillä oppitunneilla 

oli ympäristökasvatuksen näkökulmasta. 

Aineistonkeruumenetelmäksi valitun kyselylomakkeen luotettavuutta lisää Alasuutarin 

(2011, s. 110) mukaan se, kun vastaajalle ei kerrota etukäteen kysymysten merkitystä. Op-

pilaat tiesivät, että kysely oli osa luontokouluohjelman testausta ja heidän palautteella oh-

jelmaa voitaisiin parantaa. Laadullisessa tutkimuksessa kyselylomake voi asettaa haasteet, 

kun lomakkeen kysymyksiin vastataan niukkasanaisesti (ks. luku 6.3). Lomakkeiden vas-

taukset olivat osin vähäsanaisia, mutta kuten luvussa 6.2 mainittiin, on tutkittavalla mah-

dollisuus päättää itse minkä verran tiedoistaan tutkijalle luovuttaa. Kuten luvussa 9 mainit-

tiin, kyselylomakkeen täyttämiseen saattoi vaikuttaa tunnin päättymiseen liittyvä oppilai-

den kiire. 

Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että tutkija on tutkimustilanteessa koko persoonallaan. 

jolloin muun muassa hänen arvomaailmansa vaikuttaa tutkittavasta ilmiöstä luotavaan ku-

vaan (Syrjälä, 1994). Tutkija toimi luokissa opettajana, jolloin hän toiminnallaan vaikutti 

oppilaisiin. Kyselylomakkeiden lisäksi tutkija keräsi aineistoa havainnoimalla tuntia. Myös 

analyysia tutkija teki omista arvolähtökohdista katsottuna. 
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11 POHDINTA 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää miten työtapa vaikutti oppilaan tiedolliseen osaamiseen 

ja kuinka oppilaat kokivat toiminnallisen oppimisen. Lisäksi teoriassa (ks. luku 5) todettu 

mahdollisuus eheyttää teknologiakasvatus ympäristökasvatukseen testattiin käytännössä 

luontokouluohjelman muodossa. 

Oletuksen mukaan opettajajohtoisella tunnilla oppilas oppii pintapuolisemmin, kun taas 

toiminnallisella tunnilla oppilas saa käytännön kokemuksia vahvistamaan tiedollista osaa-

mista (ks. luku 6.1). Tutkielma osoitti jälkimmäisen kyselyn perusteella, että oppilaat jotka 

osallistuivat toiminnalliselle tunnille, olivat unohtaneet kahdessa viikossa vähemmän op-

pimaansa. Kansasen (2004, s. 33) mukaan parasta työtapaa on mahdotonta valita. Erilaisten 

oppilaiden takia koulussa pitää opettaa erilaisin ja monipuolisin opetusmenetelmin (Sahl-

berg & Leppilampi, 1994, s. 162). Voidaan todeta, että jokainen oppilas oppii parhaiten 

omalla tyylillään. 

Ympäristökasvatukselle tyypillisen toiminnallisuuden oppilaat kokivat pääosin mukavana. 

Toiminnallisuus näkyi tunnilla ryhmätyöskentelyvaiheessa. Oppilaan tuli ryhmätyöskente-

lyvaiheessa ryhmän jäsenten kanssa rakentaa ja tarkkailla omaa joenpätkäänsä sekä paran-

taa sitä (ks. luku 7.1.2). Työtapoja arvioitaessa tulee huomioida työtavan kasvatuksellinen 

näkökulma (Lahdes, 1986, s. 296). Toiminnallisessa ryhmätyöskentelyssä tärkeänä osana 

on sosiaalisten taitojen harjoitteleminen. Ryhmässä oppilaiden tuli yhteisesti sopia esimer-

kiksi, miten jokea parantavat. Oppilaiden sosiaalisista taidoista kysyttiin kyselylomakkeen 

väittämällä ”9. Tunnin aikana sain kertoa luokkakavereilleni tarpeeksi omia ajatuksiani 

aiheeseen liittyen.”, mutta useat oppilaat eivät olleet huomanneet ryhmätyöskentelyvai-

heessa käyneensä keskustelua ryhmän jäsenten kanssa. Tulokset kuitenkin osoittivat, että 

jälkimmäisessä kyselyssä useampi toiminnalliselle tunnille osallistunut oppilas muisti ker-

toneensa luokkakavereilleen asioita, vaikka eivät sitä olleet ensimmäisessä kyselyssä mai-

ninneet. 

