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1 Johdanto 

        

Koulun arki on muuttunut paljon viime vuosikymmeninä. Oppilaiden sosiokulttuuriset 

taustat ovat jotain aivan muuta kuin mitä ne olivat esimerkiksi vielä 1990-luvun 

loppupuolella. Muun muassa muuttuvat perhetaustat, monikulttuurisuus, kotien 

kasvatusmenetelmät, koulupoliittiset arvot (esimerkiksi segregaatiosta inkluusioon), tavat 

oppia ja opettaa sekä koulujen resurssit ovat muuttuneet paljon. 

Griffinin, McGaw´n ja Caren (2012) mukaan monet maat ovat siirtymässä 

teollisuusyhteiskunnasta tietoperustaiseen talouteen ja koulutusjärjestelmien on kyettävä 

vastaamaan tähän muutokseen. Tarvitaan aivan uudenlaisia hallinnollisia ja tuotannollisia 

taitoja. Taitoja, jotka keskittyvät enemmän digitaaliseen lukutaitoon ja laskutaitoon sekä 

uusiin ajattelutapoihin. Nämä tunnistetaan yhä enemmän olennaisina, ja 

koulutusjärjestelmien paine opettaa näitä uusia taitoja kiristyy. Oppimaan oppiminen, 

yhteisöllinen oppiminen ja ongelmanratkaisu digitaalisessa tieto- ja viestintäteknologisessa 

ympäristössä ovat taitoja, joista on tullut elintärkeitä. (Griffin et al., 2012) Useat lähteet 

listaavat tulevaisuuden taidoiksi muun muassa sopeutumiskyvyn, sosiaaliset taidot ja 

monimuotoiset viestinnän taidot, monilukutaidon, ongelmanratkaisutaidot, 

tiedonhankintataidot sekä omatoimisuuden ja kokonaisuuksien ymmärtämisen. (Hilton, 

2010; Dede, 2009; Ananiadou & Claro, 2009; Rotherham & Willingham, 2010; 

Vähähyyppä, 2010) 

Tulevaisuuden taitoja voidaan kouluissa ennakoida miettimällä millä tavoin ja millaisten 

tehtävien tai ongelmien parissa koulussa opiskellaan. (Hakkarainen, Bollström-Huttunen, 

Pyysalo & Lonka, 2005) Esimerkiksi tiedon ja sen saatavuuden määrän lisääntyessä, on 

tärkeää oppia ajattelemaan kriittisesti lukemastaan. Kriittinen ajattelu sisältyy 

monilukutaitoon, joka on opetussuunnitelmassa määritelty kykynä hankkia, muokata, 

tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä 

erilaisten välineiden avulla. Monilukutaitoon sisältyy monia erilaisia lukutaitoja kuten 

peruslukutaito, kirjoitustaito, numeraalinen lukutaito, kuvanlukutaito, medialukutaito ja 

digitaalinen lukutaito ja ne kaikki tukevat kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen 

kehittymistä. Oppilaiden pitäisi opetussuunnitelman mukaan harjoitella taitojaan niin 
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perinteisissä kuin monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä 

oppimisympäristöissä. (Opetushallitus, 2014) 

Oppimisympäristön monet mahdollisuudet ovat kiinnostaneet jo hyvin paljon 

aikaisemminkin, muun muassa Pestalozzi (1746-1827), Dewey (1859-1952) ja Montessori 

(1870-1952) ovat nostaneet esiin ympäristön ja yhteiskunnan merkitystä kasvatuksessa. 

Nykyään, kun koulujen resurssit ovat pienet ja arvostetaan oppilaan omaa toimijuutta, 

siirrytään entistä enemmän hyödyntämään oppimiseen koulun ulkopuolisia 

oppimisympäristöjä. Tarkastelen tässä tutkielmassa sitä, miten koulun ulkopuolisia 

oppimisympäristöjä, etenkin tiedekeskusympäristöä, voidaan hyödyntää oppimisen tukena 

ja miten oppilaat kokevat koulun ulkopuolisessa ympäristössä opiskelemisen tämän 

tutkimusaineiston perusteella. Suomi halutaan lasten ja nuorten tiedekasvatuksen 

kärkimaaksi vuoteen 2020 mennessä (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014), joten koulun 

ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen monin keinoin on ajankohtaista. 

Tämän tutkielman empiirinen aineisto on kerätty yhteistyössä Helsingin yliopiston 

Opettajankoulutuslaitoksen tiedekeskuspedagogiikan tutkimusyksikön kanssa. 

Tutkimusyksikkö tutkii informaalia oppimista, motivaatiota sekä näyttelyä avoimena 

oppimisympäristönä tavoitteenaan kytkeä tutkimusperustainen informaali oppiminen 

osaksi opettajankoulutusta. Tutkimusyksikkö on tutkinut informaalia oppimista 

tiedekeskus Heurekassa olleen dinosaurusnäyttelyn aikana, josta on kerätty samankaltainen 

aineisto kun Oulussa olleesta dinosaurusnäyttelystä kerättiin.  Koska Oulun aineistosta 

saatiin laaja ja työskentelin itse kyseisessä näyttelyssä, niin oli luontevaa hyödyntää samaa 

aineistoa myös tähän pro gradu -tutkielmaan. 

Tiedekeskuspedagogiikkaa on siis tutkittu jo kahdessa Helsingin yliopistosta 

valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa (Saalasti, 2012; Sundström, 2014). Näissä 

opinnäytteissä on tutkittu oppimistuloksia dinosaurusnäyttelyssä ja niihin vaikuttaneita 

tekijöitä sekä formaalissa ja informaalissa ympäristössä oppimista muun muassa biologian 

opetuskontekstissa. Aineistoa on kerätty muun muassa ajatuskarttojen, eri lomakkeiden ja 

kouluarvosanojen avulla, joiden kautta on selvitetty oppilaiden asenteita, kiinnostusta, 

motivaatiota ja tietoa. Aineisto tähän tutkielmaan on kerätty vastaavia kyselylomakkeita 

käyttäen. Helsingissä on myös toteutettu tutkimusta muun muassa tiedekeskus Heurekan 

kiertävän Tiedesirkus -projektin aikana kerätystä aineistosta ja siinä on käytetty hyvin 

samankaltaista tutkimusotetta kuin esimerkiksi tässä tutkielmassa käytetään (Thuneberg, 
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Salmi & Vainikainen, 2014). Kuten Helsingin yliopistossa tehdyissä tutkimuksissa, niin 

myös tässä empiirinen tutkimusaineisto on kvantitatiivinen ja koostuu ennakko- ja 

jälkitestauksissa kyselylomakkeilla kerättyyn aineistoon. 

Aloittaessani tätä tutkielmaa olin kiinnostunut tietojen oppimisesta. Suuntauduin kuitenkin 

työn kuluessa oppimisympäristön mukauttamiseen ja oppilaita aktivoivaan toimintaan, 

jotka muuttivat hieman tämän tutkielman suuntaa. Lopulta päädyin tarkastelemaan 

motivaatiota, kiinnostuneisuutta sekä oppilaiden itsensä merkittäväksi nostamia asioita. 

Teoreettisessa viitekehyksessä teen eroa formaalin, informaalin ja koulun ulkopuolisen 

oppimisympäristön välille ja määrittelen miksi tässä tutkielmassa käytetään käsitettä 

koulun ulkopuolinen oppimisympäristö. Sefton-Greenin (2011) mukaan formaalin ja 

informaalin oppimisen vastakkainasettelulla on vaarana häivyttää uusia oppimiskäsityksiä. 

Näiden erilaisuutta ja erityisyyttä korostamalla luodaan ehkä turhaa jännitystä uusien 

oppimismuotojen ja kouluoppimisen välille, vaikka voitaisiin vahvistaa ja rakentaa niiden 

yhteyksiä. (Sefton-Green, 2011; vrt. “saumaton oppiminen” esim. Wong & Looi, 2011; 

Laru & Järvelä, 2015) Tiedekeskus on oppimisympäristönä yleensä aidompi ja 

luonnollisempi kuin koululuokka ja siksi myös oppilaita motivoivampi, se myös tukee 

ymmärrystä ja osallistaa oppilaita omatoimisuuteen (Bell, Lewenstein & Shouse, 2009). 

Koska oppilaiden motivaatio on erittäin tärkeää erilaisissa oppimisympäristöissä, niin 

tarkastelen sitä muun muassa Decin ja Ryanin itsemääräämisteorian kautta. Tulevaisuuden 

taidoista tarkastelen erityisesti vielä tutkivaa oppimista, jota voidaan edistyksellisesti 

käyttää oppilaslähtöisesti myös koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä (vrt. Var-

tiainen, 2014). 
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2 Teoreettinen viitekehys 

Tämän tutkielman lähtökohtana on tutkia koulun ulkopuolisessa ympäristössä tapahtuvaa 

oppimista koulupäivän aikana. Teoreettisessa viitekehyksessä määritellään formaalin, 

informaalin ja koulun ulkopuolisen oppimisen eroja, sillä tässä tutkielmassa tarkastellaan 

tiedekeskusta oppimisympäristönä ja siellä tapahtuvaa oppimista oppilaiden ollessa 

informantteja. Aineisto tähän tutkielmaan kerättiin dinosaurusnäyttelystä, joten on tärkeää 

määritellä tiedekeskus oppimisympäristönä. Aineiston keruussa käytettyjen lomakkeiden 

pohjalta on oleellisiksi käsitteiksi valittu myös kiinnostuneisuus sekä motivaatio 

oppimiseen. Tulevaisuuden taitoihin viitaten, on tärkeää määritellä mitä taitoja tulisi ottaa 

huomioon oppimista ja oppimisen ympäristöjä suunniteltaessa. 

Oppimisessa on kyse monesta asiasta, niiden vuorovaikutuksesta toisiinsa sekä oppimisen 

erilaisista ulottuvuuksista. Braund ja Reiss (2004) jakavat Falkin ja Dierkingin (2000) 

tavoin oppimisen kolmeen ulottuvuuteen: fyysiseen, persoonalliseen ja sosiokulttuuriseen 

kontekstiin. Fyysisellä ulottuvuudella tarkoitetaan ympäristöä ja sen suunnittelua, 

järjestettyjä tapahtumia ja mahdollisuuksia sekä kokemuksia. Persoonallisella 

ulottuvuudella tarkoitetaan motivaatiota ja kiinnostuneisuutta, siis tunteita, jotka tekevät 

asioista oppijalle merkityksellisiä ja jotka tulevat oppimiseen mukaan etenkin kun koetaan 

jotain luonnollisessa kontekstissaan. Persoonalliseen ulottuvuuteen kuuluvat myös 

aiemmat tiedot, omat uskomukset ja kiinnostuksen kohteet. Sosiokulttuuriseen 

ulottuvuuteen kuuluvat säännöt, normit ja roolit, joita eri ympäristöt ja kulttuuri luovat 

sekä jotka oppilailla on “oppijana” mukanaan. (Braund & Reiss, 2004; Falk & Dierking, 

2000)  

Falk ja Dierking (2000) kirjoittavat näiden kolmen ulottuvuuden olevan merkittäviä 

tekijöitä museovierailun laadukkuudelle. Tällaista kokonaisvaltaista oppimista tai 

mahdollisuuksia sen saavuttamiseen pyritään tarjoamaan myös koulun ulkopuolisissa 

oppimisympäristöissä ja siksi otan tämän määritelmän oppimisen ulottuvuuksista 

huomioon tässä tutkielmassa.  

Tietopohjaisen oppimisen ympäristöksi on pitkään ymmärretty koululaitos, jossa saaduilla 

muodollisilla suorituksilla on ollut merkittävää yhteiskunnallista ja käytännön arvoa 

(Pantzar, 1998). Kumpulaisen, Krokforsin, Lipposen, Tissarin, Hilpön ja Rajalan (2010) 
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mukaan sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen olisi ymmärrettävä kaikki 

kontekstit kattavana, ja suunniteltaessa oppimista tulisi entistä enemmän pohtia erilaisten 

oppimisympäristöjen, oppimateriaalien ja välineiden hyödyntämistä osana koulun 

työtapoja. Moniammatillista yhteistyötä, eli eri ammattialojen asiantuntijuutta, voidaan 

tehdä kunnan sisällä esimerkiksi opetustoimen ja kulttuuritoimen välillä tai keskittyä 

kulttuurilaitosten keskinäiseen sekä koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. (ibid., 2010) 

Esimerkiksi Oulussa suosittuna  koulujen vierailukohteina toimivat museo- ja tiedekeskus 

Luupin eri toimipisteet: Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulun taidemuseo ja Tiedekeskus 

Tietomaa, Yli-Iissä sijaitseva Kierikkikeskus, Turkansaaren ulkomuseo, 

Merimiehenkotimuseo Pikisaaressa, Pateniemen sahan museo, Oulunsalon kotiseutumuseo 

ja Kellossa sijaitseva Oravan koulumuseo (Luupin viestintä, 2014). Luupin ohella suosittu 

koulun ulkopuolinen oppimisympäristö Oulussa on ollut syksystä 2013 alkaen peruskoulun 

kuudensille luokille suunnattu Yrityskylä, jota koordinoi taloudellinen tiedotustoimisto, 

TAT (Yrityskylä, 2014). 

2.1 Informaali vai koulun ulkopuolinen oppiminen? 

Oppilaat hankkivat tietoja ja oppivat myös  koulun ulkopuolisissa ympäristöissä, jota ei 

hyödynnetä mahdollisuutena nykyisessä peruskoulussa riittävästi (esim. mobiililaitteiden 

käyttäminen). Pyrittäessä tuomaan oppilaiden kokemusmaailmaa ja todellisuutta lähemmäs 

koulumaailman pedagogiikkaa, puhutaan informaalia oppimista hyödyntävästä 

pedagogiikasta. Tällaisen pedagogiikan on todettu vaikuttavan oppilaiden sitoutumiseen ja 

motivaatioon positiivisesti. (Kumpulainen et al., 2010) 

Koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista kuvataan kasvatustieteellisessä tutkimuksessa 

informaaliksi oppimiseksi verrattuna koulun tarjoamaan formaaliin kasvatukseen. 

Bradburne (1998) avaa formaalin ja informaalin oppimisen kenttää seuraavasti: Koulussa 

oppilasta arvioidaan tietojen ja kykyjen mukaan, yrittäen saada oppilaat jollekin tietylle 

taito- ja tietotasolle. Bradburnen mukaan formaali ja informaali eivät sekoitu keskenään 

vaan vapaaehtoinen toiminta, joka ei perustu suorituksen hyväksymiseen tai hylkäämiseen 

on informaalia vaikka se tapahtuisikin koulun tiloissa ja suorituksiin perustuva opiskelu on 

formaalia vaikka se tapahtuisikin vaikkapa museossa. (Bradburne, 1998) 

On huomattava, että esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologia on kehittynyt Bradburnen 

artikkelin kirjoittamisen jälkeen huimasti ja nykyään formaalin ja informaalin voidaan 
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ajatella sekoittuvan niin koulussa kuin koulun ulkopuolisessa opetuksessakin (vrt. 

“seamless learning”). Informaali oppiminen tapahtuu eri instituutioiden kautta, joiden 

ensisijaisena tehtävänä ei aina välttämättä ole opettaa, kuten lehtien, television, kirjaston ja 

harrastusten kautta (Salmi, 1993). Lisäksi informaaleille oppimisympäristöille on 

tyypillistä se, että ne perustuvat useasti etukäteen valmistelemattomaan toimintaan. Eli 

ympäristössä syntyy toiminnan aikana asioita, joita ei ole pystytty ennalta määrittämään. 

Isossa mittakaavassa informaalit ympäristöt ovat oppilaskeskeisiä etenkin, koska usein ne 

mahdollistavat oppilaslähtöiset tavoitteet, mikä vaikeuttaa johdonmukaista kontrollointia ja 

ryhmän havainnointia. (Bell, Lewenstein, Shouse & Feder, 2009; vrt. Vartiainen, 2014) 

Koulun ulkopuolisesta oppimisympäristöstä ja informaalista oppimisympäristöstä 

kirjoitetaan monesti synonyymeina, mutta on myös väitelty siitä onko olemassa formaalia 

ja informaalia oppimista erikseen, vai onko vain jatkuvaa oppimista. Vuonna 2003 

julkaistun poliittisessa julkilausumassa pohditaan miten oppiminen ei juuri koskaan ole 

vain yhden kokemuksen lopputulos. Oppiminen on ennemminkin kumuloituva 

lukemattomien kokemusten aikaansaama kokonaisuus, joka koostuu niin koulussa, 

museossa kuin tv-ohjelmasta sekä fyysisistä ja sosiaalisista yhteyksistä saadusta tiedosta ja 

kokemuksista, joihin motivoi luontainen oppimisen halu. (Rennie, 2007; Tal & Dierking, 

2013) Sefton-Greenin (2011) mukaan formaalin ja informaalin oppimisen ilmiöiden 

eroavaisuuksissa on kyse sosiaalisista käytänteistä, ei niinkään ylitsepääsemättömistä (tai 

ylipäätään ylitettävistä) rajoista. Myös Kankaan, Kopiston ja Krokforsin (2015) mukaan 

oppimisympäristöjä on rakennettava muun muassa formaaleja ja informaaleja rajoja 

ylittäviksi toimintakulttuureiksi. 

Koulun ulkopuolinen opetus hyödyntää informaaleja resursseja ja on ikään kuin linkkinä 

formaalin ja informaalin opetuksen ja oppimisen välimaastossa. (Salmi, 1993; Thuneberg, 

Salmi & Vainikainen, 2014) Jo opetushallitusta edeltänyt kouluhallitus on kehottanut 

hyödyntämään koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä 1980-luvulla, koska se lisää 

koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutusta ja antaa mahdollisuuden päästä soveltamaan 

koulussa opittuja tietoja käytännössä (Kouluhallitus, 1980). Yhteistyö koulun 

ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liittäen sen ympäröivän yhteisön 

elämään. Suunnitelmien ja koulutyön laatua parantaa eri organisaatioiden ja eri 

asiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö. (Opetushallitus, 2014) 
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Saumattoman oppimisen termiä (seamless learning) on alettu määrittelemään jo 1990-

luvulla. Wong ja Looi (2011) kirjoittavat esimerkiksi mobiililaitteiden avartavan ja 

nopeuttavan oppimisympäristön vaihdoksia formaalista informaaliin, kun oppilaat 

hyödyntävät kaikkea saatavilla olevia oppimisen välineitä, materiaaleja ja ympäristöjä. 

Näin ollen saumattomaan oppimiseen sisällytetään sekä formaali ja informaali että koulu ja 

koulun ulkopuolinen oppiminen. Wongin ja Looin tutkimuksissa formaalin ja informaalin 

oppimisen käsitteiden käyttämisestä, huomattiin, että käsitteitä käytetään jopa hieman 

limittäin. Esimerkiksi luokkaretki saattoi olla formaalia tai informaalia oppimista 

informaalissa ympäristössä tai opetus luokassa olla formaalia tai informaalia formaalissa 

ympäristössä. Monitahoisuutensa vuoksi Wong & Looi pitävät perusteltuna puhua 

mobiiliavusteisesta saumattomasta oppimisesta, joka kattaa erilaiset oppimisen 

ulottuvuudet sekä ympäristöt. (Wong & Looi, 2011) 

Sefton-Green (2004) nostaa vielä artikkelissaan esille kysymyksen siitä, mitä informaalilla 

eli epämuodollisella oppimisella tarkoitetaan: Onko se  todella oppimista, joka tapahtuu eri 

tavoin kuin koulussa, että eri paikassa oppii eri asiat vai viittaako se mihinkään opittuun, 

jota ei jo arvosteta koulujärjestelmässämme? Nykyään käsitettä “informaali oppiminen” 

käytetään Sefton-Greenin mukaan aika laajasti kuvailemaan kaikkea tai jotain näistä. 

Jotkut käyttävät sitä kuvatakseen oppimisen paikkaa - tarkoittaen, että kaikki oppiminen 

koulun ulkopuolella on informaalia. Toiset kuvaillakseen oppimisen tarkoituksia - 

oppimisen ollessa osa vapaata aktiivisuutta, ei vain koetilanteita varten, se on informaalia. 

Termejä informaali tai formaali ei ole kuitenkaan tarkoitettu ymmärrettäviksi niin, että 

kaikki informaali oppiminen olisi hauskaa ja pelejä, formaalin ollessa vakavaa ja painavaa. 

Pikemminkin eroa epävirallisen ja virallisen oppimisen välille voidaan tehdä 

oppimiskokemuksen aikomuksien ja rakenteen kautta. (ibid., 2004) 

Sefton-Greenin (2004) tutkimuksen tavoin tässä tutkielmassa tarkastellaan oppimista 

informaalilta kannalta, miten nuoret oppivat formaalin koulutuksen asetelmien sekä 

lähestymistapojen ulkopuolella. Tässä tutkielmassa keskitytään käyttämään termiä “koulun 

ulkopuolinen oppiminen”, koska empiirinen tutkimusosio perustuu dinosaurusnäyttelyssä 

oppimiseen. Vaikkakin vierailukäynti oli tutkimukseen osallistuville oppilaille osa 

koulupäivää ja näyttelyssä oli strukturoitu toimintarakenne valmistellussa ympäristössä, en 

lajittele oppimista formaaliksi tai informaaliksi, vaan käsittelen oppimista koulun 

ulkopuolisessa oppimisympäristössä tapahtuvana. Olisiko tällainen valmisteltu näyttelyn 
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rakenne kuitenkin informaali, jos se ei tapahtuisi koulupäivän aikana ja sinne menisi 

käymään vapaamuotoisesti kavereiden kanssa? 

Salmen (1993) mukaan tiedekeskusten luokitteleminen informaaliksi opetukseksi sisältää 

ongelman silloin, kun lapsi tulee sinne opettajan ja luokkakavereiden kanssa. 

Tiedekeskusoppimista käsittelevässä tutkimuksessaan Salmi käyttää molempia termejä: 

tapaus edustaa informaalia opetusta, jossa on mahdollisuus käyttää koulun ulkopuolisen 

opetuksen menetelmiä. (ibid., 1993) Rennien (2007) mukaan koulun ulkopuolisen 

oppimisympäristön arvon tunnustaminen on osa opetuksellista vallankumousta, sen 

monien oppimismahdollisuuksien ansiosta. Kumpulainen et al. lisäävät koulun yhtenä 

suurena haasteena olevan tiedon tarjoamisen kokonaisuuksina ja osana todellista 

kontekstia, yhdistäen tiedot ja taidot oppijan muuhun elämään (Kumpulainen et al., 2010). 

2.2 Motivaatio ja kiinnostuneisuus oppimisessa 

Ihmiset menevät museoihin monista eri syistä ja heillä on ennakkoodotuksia vierailulleen. 

Heidän odotukset vaikuttavat suoraan siihen, mitä ihmiset tekevät ja oppivat. Oppiminen 

helpottuu jos odotukset täyttyvät. Sisäisesti motivoituneet oppijat onnistuvat yleensä 

paremmin oppimaan kuin ne, joista oppiminen tuntuu pakolta. (Falk & Dierking, 2000) 

Oppimisympäristöön suunnitellut työskentelyn vaiheet, tukevat oppilaan omatoimista 

työskentelyä ja erilaiset teknologiat, vaikkapa älypuhelimet, voivat useissa erilaisissa 

toimintatilanteissa olla aloittavana elementtinä oppimista tukevalle vuorovaikutukselle. 

Joka tapauksessa, olipa käytössä teknologiaa tai ei, oppimiseen tarvitaan oppijan omaa 

motivaatiota ja tietojen sekä taitojen kartuttamiseen liittyvää yrittämistä. (Järvelä, 

Häkkinen & Lehtinen, 2006) 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) kirjoitetaan kokemuksellisten ja 

toiminnallisten työtapojen, liikkumisen sekä eri aistien käyttämisen  lisäävän oppimisen 

elämyksellisyyttä ja vahvistavan motivaatiota. Motivaatiota vahvistavat myös työtavat, 

jotka tukevat itseohjautuvuutta ja ryhmään kuulumisen tunnetta. (Opetushallitus, 2014) 

Yhteisöllinen oppiminen jakautuu sosiokognitiiviseen ja sosiokulttuurisen näkemykseen. 

Sosiokognitiivisessa tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan oppijoiden 

vuorovaikutuksen kognitiivisia tekijöitä ja niiden vaikutusta yksilöiden oppimiseen. 