Aiemmin ei ole tutkittu teknologiakasvatuksen eheyttämistä ympäristökasvatukseen. Tek-

nologiakasvatukseen, etenkin teknisen työn näkökulmasta, eheytetystä ympäristökasvatuk-

sesta on sen sijaan kirjoittanut esimerkiksi Kantola (1997). Hänen mukaan teknologiakas-

vatuksessa otetaan ympäristökasvatuksen näkökulmasta huomioon tekemisen seuraukset 

(Kantola, 1997, s. 132). Tämän tutkielman teoriatausta (ks. luku 5) osoitti, että teknolo-
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giakasvatus pystyttään liittämään luontokouluohjelmaan. Koskisen ja Paloniemen spiraa-

limallin (ks. luku 3.1 kuvio 6) mukaan suunniteltu luontokouluohjelma Tulvat (ks. luku 

7.2.1) sisälsi luonnollisena osana teknologiakasvatuksen. Tulvat-ohjelmassa oppilaat pää-

sivät suunnittelemaan sekä toteuttamaan joen ja sen varrelle ihmisen rakentaman ympäris-

tön. Ongelmanratkaisuprosessissa oppilaiden tuli huomioida joen mahdollinen tulviminen 

ja estää se. Oppilailla oli mahdollisuus parantaa jokeaan ryhmässä tapahtuneen reflektoin-

nin pohjalta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, s. 19) sanotaan, että 

perusopetuksen tehtävänä on opettaa oppilaille myös sosiaalisia taitoja. Luontokoulun kri-

teereissä (ks. luku 9.2) korostetaan sosiaalisia taitoja kehittämistä, joten ryhmätyöskentely 

luontokouluohjelmassa oli toimiva työtapa.  

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää oppilaiden kokemuksia toiminnallisesta op-

pimisesta ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Tutkielman perusteella ei kuitenkaan voi 

määritellä, onko toiminnallinen oppiminen parempi kaikille oppijoille. Toiminnallisuus on 

merkityksellistä ympäristökasvatuksen ja teknologiakasvatuksen näkökulmasta sillä samal-

la, kun tiedolliset taidot harjaantuvat, harjoitellaan esimerkiksi ongelmanratkaisua tai ryh-

mätyötaitoja. Voidaan siis ajatella, että toiminnallinen tunti vaikuttaa oppijan toimintaky-

kyyn ohjaten oppijaa selviytymään erilaisissa tilanteissa. Ideaalina tilanteena voidaan pitää 

oppimistilannetta, jossa yhdistyy toiminnallinen ongelmanratkaisutilanne sekä opettajajoh-

toinen opetustuokio ja itsenäinen työskentely. Tällöin voidaan taata kaikille erilaisille oppi-

joille mahdollisuus sisäistää opeteltava taito. 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin kahta luokkaa, eikä tutkielman tarkoituksena ole yleistää 

tutkimustuloksia. Tutkielmasta löytyy aiheita jatkotutkimuksia ajatellen. Jatkotutkimukses-

sa työtavan vaikutusta oppimiseen voitaisiin tarkastella pidemmän jakson aikana. Tällöin 

esimerkiksi kokonainen biologian jakso voitaisiin opettaa toiselle luokalle toiminnallisesti 

ja toiselle opettajajohtoisesti. Tarkasteluun voitaisiin myös liittää kolmas luokka, jolla yh-

distyisi opettajajohtoinen ja toiminnallinen työtapa. Pidempiaikaisella opetuksella oppilai-

den aiempien tietojen merkitys tutkimuksen kannalta pienenee. 

Jokainen oppija oppii parhaiten omalla tyylillään, joten perusopetuksessa tulee taata kaikil-

le oppijoille sopivia työtapoja. Opettajan on työtapoja valitessaan muistettava, että työta-

valla voi olla erilaisia kasvatuksellisia tavoitteita. Toiminnallisuus oppitunnilla ei ole it-

seisarvo, vaan sen avulla oppilaat voivat luontevasti kehittää myös sosiaalisia taitojaan. 
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LIITE 1 

Väritä sinun mielestäsi väitettä kuvaava naama ja vastaa kysymykseen tai perustele 

vastauksesi.  

 = eri mieltä             = ei ihan samaa eikä ihan eri mieltä             = samaa mieltä 

1. Minun kotiseudullani esiintyy toisinaan tulvia.    

Jos esiintyy, niin mistä ne johtuvat?________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Osaan nimetä Suomen yleisimmät tulvatyypit.    

Nimeä ne: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Tulvat johtuvat pelkästään ihmisen toiminnasta.     

Perustele vastauksesi: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Tiedän miten ilmastonmuutos vaikuttaa tulviin.    

Miten?_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Minä pystyn omalla toiminnallani hidastamaan    

ilmastonmuutosta. 

Miten?_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Tiedän miten ihmisen pitää huomioida tulvat.    

Miten?_______________________________________________________________ 



 

 

 

7. Opin tunnilla jotain uutta.     

Mitä opit? ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Tunnilla käsitelty aihe oli helppo.     

Aiheesta tiesin entuudestaan: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

9. Tunti oli minusta mukava.    

  

Mukavinta oli: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Tylsintä oli: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

Mitä sinun mielestä tunnilla olisi voitu tehdä toisin? ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10. Tunnin aikana sain kertoa luokkakavereilleni     

tarpeeksi omia ajatuksiani aiheeseen liittyen. 

Perustele vastauksesi: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 