Arvajan ja Mäkisalo-Sieglin (2006) mukaan osallistujien jakaessa tietoaan ideoitaan, 

arvojaan ja näkemyksiään sekä eri näkökulmiaan, he tulevat tietoisiksi erilaisista 
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käsityksistä ja puutteista tiedoissaan. Sosiokulttuurisen näkemyksen heikkoutena on 

kritisoitu olevan juuri oppimistilanteiden tarkastelu irrallisena siitä kontekstista, jossa 

oppiminen tapahtuu. Vygotskyn teoriaan perustuva käsitys oppimisesta korostaa sosiaalista 

luonnetta ja välineiden sekä historiallisen ja kulttuurisen ympäristön välittävää roolia 

tiedonrakentamisessa, näin ollen oppimisen ymmärtämiseksi täytyy tutkia miten ihmiset 

omaksuvat ja hallitsevat niitä  toiminnan ja ajattelun välineitä (kuten käsitteitä), joita 

kulttuurissa ja yhteiskunnassa on olemassa. (Arvaja & Mäkisalo-Siegl, 2006) Tehokas 

oppiminen johtaa muutokseen, kehitykseen ja intoon oppia enemmän (Braund & Reiss, 

2004). 

2.2.1 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Ulkoisella motivaatiolla 

tarkoitetaan esimerkiksi motivoivaa palkintoa, jonka saa hyvästä suorituksesta tai 

esimerkiksi rangaistuksen välttämisestä. Ulkoisesta motivaatiosta voi olla kyse myös 

silloin, jos ulkoisesti kiinnostavat tai elämykselliset piirteet johtavat oppijan viihtymään 

näyttävän ympäristön parissa. Se ei kuitenkaan johda syvälliseen ja pitkäkestoiseen 

oppimiseen. (Järvelä et al., 2006; Lens, Simons & Dewitte, 2001) Sisäisestä motivaatiosta 

on kyse, kun oppiminen ja koulussa menestyminen ovat tekemisen palkintoja (Lens et al., 

2001). Sisäisellä motivaatiolla Järvelä et al. (2006) tarkoittavat oppijan innostumista oman 

mielenkiinnon ohjaamana, ilman ulkoista palkkiota. Tällöin oppija monesti jaksaa pohtia ja 

yrittää enemmän. Tieto- ja viestintäteknologialla voidaan tukea sisäistä motivaatiota 

esimerkiksi pitkäjänteisen tutkivan työskentelyn välineenä. (ibid., 2006) Decin (2000) 

mukaan sisäisesti motivoituneet toiminnat perustuvat ihmisen tarpeelle tuntea pätevyyttä, 

omaehtoisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Brophyn (2010) mukaan oppimisen motivaatio voi 

olla ulkoista, vahvistamiseen perustuvaa tai sisäistä, nauttimiseen perustuvaa, vaikkakin 

vahvistamista tai nauttimista voi esiintyä samanaikaisesti kumman tahansa motivaatiotavan 

kanssa. 

On tutkittu, että motivaatiolla on merkitystä syvälliseen oppimiseen, johon taasen 

vaikuttavat oppijan sisäiset tekijät, kuten käsitys itsestä oppijana. Nykyään motivaation 

tutkimisessa on alettu entistä enemmän huomioimaan sosiokulttuurista näkökulmaa eli 

oppimiskontekstia sosiokognitiivisen näkökulman ohella. (Järvelä, 2001) 

Opetussuunnitelmassa otetaan myös huomioon syvällinen oppiminen, jota halutaan saada 
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aikaan myönteisillä tunnekokemuksilla, oppimisen ilolla ja uutta luovalla toiminnalla. 

Oppimisprosessin olennaisena osana on oppilaiden tahto ja kehittyvä taitoa toimia yhdessä. 

Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat, tunteet, kokemukset ja 

käsitykset itsestä oppijana ohjaavat motivaatiota sekä koko oppimisen prosessia. 

(Opetushallitus, 2014) Lens et al. (2001) väittävät, että suurimmassa osassa toiminnasta, 

tulevilla seurauksilla on korvaamaton (redusoimaton) rooli lopullisen motivaation 

määräytymiseen melkeinpä missä tahansa käyttäytymisessä. Ihmiset yleensä tietävät mitä 

seurauksia eri toiminnalla on, joten olivatpa he ulkoisesti tai sisäisesti motivoituneita niin 

tulevat seuraamukset joko lisäävät tai eivät lisää sen hetkistä motivaatiota. 

Deci ja Ryan ovat tutkineet paljon motivaatiota psykologian näkökulmasta. Heidän 

itsemääräämisteoriansa (self-determination theory) mukaan motivaation ymmärtämisessä 

pitää ottaa huomioon ihmisten sisäiset tarpeet tuntea pätevyyttä, itsemääräämisoikeutta ja 

yhteenkuuluvuutta. Nämä kolme tarvetta nähdään olennaisina, jotta voidaan ymmärtää 

motivaation mitä (sisältö) ja miksi (prosessi) orientaatioita. Decin ja Ryanin (2000) mukaan 

psykologinen terveys vaatii kaikkien näiden kolmen perustarpeen täyttymisen, yhdenkin 

puuttumisella on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi motiiveihin, niiden 

palkitsevuuteen tai toiminnan mielekkyyteen. Ihmisen aktiivinen toimijuus perustuu näiden 

kolmen tarpeen täyttämiseen, ei niinkään tietoisesti, vaan luonnollisen sisäisen motivaation 

(kiinnostavat ja itselle tärkeät asiat) tai ulkoisesti asetettujen motivoivien asioiden 

summana, joka ohjaa kohti hyvinvointia eli toisin sanoen ohjaa näiden perustarpeiden 

tyydyttymiseen. Tällöin myös ulkoinen motivaatio on jo hyvin lähellä ollakseen sisäistä 

motivaatiota. (Deci & Ryan, 2000) 

Sisäisen motivaation on tutkittu laskevan jos luonnostaan kiinnostavaan ja motivoivaan 

toimintaan asetetaan ulkoisesti motivoiva palkkio, sama vaikutus on todettu olevan niin 

sanotuilla ulkoisilla uhkauksilla, kuten määräajoilla ja arvioinnilla. Näin ollen tarve 

itsemääräämisoikeudesta jää toteutumatta. Jos taas sisäisesti motivoituneesta toiminnasta 

saa huonoa palautetta, motivaatio laskee, koska pätevyyden tarve jää tyydyttymättä. 

Motivaation on osoitettu laskevan myös silloin jos esimerkiksi opettaja ei huomioi 

oppilaiden tarvetta vuorovaikutukseen ja näin ollen yhteenkuuluvuuden tarve kärsii. On 

tutkittu, että itsemääräämisoikeus on positiivisesti korreloiva toiminnan laatuun, terveyteen 

sekä hyvinvointiin. Näin ollen miksi (prosessi) orientaatio on erittäin tärkeä. (Deci & Ryan, 

2000; Deci, Ryan & Williams, 1996) 
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Sisäinen motivaatio voi muuttua sisäistämällä ja samaistamalla ulkoista motivaatiota sekä 

sosiaalisia seurauksia itselle hyväksytyiksi arvoiksi ja toimintatavoiksi. Omaksumalla sekä 

todentamalla aikaisemmin ulkoisesti motivoivia asioita, toiminta alkaa tuntua 

itsemäärätyltä ja samalla sosiaalinen yhteenkuuluvuuden tarve toteutuu myös. 

Itsemääräämisteoriassa keskitytään ulkoisen motivaation neljään tasoon, (a) ulkoisesti 

säädeltyyn toimintaan, (b) sisäistetysti säädeltyyn toimintaan, (c) samaistettuun säätelyyn 

sekä (d) integroituun säätelyyn. Kuviosta 1 näkee kuinka integroitu säätely on lähimpänä 

sisäisesti motivoitunutta toimintaa ja ulkoisesti säädelty toiminta on lähimpänä 

amotivaatiota, jossa toiminta on täysin itselle halutonta ja ulkoista. Sisäistä motivaatiota 

lähentyvät motivaatiot ovat lähimpänä itsemääräytynyttä ja omatoimista toimintaa kun taas 

ulkoisesti säädellyt ja motivoidut toiminnat ovat hyvin kontrolloituja. (Deci & Ryan, 2000; 

Deci, Ryan & Williams, 1996) 

Kuvio 1. Itsemääräämisteorian jatkumon kuvaus 

 

Kuviosta 1. näkyy kuinka käyttäytyminen, toiminnan säätely ja motivaation taso muuttuvat itsemääräämisen 

vapauden kasvaessa. Taulukko on mukailtu lähteestä: “The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs 

and the self-determination of behavior,” Deci E., L. & Ryan, R., M., 2000, Psychological Inquiry: An inter-

national journal for the advancement of psychological theory, 11(4), s. 237. Tekijänoikeus © 2000 Lawrence 

Erlbaum Associates, Inc. 

2.2.2 Motivaation tilannesidonnaisuus 

Koulu- ja oppimistilanteista puhuttaessa motivaatiota rajataan termeillä oppimisorientaatio 

(learning goal), välttämisorientaatio (work-avoidant goal) ja suoritusmotivaatio 

(performance goal). Suoritusorientaatiolla kuvataan oppijan tavoitteita ja toimintoja 

suoriutua paremmin kuin muut esimerkiksi jonkin tehtävän tai projektin aikana. 

Välttämisorientaatio kuvaa pyrkimystä selviytyä tehtävän teossa mahdollisimman vähällä 

ponnistelulla. Oppismisorientaatiossa oppijan päämääränä on oppia ja omaksua uutta 
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tietoa, jolloin opiskelu tapahtuu opiskeltavan asian itsensä takia.  (Veermans & Tapola, 

2006; Brophy, 2010; Lens et al., 2001) Decin ja Ryanin (2000) itsemääräämisteoria ei sulje 

pois oppimisorientaatioita, mutta heidän mukaan on tärkeämpää ymmärtää miksi 

orientaatio on sellainen kuin se on. Esimerkiksi suoritusorientaatio voi olla sisäisesti tai 

ulkoisesti motivoitunutta, eikä pelkkä orientaation tieto näin ollen kerro mitään toiminnan  

tai kokemuksen laadusta. (ibid., 2000) Brophyn (2010) mukaan luokkahuoneessa 

korostuvat (a) järjestelyt sekä (b) suorituspaineiden minimointi. Järjestelyt tukevat 

vuorovaikutussuhteita ja yhteisöllistä oppimista ja kannustavat opiskelijoita osallistumaan 

oppimistavoitteisiin. Suorituspaineiden minimointi on tärkeää, jotta oppilaiden tavoitteet 

eivät olisi suoritus- tai välttämisorientaation mukaisia. 

Eri tavoiteorientaatioita ei pidetä toisensa poissulkevina ulottuvuuksina. Orientaation 

valitsemiseen tai korostumiseen vaikuttaa myös tehtävänanto ja ohjeistus sekä erityisesti 

arviointitapa. Näillä voidaan kannustaa oppilaita erilaisiin tavoitteisiin, kuten nopeaan 

tuotokseen tai omaehtoiseen edistymiseen. Motivaatiolla on siis hyvin situationaalinen 

luonne, joka syntyy oppilaan yksilöllisten tekijöiden ja oppimistilanteen tai -tehtävän 

välisessä vuorovaikutuksessa. Tilannesidonnaisuuteen liittyvät tehtävän suorittamista 

edesauttavat motivoivat tekijät. Kiinnostuneisuuden tutkimuksella selvitetään sitä, mitä 

piirteitä motivoivalla tehtävällä on ja kokevatko kaikki oppijat nämä piirteet samalla 

tavalla. Kiinnostuneisuus puolestaan jaetaan yksilölliseen ja tilannekohtaiseen 

kiinnostuneisuuteen. Yksilöllinen kiinnostuneisuus on jokaisen henkilökohtainen 

pysyvämpi ominaisuus, kun tilannekohtainen kiinnostavuus syntyy tilanteen ja tehtävän 

yhteydessä ympäristön ja yksilön vuorovaikutuksessa. (Veermans & Tapola, 2006) Tämän 

tutkielman kohdalla aineiston keruun lomakkeissa esiintyy sekä pysyvämpää yksilöllistä 

että tilannekohtaista kiinnostavuutta mittaavia kysymyksiä. 

Veermansin ja Tapolan (2006) artikkelissa tuodaan esille, että oppimistilanteiden tehtäviä 

ja ympäristöä suunniteltaessa voidaan huomioida muutamia universaaleina pidettyjä 

ominaisuuksia, jotka tukevat tilannekohtaista kiinnostuneisuutta eli herättävät oppilaan 

tarkkaavaisuuden. Tällaisia piirteitä ovat yllätyksellisyys, konkreettisuus, uutuus ja 

intensiivisyys. (ibid., 2006) Kiinnostuneisuutta voidaan myös  säätää neljällä sisäisen 

motivaation “lähteellä”: haasteella, uteliaisuudella, kontrollilla ja fantasialla. Tehtäviä voi 

säätää sopivasti haasteellisiksi, niihin voi lisätä jotain uteliaisuutta herättävää, voi rohkaista 

oppilasta kokeilemaan omatoimisuutta ja omia päätöksiä sekä kaunistella tehtävää 

mielikuvituksella. (Brophy, 2010) Yksilöstä riippuu, onko kiinnostuneisuus vain herännyt, 
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onko se saatu myös ylläpidettyä vai onko se ollut pitkäkestoista. Ylläpitämiseen ja 

pitkäkestoisuuteen vaikuttavat työskentelyn vaihtelevuus, oppilaiden omien tärkeiden 

tavoitteiden toteutuminen sekä merkityksellisyys eli konkreettisuus ja hyödyllisyys omaan 

kokemusmaailmaan ja elämäntilanteeseen. (Veermans & Tapola, 2006) Brophy (2010) 

lisää heräteltyyn (triggered situational intent) ja ylläpidettyyn (maintained situational 

intent) tilannekiinnostuneisuuteen vielä lisääntyvän yksilöllisen (emerging individual 

intent) sekä kehittyneen yksilöllisen (well-developed individual intent) kiinnostuneisuuden 

ominaisuudet. Kiinniostuneisuus kehittyy herätellystä tilanne-sidonnaisesta erilaisten 

oppimismenetelmien ja työskentelytapojen avulla yhä kognitiivisemmaksi. (ibid., 2010) 

Järvelän et al. (2006) mukaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöä oppimisen välineenä 

perustellaan paljon juuri sillä, että se motivoi ja innostaa oppilaita. Erilaisten empiiristen 

tutkimusten mukaan on osoitettu, että tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä opiskelu 

antaa erilaisille oppilaille mahdollisuuksia edetä omien edellytystensä mukaisesti, jolloin 

on mahdollista saada enemmän ymmärtämisen ja onnistumisen kokemuksia, jotka taas 

vahvistavat oppimiseen suuntautuvaa motivaatiota. Motivaatiota tutkimalla on suunniteltu 

muun muassa oppimista tukevia oppimisympäristöjä, joiden kehittelyyn on hyödynnetty 

myös tieto- ja viestintätekniikkaa. (ibid., 2006) Myös Brophy (2010) kirjoittaa teknologian 

käyttämisen olevan oppilaita kiinnostavaa ja osallistavat tutkimiseen tai 

ongelmanratkaisuun yhteistyössä toistensa kanssa tavoilla jotka hyödyntävät tietoteknistä 

luomista, muokkaamista, kommentointia ja julkaisua. 

Bradburnen (1998) mukaan motivaatio edesauttaa oppimista etenkin informaalissa 

ympäristössä. Hän esittääkin, että jos informaalissa ympäristössä tapahtunut tiedon 

oppiminen voidaan siirtää formaaliin ympäristöön, emme vain todista informaalin 

ympäristön arvoa vaan myös rikastutamme formaalia ympäristöä. Teknologiaa käytettäessä 

on muistettava, ettei teknologia ole kuitenkaan vain oppimista helpottava tekijä, vaan tuo 

mukanaan myös haasteita kuten tiedon saatavuuden määrää, itsesäätelytaitojen hallintaa, 

tarkkaavaisuuden häiriintymistä ja ahdistusta. (Järvelä et al., 2006) Useissa tutkimuksissa 

myös todetaan kuinka oppilaat ovat kiinnostuneita ja motivoituneita käyttämään tieto- ja 

viestintäteknologiaa, mutta tarkempi kartoitus on osoittanut ettei niiden käyttö ole 

välttämättä syvällistä oppimista tukevaa. (Veermans & Tapola, 2006). Metsämuurosen 

(2003) kirjassa muistutetaan, että etenkin oppimista ja ihmisiä tutkittaessa pitää muistaa, 

että ihmisten intentiot, pyrkimykset ja motiivit, päämäärät ja tavoitteet sekä mielikuvat ja 

asenteet vaikuttavat yleensä aina tutkimuksen tuloksiin. 
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2.3 Tutkiva oppiminen 

Ihmisillä on luonnostaan tutkivana ihmisenä olemassa tutkivan oppimisen taitoja, mutta 

valmiuksia niiden käyttöön tulee kehittää. Tutkittavien ilmiöiden merkityksen sekä niiden 

välisten suhteiden ja kokonaisuuden ymmärtäminen, tuottaa paitsi tietoa myös elämyksiä ja 

tärkeitä taitoja, joita vaaditaan 2000-luvun tietoyhteiskunnassa. (Hakkarainen, Bollström-

Huttunen, Pyysalo & Lonka, 2005; Hilton, 2010; Opetushallitus, 2014) Kokonaisvaltaisten 

oppijan kasvua tukevien oppimisympäristöjen tulisi vahvistaa syvällistä ja monipuolista 

ymmärrystä opittavasta asiasta. Ymmärrykseen sisältyy tietoja, asenteita ja arvoja. Tärkeää 

on ajattelun ja ongelmanratkaisun taitojen kehittyminen, tiedon argumentoinnin, 

kyseenalaistamisen ja perustelemisen taidot, taito hakea, käsitellä ja arvioida tietoa sekä 

kyky ja taito luoda tietoa ja jakaa sitä muille eri keinoin. (Kumpulainen et al., 2010; Dede, 

2009; Davies, Jindal-Snape, Collier, Digby, Hay & Howe, 2013) 

Tutkiva oppiminen vaatii myös turvallisen ilmapiirin ilman nolaamisen ja latistamisen 

pelkoa, koska on uskallettava ottaa riskejä. Tutkiva oppiminen on mahdotonta, jos oppilaat 

pelkäävät menettävänsä kasvonsa ta vastaavansa väärin. Monen eri ammattialan työn 

keskeisiä kohteita ovat tiedonhaku ja jäsentäminen, sen välittäminen ja luominen. Olipa 

kyse tietotyöstä, kuten opettajilla, tai esimerkiksi kiinteistö- ja puhtausalan työstä, se on 

nykyään varsin teknistä ja monimutkaista. Tutkiva lähestymistapa omaan työhön lisää 

ammatillista itsearvostusta ja helpottaa työssä jaksamista. (Hakkarainen et al., 2005) 

Informaali ja koulun ulkopuolinen oppimisympäristö nähdään vapaampina ympäristöinä 

oppimiseen, siten ne tukevat hyviä mahdollisuuksia tutkivalle oppimiselle. 

Tutkivan oppimisen lähtökohtana on jokin merkityksellinen ja moniulotteinen aihepiiri, 

jonka parissa oppilaat työskentelevät etsien vastauksia kysymyksiinsä perehtyen tietoon, 

arvioituaan sitä ja uutta tietoa kerättyään saattaa nousta uusia tutkimuskysymyksiä sekä 

asiantuntijaryhmiä. Tutkivassa oppimisessa ei välttämättä ole selkeää alkua ja loppua, vaan 

vaiheet toistuvat syventäen prosessia vähitellen, usein tutkimustyö lähtee yleisistä ja 

epämääräisistä kysymyksistä liikkeelle yrityksen ja erehdyksen kautta työskennellen. 

(Hakkarainen et al., 2005) Paavola, Hakkarainen ja Seitamaa-Hakkarainen (2006) 

kirjoittavat oppimisen olevan monologista (mielen sisäistä), dialogista (sosiaalisessa 

yhteisössä tapahtuvaa dialogia) ja trialogista (yhteisöllistä, pitkäaikaista työskentelyä 

jakaen ja luoden ajatuksia, ideoita ja tuotteita) eli oppimisen vertauskuvina ovat oppiminen 

tiedonhankintana, kulttuuriin osallistumisena ja tiedon luomisena. Heidän mukaansa 



15 

 

 

tutkivalla oppimisella voidaan saavuttaa nämä kaikki oppimisen vertauskuvat, jolloin 

oppiminen on tiedonluomismetaforan mukaista oppimista käsittäen siis kaikki kolme 

oppimisen vertauskuvaa. Tutkivan oppimisen malli pakottaa miettimään koulun 

rakenteiden, yhteisöllisten työtapojen sekä käytännön toimintatapojen roolia uudella 

tavalla. (Paavola, Hakkarainen & Seitamaa-Hakkarainen, 2006) 

Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, jonka tarkoituksena on tukea asiantuntijalle 

tyypillistä tiedonhankintaa joko tavanomaisen tai tietokoneavusteisen oppimisen 

yhteydessä. Tämä lähestymistapa korostaa oppijan aktiivisuutta ja toiminnan 

suunnittelutaitoja. Se myös ohjaa oppilaita osallistumaan ja jakamaan niin tietojaan kuin 

osaamistaankin. (Hakkarainen et al., 2005) Perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu 

ajatukseen, että oppilas on aktiivinen toimija. Toimijuutta voi opetussuunnitelman mukaan 

vahvistaa erilaisia aktivoivia työtapoja kuten leikkejä, pelillisyyttä, fyysistä aktiivisuutta, 

kokeellisuutta sekä taiteen eri muotoja käyttäen. Ne edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat 

edellytyksiä luovaan ajatteluun (Opetushallitus, 2014; Halinen & Jääskeläinen, 2015). 

Omasta oppimisesta vastuun ottaviksi toimijoiksi kasvaminen on tärkeä tavoite vuonna 

2016 voimaan tulevan opetussuunnitelman mukaisessa ilmiöpohjaisessa oppimisessa, jossa 

ulkoista sääntelyä pyritään vähentämään ja työn suunnittelun ja arvioinnin tehtäviä 

annetaan myös oppilaille (Lonka et al., 2015). Oppijan toimijuudella Kumpulainen et al. 

(2010) tarkoittavat tahtoa toimia aktiivisesti, kokea ja olla olemassa. Toimiessaan 

yhteisössä ihminen ei opi vain tietoja ja taitoja, vaan osallistumisen kautta muuttaa myös 

ymmärrystä omasta minästään toimijana, jolla on oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta eri 

tilanteiden vaatimusten mukaan muuttuen. (ibid., 2010) Oppiminen ei siis ole vain 

tiedollinen ilmiö, vaan myös kokemuksellinen ja tekojen kautta jäsentyvä. 

Tutkivan oppimisen on tarkoitus jäsentää ja tukea oppilaiden tietopohjaa ja saada oppilaat 

osallistumaan ottaen tietoisesti vastuuta omasta oppimisestaan. Uutta asiaa koskeva tieto 

on jaettua ymmärrystä etenevässä oppimisprosessissa, jossa jaetun asiantuntijuuden avulla 

voidaan saada aikaan sellaisia oivalluksia, joita yksinään olisi vaikea tuottaa. (Paavola et 

al., 2006) Tutkivan oppimisen teoreettinen näkökulma on yleinen kognitiivis-

konstruktivismissa, jossa korostetaan kokemusta ja aktiivista oppimista, kun suunnitellaan 

konstruktivististen periaatteiden soveltamista käytäntöön (Levy, 2005). Sefton-Greenin 

(2004) mukaan konstruktivismi on ajoittain sotkeutunut tutkivan oppimisen tai kokeilevan 

oppimisen ideoihin liittyen sille ominaiseen leikkien kautta oppimiseen. Vaikkakin 

tutkivan oppimisen pedagogiikassa on paljon samaa kuin konstruktivismissa, teoriat 
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eroavat filosofiselta määrittelyltään tiedon suhteesta oppijoiden ymmärrykseen. Sefton-

Green pitää oikeutettuna sanoa, että suurin osa oletuksista informaalin oppimisen arvosta ja 

luonteesta on peräisin tutkivan oppimisen olettamuksesta. (ibid., 2004) 

Oppilaita ohjataan käyttämään hankkimaansa tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten 

tekemiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri 

näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat voivat 

käyttää kuvittelukykyään ja oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia 

ennakkoluulottomasti. (Opetushallitus, 2014) Yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät 

kehittävät aloitteellista ja vastuullista toimijuutta. Aloitteellisuus ja vastuullisuus ovat 

edellytyksiä tietojen ja taitojen käyttämisessä myös koulun ulkopuolella (Kumpulainen et 

al., 2010). Vaikka opettajan on hyvä hallita tieto- ja viestintätekniikan käyttöä, niin tutkiva 

oppiminen on paljon enemmän pedagogiikkaa kuin teknologiaa. Ydin on oppilaiden 

ajattelutaidon ja ymmärryksen kunnioittaminen, oppimisen ja ymmärtämisen kipinän 

herättäminen ja oppilaiden oppimisen tukeminen. (Hakkarainen et al., 2005) 

Olennaista tutkivassa oppimisessa on yhteinen työskentely ja oppiminen, jossa 

keskustelujen avulla jaetaan tietoja ja kytketään eri asioita yhteen. Esimerkkinä tällaisesta 

työskentelystä voisi antaa Tutkiva oppiminen käytännössä -kirjassa kerrotun tilanteen, 

jossa oppilaat tekivät projektia elämästä ja kuolemasta ja kun he olivat tutkineet ja 

vastanneet kysymykseen mitä elämä, heitä mietitytti mistä elämä on saanut alkunsa ja siitä 

tuli prosessin seuraava vaihe. Oppilaat kävivät tiedekeskuksen näyttelyissä sekä 

taidenäyttelyissä ja työstivät aihetta laajasti eri oppituntien aikana. Tutkiva oppiminen 

liittyykin enemmän yhteisöllisen oppimisen pedagogiikkaan kuin johonkin määrättyyn 

oppimisympäristötekniikkaan, vaikka se onkin kehitelty verkkooppimisympäristöjen 

käytön tueksi. (Hakkarainen et al., 2005) 

2.4 Tiedekeskus oppimisympäristönä 

Jo 1800-luvulta lähtien tiedekeskusten tehtävänä on ajateltu olevan tieteellisten ilmiöiden 

esittely, viihdyttäminen ja valistus (Salmi, 1993). Tästä lähtökohdasta tiedekeskuksia ja 

niiden näyttelyiden suunnittelua on tutkittu paljon myös oppimisympäristöinä.  Pantzar 

kirjoitti Suomessa vielä 1990-luvun lopulla kuinka tiedekeskukset, joiden merkityksen 

oppimisympäristöinä on arvioitu kasvavan suuresti, ovat sinänsä perinteisiä 
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oppimisympäristöjä. Kuitenkin niiden merkityksen kasvu perustuu vahvasti uusien 

informaatio- ja kommunikaatioteknologian hyödyntämiseen. (Pantzar, 1998) Samaan 

aikaan muualla Euroopassa jo huomattiin kuinka tiedekeskusten tehtävä on hankala; sen 

merkitys yleisölle on vähenemässä uuden viestintäteknologian myötä (Bradburne, 1998; 

Bradburne, 2001). Tiedekeskukset eivät kuitenkaan ole pelkkää tiedettä ja teknologiaa, 

kuten Salmi termiä aukaisee, suomen kielessä sana “tiede” kattaa luonnontieteen ja  

teknologian lisäksi esimerkiksi yhteiskunta-, humanistiset-, psykologisen-, historia- sekä 

kielitieteet tarkoittaen ennemminkin tietämystä (Salmi, 1993). 

Bell, Lewenstein, Shouse ja Feder (2009) kirjoittavat artikkelissaan kuudesta erityisen 

arvokkaasta näkökulmasta, jotka toteutuvat informaalissa oppimisympäristössä toimiessa. 

Näistä kuudesta tärkeästä oppimista edistävästä näkökulmasta ensimmäisenä (1) on 

kokemuksellinen jännitys, kiinnostus ja motivaatio oppia ilmiöistä luonnollisesti fyysisessä 

maailmassa. Toinen näkökulma (2) on ymmärtämisen, muistamisen ja käsitteiden 

kehittyminen käyttämällä niitä selittäen, perustellen, mallintaen sekä tieteellisiä faktoja 

yhdistellen. Kolmas näkökulma (3) tukee fyysisen maailman luonnollista ymmärtämistä 

kokeilemisen, testaamisen, tutkimisen, ennustamisen, kyseenalaistamisen ja havainnoinnin 

avulla. Koulun ulkopuolinen ympäristö myös heijastaa tiedettä tietämisen tapana, osallistaa 

tieteelliseen toimintaan yhteisesti, käyttäen tieteellistä kieltä ja työkaluja (näkökulmat 4 ja 

5). Kuudenneksi näkökulmaksi (6) artikkelissa nostetaan se miten oppilaat ajattelevat 

itsensä tieteen oppijoiksi ja kehittävät identiteettiään sellaisena, joka tietää, käyttää ja 

joskus avustaa tiedettä. (Bell et al., 2009; Rennie, 2007; Tal & Dierking, 2013) 

Falkin ja Dierkingin (2000) mukaan museot onnistuvat parhaiten, kun ne vetävät puoleensa 

ja lujittavat kävijöiden sisäistä motivaatiota. Aiemmat tiedot, kiinnostuneisuus ja 

uskomukset ovat niin suuressa roolissa museoissa, ettei ilman niitä museoissa olisi 

kävijöitä tai ainakaan kukaan ei oppisi käydessään mitään. Oppimista edesauttavat 

museoiden vapaa oppimisympäristö sekä oman oppimisen hallinta, tämän takia ei pidä 

liian innokkaasti jäljitellä koulun tapoja tai määritellä oppimisen tavoitteita. (ibid., 2000) 

Myös Braundin ja Reissin (2004) mukaan oppiminen erilaisissa ympäristöissä antaa 

mahdollisuuksia oppilaiden luoville keskusteluille sekä itseilmaisulle tavalla, johon 

koulussa ei ole mahdollisuutta. Opettajien tulee olla tarkkana suunnnitellessaan 

informaaleja oppimiskokemuksia, etteivät he tee oppimisesta koulumaisen rajoitettua. 

Kumpulainen et al. (2010) mukaan oppilaat myös ymmärtävät paremmin tiedon 
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merkityksen ja kytkeytymisen muihin asioihin, kun he pääsevät käyttämään tietoa 

monenlaisissa tilanteissa. 

Tekniikan museon InnoApaja-hankkeesta kirjoittavien Juurolan ja Tornbergin (2010) 

mukaan oppimisympäristö toimii parhaillaan osana verkostoa, jossa eri toimijat luovat 

yhdessä monipuolisesti palvelevan oppimiskokonaisuuden. Silloin museovierailu 

houkuttaa, koukuttaa, innostaa, herättää kysymyksiä ja antaa vastauksia luoden jokaiselle 

oman oppimispolkunsa. (Juurola & Tornberg, 2010) Jaetut tavoitteet ja onnistumisen 

kokemukset voivat laajentaa toimintaa myös uusiin aihepiireihin. Leirien, tiedekeskusten, 

perhekerhojen ja harrasteryhmien osallistujia rohkaistaan ottamaan kaikki hyöty tarjolla 

olevista sosiaalisista voimavaroista päästäkseen oppimistavoitteisiinsa. (Bell et al., 2009) 

Nykyään tiedekeskuksia vaivaavat  samat ongelmakohdat kuin koululaitostakin. Tällaisia 

ovat muun muassa yhteiskunnalliset muutokset, opetusmenetelmien ja työtapojen 

muutokset sekä niiden hallinta ja tieteen mielekkääksi tekeminen. Suunnittelun merkitys 

korostuu jos tarkoituksena on hyödyntää nykyaikaista teknologiaa  syvällisen ja tutkivan, 

oppilaslähtöisen oppimisen tueksi. Tutkivan oppilasjohtoisen oppimisen suunnittelu 

vierailukäyntien  yhteydessä on hyvin tärkeää, jotta näyttelyvierailut olisivat oppilaille 

mielekkäitä tukien heidän syvällistä oppimistaan. Veermansin ja Tapolan (2006) mukaan 

uusien interaktiivisten oppimisympäristöjen avulla voidaan pyrkiä aktivoimaan 

monimutkaisia kognitiivisia strategioita ja kriittistä ajattelua, luoden sitä kautta 

merkityksellistä oppimista. Uuden teknologian hyödyntämistä voidaan ajatella käyttävän 

myös ennakko- ja jälkitehtävissä, joita museoilla ja tiedekeskuksilla monesti on tarjota 

koululuokkia varten näyttelykäyntiä syventääkseen (esim. Hsi, 2003). Salmi (1993) 

mainitsee ennakko- ja jälkitehtävänantojen tärkeästä merkityksestä mielekkään ja 

tehokkaan tiedekeskusvierailun saavuttamiseksi. 

Bradburnen (1998) mukaan tiedekeskukset ja museot ovat arvokkaita oppimisen keskuksia, 

joilla on mahdollista tavoittaa nekin oppijat, joita koulu ei tavoita. Oppiminen ulottuu 

teknologian käyttämisestä aina kommunikaatio-, yhteistyö-, ja keskustelutaitoihin. 

Tulevaisuuden tiedekeskuksissa (tai muissa informaaliessa oppimisympäristöissä) ei 

tärkeää ole enää tiedot, vaan taidot kuten luovuus, yhteistyö, abstrakti ajattelu ja 

järjestelmien mukainen ajattelu. Toinen tärkeä asia on saada vierailijoista käyttäjiä, 

olivatpa he sitten konkreettisesti paikalla tai virtuaalisesti. Bradburnen mukaan tärkeintä on 

tiedon laatu sekä käyttäjän sitouttaminen. Tutkimuksen ja tiedon siirtäminen 



19 

 

 

mielenkiintoisesti kouluihin on myös yksi tärkeä tekijä, samoin kuin globaalisti ajattelu, 

mutta paikallisesti toimiminen. Paikallisella toimimisella Bradburne tarkoittaa paikallisten 

erikoisuuksien esiin tuomista ja vankkaa yhteistyötä paikallisen kulttuurin ja osaamisen 

kanssa, jotta samalla rakennetaan yhteisön sitoutumista. (Bradburne, 1998; Bradburne, 

2001, ks. myös Aksela, 2012) Bradburnen ajatukset sopivat hyvin tämän tutkielman 

tavoitteisiin, tutkimukseen siitä onko vierailu dinosaurusnäyttelyssä sitouttanut oppilaita ja 

ollut heille mielenkiintoinen tapa hyödyntää laadukasta tietoa. 

Sitouttamisen ajatusta ja opintovierailujen kehittämistä on ajateltu jo esimerkiksi 1980-

luvulla. Opintokäynti museoon - opas kouluille ja museoille -kirjassa (1987) listataan 

arviointia vierailukäynnin jälkeen; käynnin onnistuminen/epäonnistuminen, mistä oppilaat 

nauttivat eniten/vähiten, olivatko tehtävät selkeitä, vaikeita vai millaisia, pystyttiinkö 

tehtävät sorittamaan, miten museossa käyttäydyttiin, sattuiko vierailulla henkilö- tai 

omaisuusvahinkoja, mitä olisi voitu tehdä toisin ja miksi sekä mitä oppilas jäi käynniltä 

kaipaamaan. Tällaisten oppilasarviointien perusteella oli tarkoitus kehittää toimintaa 

paremmin oppilaiden toivomuksia vastaaviksi, jolloin käynnistä tulisi mahdollisimman 

myönteinen kokemus. Tästä kokemuksesta olisi myös hyvä havainnoida muun muassa 

miten museokäynti vaikuttaa oppilaan koulumotivaatioon.  (Leimu & Kuhmonen, 1987) 
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3 Aiheesta tehty aiempi tutkimus 

Aikaisemmin on tutkittu niin motivaatiota oppimisessa kuin koulun ulkopuolisia 

oppimisympäristöjä ja tiedekeskuksia oppimisympäristöinä sekä informaalia ja formaalia 

oppimista.  Esittelen tässä luvussa viittä aikaisempaa tutkimusta, joista kahdessa on 

käytetty samoja kyselylomakemittareita kuin tässä tutkielmassa käytetään (Thuneberg, 

Salmi & Vainikainen, 2014; Saalasti, 2012) ja jotka etenkin sen vuoksi ovat hyvin 

mielenkiintoisia vertailukohteita tähän tutkielmaan. Vartiaisen (2014) tutkimuksessa on 

käytetty hyvin ajankohtaista tutkimusotetta ja tutkittu koulun ulkopuolisen 

oppimisympäristön mahdollisuuksia oppilaslähtöisesti, kun taas kahdessa muussa 

valitsemassani tutkimuksessa on tarkasteltu koulujen vierailukäyntejä luonnonhistorian 

museoihin eli niiden ympäristö on ollut hyvin samankaltainen tämän tutkielman 

dinosaurusnäyttelyyn verrattuna (Cox-Petersen, Marsh, Kisiel & Melber, 2003; Tran, 

2007). Koska tässä tutkielmassa keskitytään etenkin oppimisympäristöihin, oppilaiden 

kiinnostuneisuuteen ja motivaatioon sekä oppilaille merkittäviksi näyttäytyvien asioiden 

huomiointiin, niin päädyin tarkastelemaan aiemmista tutkimuksista hyvin samankaltaisia 

elementtejä sisältäviä tutkimuksia. Taulukosta 1 nähdään tiivistetysti koulun ulkopuolisen 

oppimisympäristön tarve muutokselle. 

Vartiainen (2014) tutki väitöskirjassaan design-suuntautuneen pedagogiikan tavoin 

periaatteita kohdekeskeiseen oppimiseen. Tutkimuksessa kehitettiin design-suuntautunutta 

opetusmallia tutkien osallistavaa oppimista; teknologian ja museoympäristön tarjoamia 

mahdollisuuksia tukea oppijaa kasvamaan aktiiviseksi toimijaksi elämässään ja 

luokkahuoneen ulkopuolisessa oppimisessaan. Tutkimuksen empiirisissä osioissa oppijat 

itse suunnittelivat yhteisesti tutkimuskysymyksensä museokohteiden, välineiden ja muiden 

resurssien muodostamaa verkostoa hyödyntäen. Empiirinen tutkimusosa koostui kolmesta 

vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin muodostuneita oppimissysteemejä eri 

taustoista tulevien oppijaryhmien suunnitellessa museovierailunsa. Toisessa vaiheessa 

tarkoituksena oli kuvata osallistavan valokuvauksen kautta kohdekeskeisen 

oppimisprosessin muodostumista museovierailujen aikana. Kolmannen osatutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää miten kahdeksasta eri Euroopan maasta tulevat opettajat kokevat 

design-suuntautuneen pedagogisen mallin ja arvioivat sen käytettävyyttä. (ibid., 2014) 
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Ensimmäisen osion tuloksista selvisi, että jokaisella ryhmällä muodostui aivan erilainen 

museovierailu, koska heidän tarpeensa olivat erilaisia. Käyntejä yhdisti 

yhteistoiminnallisuuden suunnittelu annettujen välineiden puitteissa, mutta ryhmien 

yhteistyö saattoi olla täysin erilaista. Tutkimustuloksena huomattiin, että avoin ja 

vapaamuotoinen oppimisprosessi ei välttämättä johda tarkoituksenmukaiseen 

tutkimuskysymykseen, mutta tarvittaessa opettajan avustus prosessin rakentamisessa sekä 

tarkka huomiointi aktiviteettien täytäntöönpanossa auttaa ohjaamaan oppimista haluttuun 

suuntaan. Toinen eksperimentti osoitti, että museoesineiden kuvaaminen sisälsi yleensä 

sosiaalista vuorovaikutusta ja pyrki aluksi olemaan kokonaisuuksia kattavaa, mutta kehittyi 

sitten ryhmän omien tarpeiden mukaiseksi tietojen ja tarkempien kuvien ottamiseen. Näin 

ollen museoesineet toimivat monipuolisena tiedonlähteenä ja muodostuivat siten tärkeiksi 

oppijoiden omiin tarkoituksiin. Tutkimus osoitti oppijoiden kykenevän ja olevan 

innokkaita tiedonhakijoita, kun tietoja voidaan hyödyntää jatkossa. (Vartiainen, 2014) 

Kolmannessa  koeasetelmassa tarkasteltiin miten opettajat kokevat desing-pedagogiikan 

käyttämisen omassa työssään. Design-pedagogiikan käyttämisen koulussa ja koulun 

ulkopuolella koettiin antavan paljon mahdollisuuksia kestävään oppimiseen sekä 

yhteistyömahdollisuuksia koulun ulkopuolisten ympäristöjen kanssa. Menetelmän koettiin 

avaavan mahdollisuuksia luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaan opetukseen, tutkivaan 

oppimiseen, sekä tekevän oppimisesta monipuolisempaa muuttaen opettajan roolin 

ohjaajaksi sekä yhdessäoppijaksi. Keskusteluista nousivat esiin tiedonhaku, 

oppimistehtävän avoimuus ja tavoitteet, rakenteellinen malli (miten saada projekti 

lukujärjestykseen) ja oppimisyhteisö. Haastavimpina mallin käytäntöön ottamiselle nähtiin 

tuntijaon rakenteellisuus. Tutkimuksen edetessä saatiin malleja sekä uutta tietoa, miten 

koulua ja oppimista voi kehittää ja laajentaa luokkahuoneen ulkopuolelle. (Vartiainen, 

2014) 

Cox-Petersen, Marsh, Kisiel & Melber (2003) kirjoittavat artikkelissaan tutkimuksesta, 

jossa seurattiin koululaisryhmien vierailuja luonnonhistorian museoon Kaliforniassa. 

Tutkimuksessa tarkkailtiin opastettujen kierrosten rakennetta, havainnoiden niin oppilaita 

kuin opastustakin. Osaa oppilaista myös haastateltiin lyhyesti ja opettajilta pyydettiin 

palautetta opastuskierroksista. Tuloksissa kerrottiin kuinka opastuskierrokset olivat 

opasjohtoisia, joita oppilaat seurasivat lähinnä kuunnellen ja katsellen. Muutamat retoriset 

tai avoimet kysymykset tuottivat opettajille tyytyväisyyden opastetusta kierroksesta, mutta 

kuitenkin monet opettajat toivoivat oppilaita sitouttavampaa otetta ja oppilaiden 
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maailmaan liittyvää kertomista ja vuorovaikutteisuutta enemmän. (ibid., 2003) Myös Tran 

(2007) kirjoittaa artikkelissaan tutkimuksesta, jossa seurattiin kouluvuoden aikana 23 

luokan vierailua kahdessa eri museossa ja haastateltiin museoiden neljää kouluttajaa, jotka 

antoivat tuntiensa jälkeen yhteensä 18 haastattelua. Vierailujen tunnit olivat rakenteeltaan 

hyvin paljon koulun oppituntien kaltaisia ennakkoon suunniteltuja kokemuksia, sisältäen 

kouluttajan puhetta, demonstrointia sekä aktiviteetteja oppilaille. Tuntien vaikeudeksi 

nousi työrauhan ylläpito, koska aina luokan omat opettajat eivät ottaneet kouluttajan 

olettamaa roolia oppilaiden komentamisessa ja työrauhan ylläpitämisessä. (Tran, 2007; 

Tran & King, 2007) 

Saalastin (2012) pro gradu-tutkielmassa tavoitteena oli tutkia dinosaurusnäyttelyssä 

käymisen vaikutuksia oppilaiden kiinnostuneisuuteen ja tietoihin sekä vertailla biologian 

oppimista koulussa ja tiedekeskuksessa. Tuloksissa todettiin merkittävänä erona oppilaiden 

tietojen kohentuminen dinosaurusnäyttely vierailun jälkeen ja poikien tietämyksen olleen 

korkeampi kuin tyttöjen. Elokuvan nähneen koeryhmän tiedot olivat karttuneet eniten. 

Tytöt suhtautuivat merkitsevästi poikia myönteisemmin biologian opiskeluun 

tiedekeskuksessa ja näyttely motivoi tyttöjä merkittävästi enemmän kuin poikia. Koulussa 

parhaiten menestyneet suhtautuivat biologian opiskeluun koulussa merkitsevästi 

myönteisemmin kuin koulussa heikoiten menestyneet. Saalastin mukaan tutkimustulosten 

perusteella vaikuttaa selvältä, ettei vierailu koulun ulkopuoliseen oppimisympäristöön ole 

tehokkaan oppimisen tae. Väitettään Saalasti perusteli sillä, että biologian opiskelu 

koulussa oli oppilaille yhtä mieluisaa kuin tiedekeskuksessakin ja koulun ulkopuolisessa 

oppimisympäristössä viihtyivät parhaiten ne, jotka ovat menestyneet myös 

kouluopetuksessa parhaiten. (Saalasti, 2012) 

Thuneberg et al. (2014) tutkivat informaalin oppimisen ja formaalin opetuksen 

yhdistämistä avoimissa oppimisympäristöissä (= pedagoginen menetelmä). Heidän 

tavoitteena oli selvittää menetelmän yhteyttä motivaatioon Heurekan kiertävässä 

tiedenäyttelyssä. Tutkimuksessa käytettiin samoja lomakekyselymittareita ennakko- ja 

jälkitesteissä kuin tässä tutkielmassa on käytetty. Tutkimuksessa selvisi, että 

sisältömotivaation ollessa suhteellisen autonomista, oppimiskokemus on yhteydessä 

parempaan osaamiseen ja että tiedenäyttely sai aikaan tilannemotivaatiovaikutuksen, joka 

myöskin ennusti parempaa näyttelyn jälkeistä osaamista. Näyttelykohteet 

vuorovaikutteisessa tiedenäyttelyssä ja tiedeteatteriesityksessä olivat biologian, fysiikan ja 
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psykologian alueelta. Näyttely oli tarkoitettu tukemaan viides ja kuudesluokkalaisten 

tiedeopetusta ja se kiersi eri paikkakunnilla vuosina 2010 ja 2011. (Thuneberget al., 2014) 

Taulukko 1 

Yhteenveto aikaisemmista tutkimuksista sekä tästä tutkielmasta 
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4 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkielman tavoitteena on kartoittaa oppimisympäristön merkitystä oppimiselle, 

tutkia sisältö- ja tilannemotivaatiota sekä kiinnostuneisuutta ja sitä, lisäsikö 

dinosaurusnäyttelyyn osallistuminen, tiede-elokuvan katsominen tai 

ongelmanratkaisutehtävien tekeminen oppilaiden tietoa dinosauruksiin liittyvistä asioista. 

Tutkimuskysymykset muokkautuivat teoreettisen viitekehyksen sekä itselleni tärkeiden 

oppimisen näkökulmien pohjalta seuraaviksi: 

1. Mitä tämän tutkimuksen aineisto kertoo motivaation ja kiinnostuneisuuden suhteesta 

oppimiseen? 

2. Millaisena oppilaat kokivat dinosaurusnäyttelyn oppimisympäristön verrattuna koulun 

oppimisympäristöön? 

3. Millä tekijöillä on oppilaille merkitystä näyttelykäynnin kokemiseen tämän 

tutkimusaineiston perusteella? 

Tutkimuskysymysten lisäksi heräsi lisäkysymyksiä, kuten: Millä tavoin erilaisten taitojen 

käyttäminen ja kokemukset oppimisympäristössä vaikuttavat tiedolliseen oppimiseen ja 

onko tiedollinen oppiminen opetuksen tärkein päämäärä? Näihin kysymyksiin ei 

kuitenkaan pyritä aktiivisesti vastaamaan tämän tutkielman ja aineiston puitteissa. 
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5 Tutkimusmenetelmä 

        

Tämä tutkielma on tehty kvantitatiivisella tutkimusotteella eli tutkien määrällisiä tietoja 

tilastollisin menetelmin. Tutkittavaa aihetta olisi voitu tutkia myös esimerkiksi 

tapaustutkimuksena kvalitatiivisin keinoin tai monimenetelmäisesti (mixed method) 

käyttäen sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksenmenetelmiä. Kvantitatiiviseen 

menetelmään on kuitenkin luonnollista kallistua, koska tutkimuksen otoskoko on iso, eikä 

mukana ollut esimerkiksi näyttelykäynnin kokemukseen liittyen avoimia kysymyksiä  tai 

haastatteluja, vaan ainoastaan kyselylomakkeita ja tutkijan havainnointia (josta ei 

kuitenkaan ole riittävästi materiaalia monimenetelmäisen tutkimuksen toteuttamiseen). 

Kyselylomakkeet olivat valmiita mittareita, joita on käytetty Helsingin yliopiston 

tiedekeskuspedagogiikan tutkimuksissa. 

Tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan kvantitatiivisella havaintoaineistolla, jonka 

pohjana on kokeellinen kyselylomaketutkimuksen asetelma. Kyselylomaketutkimuksissa 

selvitetään yleensä ihmisten mielipiteitä, asenteita ja tottumuksia. Kokeellisessa 

tutkimuksessa tutkitaan eri käsittelyjen, menetelmien tai muiden olosuhteiden vaikutusta 

tutkittaviin kohteisiin eli muutetaan olosuhteita tahallisesti, jolloin koe- ja kontrolliryhmä 

saavat erilaisen käsittelyn tai erilaiset olosuhteet. (Karjalainen, 2010; Tuomi, 2007) Tässä 

tutkielmassa kontrolli-, koe- ja erillisryhmän testausmenetelmät olivat samat, mutta 

näyttelyssä käyminen ja jälkitestin viivästysaika muuttuivat eri ryhmillä erilaisiksi. 

Tuloksia analysoidaan kvantitatiivisesti mittaamalla eri muuttujien välisiä yhteyksiä 

ennakko- ja jälkitesteissä. Vaikka ryhmät on nimetty kontrolli- ja koeryhmiksi, niin 

molemmat ryhmät kävivät dinosaurusnäyttelyssä ja kontrolli- sekä erillisryhmältä puuttui 

vain tiede-elokuvan näkeminen ja jälkitestien viivästys. 

5.1 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimusaineisto kerättiin touko-lokakuussa 2014. Kuten jo edellisessä luvussa mainitsin, 

tutkimuksessa käytetyt mittarit on valittu ja lomakkeet laadittu jo aikaisempia tutkimuksia 

varten. Tutkimustulosten vertailun helpottamiseksi tutkimusaineiston kerääminen, mittarit 

ja lomakkeet pidettiin samankaltaisina aiempien Helsingin yliopistossa tehtyjen 

dinosaurusnäyttelyihin pohjautuvien koulun ulkopuolisesta oppimisesta tehtyjen 
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tutkimusten ja pro gradu-tutkielmien kanssa. (Saalasti, 2012; Sundström, 2014; vrt. 

Thuneberg et al., 2014) 

Tutkimuskysymyksiä, eli motivaation ja kiinnostuneisuuden suhdetta oppimiseen, 

oppimisympäristön ulottuvuuksia sekä  oppilaille tärkeitä asioita oppimisessa, tutkittiin 

oppilaiden mielipiteitä tilastotieteellisesti tulkiten. Tähän tutkielmaan haluttiin luoda pieni 

ero aikaisempiin Helsingissä toteutettuihin pro gradu-tutkielmiin ottamalla koeasetelmaan 

mukaan vielä niin sanottu erillisryhmä. Erillisryhmälle teetettiin muuten kontrolliryhmän 

kaltaisesti kaikki ennakko- ja jälkitestit, mutta dinosaurusnäyttelyssä käydessään 

erillisryhmän oppilaat tekivät suullisen pohtimistehtävän sijaan ongelmanratkaisutehtäviä 

iPadeillä. 

Koeasetelma pidettiin aineistoa kerätessä jokaiselle ryhmälle mahdollisimman 

samanlaisena ohjeistaen ja neuvoen samalla tavalla sekä tehden testit aina samassa 

järjestyksessä. Aluksi oppilaille kerrottiin mitä tutkitaan ja miksi tutkitaan. Heille kerrottiin 

myös ettei testien tekeminen vaikuta heidän kouluarvosanoihin, mutta testitulokset ovat 

erittäin tärkeitä tutkimuksellemme, joten heidän tulisi täyttää lomakkeet huolellisesti. 

Palkkioksi tutkimukseen osallistumisesta he saavat ilmaisen sisäänpääsyn Age of the 

Dinosaur -näyttelyyn Oulun taidemuseolle. 

5.1.1 Tutkimuksen konteksti eli dinosaurusnäyttely museo- ja tiedekeskus Luupissa 

Lontoon luonnonhistoriallisen museon (The Natural History Museum London) näyttely 

Age of The Dinosaur oli Oulun museo- ja tiedekeskus Luupissa taidemuseon tiloissa 

vuonna 2014 toukokuun alusta elokuun loppuun asti järjestetty dinosaurusnäyttely. 

Näyttelyssä oli esillä kymmeniä aitoja fossiileita ja jäljennöksiä sekä runsaasti tietoa 

maapallon elämästä jura- ja liitukausilla. Näyttelyssä oli myös seitsemän täysikokoista 

osittain liikkuvaa dinosaurushahmoa, jotka olivat tarkkaan valittuja ja aikakautensa 

ominaiseen ympäristöön sijoitettuja. Näyttelykohteet olivat jurakauden merenalaisen 

luonnon monimuotoisuutta, jurakauden maaeläinten sekä liitukauden eläimiä ja kasveja 

esittelevissä alueissa. (Tietomaa, 2014) 

Näyttelyssä oli runsaasti tietoa jura- ja liitukaudesta keskittyen tuolloin eläneihin 

merimatelijalajeihin sekä maalla olleisiin dinosauruslajeihin ja kasvillisuuteen. Jokaisen 

näyttelykohteen kohdalla oli tietoruutu, joka esitteli lajin koon ihmiseen verrattuna ja 
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kertoi jotain faktaa joko lajista tai löydytystä fossiilista. Lisäksi näyttelysalien seinillä oli 

infotauluja ja aiheisiin viritteleviä pohdintakysymyksiä, kuten “Tunnustele hampaita. 

Minkälaista ravintoa arvelet sen syöneen?” ja “Jos olisit kasveja syövä dinosaurus, millä 

puolustautuisit suuria lihansyöjiä vastaan?”. Näyttelyssä järjestettiin myös opastettuja 

kierroksia näyttelyyn perehtyneiden kesätyöntekijöiden toimesta. Dinosaurusnäyttelyssä 

kävi neljän kuukauden aikana 53 975 ihmistä, joista 6556 oli alakoululaisia koulun 

ulkopuolisella opintovierailulla koulupäivän aikana (luvut saatu pyynnöstä Oulun 

taidemuseon ylläpitämistä tilastoista; Oulun taidemuseo, 2014). 

Näyttely oli varsinaisesti tiedekeskusnäyttely, mutta koska näyttelytilojen huonekorkeuden 

piti olla vähintään neljä metriä, päädyttiin näyttely sijoittamaan Oulussa taidemuseon 

ensimmäiseen kerrokseen (Rintala, 2013). Age of the Dinosaur -näyttelyn ohessa 

tiedekeskus Tietomaassa oli esityksessä Sea Rex 3D-elokuva, joka kertoi historiaa 

maapallon merimatelijoista yleisesti sekä joihinkin lajeihin keskittyen. Esimerkiksi trias-, 

jura- ja liitukaudella hallinneista eri merimatelijaroduista kerrottiin tarkemmin uinti 

tyyleistä lähtien. Elokuva eteni tarinanomaisesti ja siinä esiteltiin samalla useita eri maiden 

paleontologeja ja heidän tutkimuksiaan. (Tietomaa, 2014) 

5.1.2 Koehenkilöt ja otanta 

Otannan perusteella pyritään saamaan isosta perusjoukosta (tässä tutkielmassa kaikista 

Oulun kaupungin peruskoululaisista 5. luokan keväällä tai 6. luokan syksyllä vuonna 2014) 

eräänlainen pienoismalli, joka kuvaa ja vastaa mahdollisimman hyvin perusjoukkoa. 

Otantamenetelmiä on monia, mutta kaikille yhteistä on satunnaisuus.  Otos ja sen koko on 

aina tilannesidonnainen, tilastollisten menetelmien suorittamista varten on sitä parempi, 

mitä isompi otostoko on ja näin ollen menetelmän pohjalta on luotettavampaa tehdä 

yleistyksiä. (Valli, 2007a; Karjalainen, 2010) Otoskoossa pitäisi huomioida myös 

alaryhmät, niin että kussakin ryhmässä on hyvä olla vähintään 30 (Karjalainen, 2010). 

Tämän tutkimuksen otanta perustui ryväsotannalle, jossa hyödynnetään jo olemassa olevia 

rakenteita, koulun luokkia. Jotta tutkimukseen saatiin mukaan sekä isoja, että pieniä 

kouluja (ja luokkia), houkuteltiin mukaan monen eri koulun luokkia. (Valli, 2007a; 

Metsämuuronen, 2003) Karjalaisen (2010) mukaan otantamenetelmän valintaan 

vaikuttavat perusjoukon luonne, tutkittavat muuttujat sekä kustannukset. Tässä 

tutkimuksessa koehenkilöt koostuvat Oulun kaupungin yhdeksän eri alakoulun oppilaista, 
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jotka olivat kevään otannassa viidesluokkalaisia ja syksyn otannassa kuudesluokkalaisia. 

Heidät valittiin mukaan kouluista, jotka ovat helpon kulkemisen etäisyydellä Oulun 

taidemuseosta sekä joiden rehtori ja 5. luokkien opettajat olivat kiinnostuneita 

osallistumaan tutkimukseen. Kaikki kiinnostuneet luokat valittiin tutkimukseen mukaan. 

Huomioon otettava asia otosta suunniteltaessa oli, että Oulun kaupungin koulut ovat tiukan 

säästämisen alla ja siksi kulkemisen piti olla mahdollista pyöräillen. 

Kouluja oli tutkimuksessa mukana yhdeksän, joista luokkia yhteensä 17. Samasta koulusta 

oli enimmillään 66 oppilasta ja vähimmillään 16 oppilasta. Keskimäärin yhdeltä koululta 

osallistui tutkimukseen kaksi luokkaa (taulukko 2). Koeryhmän oppilaat kävivät 

dinosaurusnäyttelyn lisäksi katsomassa Sea Rex 3D-elokuvan ja osallistuivat jälkitesteihin 

viivästetysti noin kaksi kuukautta näyttelykäyntinsä jälkeen. Lisäksi oli yksi 30 oppilaan 

luokka (taulukossa 2. koulu 9.), jonka oppilaat tekivät näyttelyssä käydessään 

ongelmanratkaisutehtäviä ja joiden jälkitestaukset pidettiin kontrolliryhmän tapaan noin 

viikko näyttelyssä käymisen jälkeen. Tätä otosjoukkoa tarkastelen hieman erillään muista, 

joten nimitetään joukkoa erillisryhmäksi. 

Taulukko 2 

Otoksen jakautuminen 

 

Koe- ja kontrolliryhmään jakautuminen meni luokkien aikataulun mukaan. Koska 

näyttelyn ajankohta oli toukokuun alusta elokuun loppuun ja Sea Rex -elokuva saatiin 

toimintaan vasta toukokuun viimeisellä viikolla, niin koeryhmäksi valikoitui elokuussa 

näyttelyssä käyneet ryhmät. Kaikille ryhmille pidettiin ennakkotestit noin viikko ennen 

näyttelykäyntiä. Koe- ja kontrolliryhmässä olleet oppilaat tutustuivat dinosaurusnäyttelyyn 

pareittain pohdintatehtäviä miettien (Liite 5). Erillisryhmä oli yksi syksyllä osallistuneista 

ryhmistä, mutta heille ei ollut mahdollisuutta käydä elokuvassa, joten he olivat sopivan 

kokoinen otosjoukko erillisryhmäksi, jonka oppilaat tutustuivat näyttelyyn pareittain 
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ongelmanratkaisutehtäviä iPadeillä tehden. Ennakko- ja jälkitestit olivat samat jokaisessa 

otosryhmässä. Taulukossa 3. kerrotaan otoskoot testeittäin. Ennakko- ja jälkitesteihin sekä 

näyttelykäyntiin osallistui eri määrät oppilaita, esimerkiksi sairastapausten tai 

lomamatkojen vuoksi. 

Otoksen koko vaihteli hieman eri testeissä, koska osa vastaajista oli poissa koulusta 

päivänä, jolloin testeihin vastattiin. Jonkin verran kävi myös niin, että  oppilas ei ollut 

koulussa ennakkotestien aikaan tai että oppilas ei päässyt näyttelyvierailulle ja ei siksi 

täyttänyt jälkitestejä. Muutamassa tapauksessa oppilas myös tuli tunnille myöhässä tai lähti 

esimerkiksi hammaslääkäriin, jolloin jokin testiosion testi jäi tekemättä. Tietotestissä 

osallistujien määrä oli pienin siksi, että testiä analysoidaan muun muassa vertaamalla 

tiedon kehitystä ennakkotestistä jälkitestiin. Jotta vertailu olisi mahdollisimman luotettavaa 

vastaajista poistettiin ne joilta puuttui ennakkotesti sekä ne joilta puuttui jälkitesti 

(taulukko 3). 

Taulukko 3 

Otoskoot ja sukupuolijakaumat eri testeissä 

 

Testien faktorimuuttujien vertailevissa analyyseissa n saattoi jäädä hieman pienemmäksi, 

sen mukaan miten suuri määrä samoja vastaajia osallistui molempien muuttujien vastauksiin. 

5.2 Aineiston keruu 

Tutkimuksen asetelma oli kolmivaiheinen (ks. kuvio 2). Ennakko- ja jälkitestien aineisto 

kerättiin kouluilla henkilökohtaisesti käyden. Aineisto kerättiin jokaisella koululla 

mahdollisimman samanlaisissa olosuhteissa, testejä ennen kerrottiin aina samat asiat ja 

testit tehtiin samassa järjestyksessä.   Ennakkotestausten tekemiseen varattiin aikaa 60 

minuuttia ja jälkitestien tekemiseen 45 minuuttia. 
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Taustatiedoiksi tutkimuksessa käytetään vastaajan sukupuolta, koeryhmäasetelmaa sekä 

Raven Standard Progressive Matrices -visuaalisen päättelykyvyn testiä, joka on 

kansainvälisesti tunnustettu tyttöjä tai poikia suosimaton testi (Pind, Gunnarsdóttir, & 

Jóhannesson, 2003; Thuneberg et al., 2014). Tutkimusaineistoa varten kerättiin myös 

oppilaiden arvosanat äidinkielestä, matematiikasta, biologiasta ja maantiedosta. Kaikkien 

oppilaiden vanhemmilta pyydettiin kirjallinen lupa arvosanojen saamista varten (liite 10). 

Lomakkeessa kerrottiin tarkkaan mitä tutkitaan ja miksi sekä miten aineistoa käsitellään. 

Arvosanojen käyttämistä ei lopulta kuitenkaan nähty tarpeelliseksi tämän tutkielman 

tutkimuskysymysten tiimoilta, vaan ne jätettiin pois. 

Kuvio 2. Kolmivaiheinen aineiston keruu 

 

Kuviossa 2. kohta A tarkoittaa kontrolliryhmää, jonka oppilaat tekivät pohdintatehtäviä näyttelyssä. B 

tarkoittaa koeryhmää, jonka oppilaat tekivät myös pohdintetehtäviä näyttelyssä, mutta kävivät lisäksi 

katsomassa myös Sea-Rex elokuvan ja joiden jälkitestit teetettiin viivästettynä. C ryhmä koostui yhden 

luokan oppilaista, jotka tekivät pohdintatehtävien sijaan ongelmanratkaisutehtäviä näyttelyssä käydessään. 

 

Ennakkotestit kuuluivat aineiston keruun ensimmäiseen vaiheeseen. Testipatteristo koostui 

Ravenin Advanced Progressive Matrices-testistä, Decin ja Ryanin teoriaan perustuvasta 

Miksi teen erilaisia asioita? -sisältömotivaatiotestistä (liite 1) sekä kyselylomakkeesta, jolla 

kartoitetaan oppilaiden kiinnostusta eläimistä, luonnosta ja dinosauruksista sekä testataan 

dinosaurustietämystä (liitteet 2 ja 3). Sekä ennakko- että jälkitestien lopuksi oli Osgoodin, 

Sucin ja Tannenbaumin semantisen differentiaalin idealla laadittu sanaparitehtävä (liite 4), 

jossa oppilas valitsi vastakohtaisen adjektiiviparin väliltä kohdan, joka vastasi hänen 

mielestään biologian opiskelua koulussa. 

Vierailu dinosaurusnäyttelyssä eli aineiston keruun toinen vaihe suoritettiin Oulun 

taidemuseolla olleessa Age of the Dinosaur-näyttelyssä noin viikko ennakkotestien jälkeen. 

Oppilaat vierailivat näyttelyssä koulu tai luokka kerrallaan eri aikoihin. Vierailun alussa 

tutkija ohjeisti oppilaat henkilökohtaisesti pohdintatehtävää ja näyttelytiloissa kiertämistä 

varten. Kahden ryhmän vierailun alun ohjeisti tutkijan perehdyttämä näyttelyn työntekijä. 

Oppilaat kiersivät pareittain tai tarpeen mukaan kolmen ryhmissä Age of the Dinosaur-
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näyttelyssä, tehden havaintoja fossiileista ja liikkuvista animatronisista dinosauruksista. 

Havaintoja ei tarvinnut kirjoittaa muistiin, vaan keskustella vapaasti parin kanssa tehdyistä 

havainnoista. Aikaa ryhmällä oli taidemuseolla vierailuun tunti, josta alun siirtymiin ja 

ohjeisiin kului 15 minuuttia ja lopuksi 15 minuuttia meni tutustuessa toisen kerroksen 

taidenäyttelyyn sekä museokauppaan. Dinosaurusnäyttelyssä ryhmä oli 30 minuuttia. 

Tutkija, mukana olleet opettajat tai näyttelyn työntekijät eivät ohjanneet havaintojen 

tekemistä tai keskustelua muuten kuin muistuttamalla oppilaita pohtimistehtävistä. 

Havaintojen tekemiseen annettiin kullekin oppilasparille kysymyspaperi, jonka kuusi eri 

aihetta ja kysymystä ohjasivat heidän keskusteluaan sekä havaintojen tekemistä (liite 5). 

Oppilaat saivat halutessaan lukea näyttelyssä esillä olleita informaatiotekstejä. 

Pohdintakeskustelut heidän piti käydä kuitenkin itsenäisesti, eli he eivät voineet kysyä 

pohdittavista aiheista esimerkiksi opettajaltaan tai näyttelyn oppailta. Jokaista näyttelyn 

työntekijää informoitiin tutkimukseen osallistuvista koululuokista ennakkoon sekä vielä 

juuri ennen ryhmien vierailua. Tutkimukseen osallistuneista 17 koululuokasta seitsemän 

kävi katsomassa tiedekeskus Tietomaassa esitetyn Sea Rex 3D-elokuvan. Yhdeksän 

luokkaa kävivät ainoastaan dinosaurusnäyttelyssä ja yksi luokka (erillisryhmä) toteutti 

ongelmanratkaisutehtäviä näyttelyssä käydessään, eikä myöskään nähnyt elokuvaa. 

Ongelmanratkaisutehtävät näyttelyssä 

Suunnitelmana oli toteuttaa jollain tavalla pelinomaisesti etenevä 

ongelmanratkaisutehtävien sarja, jossa saisi pisteitä onnistuneiden vastausten mukaisesti. 

Tällaisen toteuttaminen osoittautui kuitenkin liian vaikeaksi, joten nämä tehtävät päädyttiin 

toteuttamaan hieman eri tavalla. Ongelmanratkaisutehtävät toteutettiin tätä tutkielmaa 

varten varsin pienillä ajallisilla ja teknisillä resursseilla. Tehtävät rakentuivat kolmesta 

erillisestä lomakkeesta (tasot I, II ja III), joiden tehtävät vaikenivat tasojen edetessä. 

Ongelmanratkaisutehtävien avulla koitettiin luoda vielä pieni ulkoisen motivaation lisä, 

käyttämällä tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti hyväksi. Tehtävissä tarjottiin 

lisätietoutta näyttelyn antaman informaation tueksi videoiden ja lehtiartikkeleiden kautta. 

Mahdollista sisäistä motivaatiota tuettiin antamalla hyvää palautetta jokaisen tason 

suorituksesta ja yhteistoiminnallisuutta tukien tehtävät täytettiin parin kanssa. 

Ongelmanratkaisutehtävien tasolomakkeet (liite 6) sisältävät niin monivalintakysymyksiä, 

avoimia kysymyksiä, kuvia, videoita kuin nettilehtien uutisiakin sekä viisiportaisia likert-

asteikollisia kysymyksiä näyttelykäynti kokemuksesta. 
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Jälkitestit teetettiin oppilaille aineiston keruun kolmannessa vaiheessa. Kontrolliryhmään 

kuuluneilla luokilla (Helsingissä toteutettujen tutkimusten rungon mukaisesti) jälkitestit 

olivat noin viikko näyttelykäynnin jälkeen ja koeryhmän luokilla noin kaksi kuukautta 

näyttelykäynnin jälkeen. Jälkitestissä ei ollut mukana uudestaan Ravenin visuaalisen 

hahmottamisen testiä eikä itsemääräämisteorian mukaista Miksi teen erilaisia asioita -

sisältömotivaatiotestiä. Jälkitesteissä mukana oli tilannemotivaatiota mitannut 

mielipidekysely koskien dinosaurusnäyttelyä sekä näyttelyvierailua (liite 7). Muut 

kyselylomakkeet olivat samankaltaisia ennakkotesteihin nähden, kartoittaen oppilaan 

tietoja dinosauruksista, kuten ennakkotestissäkin (liite 8). Semanttisen differentiaalin ideaa 

hyödyntävässä sanaparitehtävässä oppilaiden piti jälkitestissä kertoa millaista biologian 

opiskelu on dinosaurusnäyttelyssä (liite 9). Sanaparit olivat samat kuin ennakkotestissä 

biologian opiskelua koulussa mitanneetkin. 

5.2.1 Lomaketutkimus ja mittarit 

Kyselylomake on perinteinen tapa kerätä tutkimusaineistoa ja sen muoto vaihtelee 

tarkoituksen ja kohderyhmän mukaan. Huolellinen kysymysten tekeminen ja muotoilu luo 

hyvän perustan tutkimuksen onnistumiselle. Jos vastaaja ei ajattele samalla tavalla kuin 

tutkija tarkoittaa, tulokset vääristyvät muotoilun ja kysymysten asettelun johdosta. Valli 

(2007a) muistuttaa myös, etteivät kysymykset saa olla johdattelevia ja niiden täytyy olla 

yksiselitteisiä sekä tutkimuksen tavoitteiden ja tutkimuskysymyksien mukaisia. 

Tavoitteena on havainnoida ilmiötä mahdollisimman objektiivisesti (Metsämuuronen, 

2003). Lomakkeen rakentamisessa on tärkeää tutustua  huomioitava mitattavan ilmiön 

teorioihin ja aikaisempaan tutkimukseen sekä huomioitava vastaajan motivaatiotason 

määrä kyselyn edetessä. Pitkässä kyselyssä helpot taustakysymykset, kuten ikä ja 

sukupuoli voidaan asettaa loppuun, koska niihin voi vastata motivaation hiipuessakin. 

(Valli, 2007a) Metsämuurosen (2003) mukaan on hyvä käyttää valmiita mittareita, joiden 

luottavuutta on jo tutkittu ja testattu laajoilla ihmismäärillä. Tällöin tuloksetkin ovat 

yleensä vertailukelpoisia  muiden samalla mittarilla saatujen tulosten kanssa. 

Mittarit koostuvat useista osioista, jotka mittaavat laajasti oppilaiden kiinnostusta, 

asennetta, motivaatiota sekä tietoa. Pantzarin (1998) mukaan on usein kysymys 

oppimisesta myös yhtälailla asenteiden kuin tietojen alueella. Valmiissa strukturoiduissa 

lomakkeissa oli käytössä viisi- ja neliportainen Likert-asteikko, semanttisen differentiaalin 
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sanaparit sekä totta, tarua ja en tiedä -vaihtoehtokysymykset. Kyselylomakkeet muokattiin 

sopimaan Oulun taidemuseolla olleeseen Age of the Dinosaur-näyttelyyn. 

Visuaalisen päättelykyvyn testi: Raven Standart Progressive Matrices 

Ravenin Standert Progressive Matrices -testillä mitataan ajattelun taitoja ja visuaalista 

päättelykykyä. Testin tarkoituksena on mitata kykyä oppia ja muistaa uusia asioita 

kielellisestä taitotasosta huolimatta. Testiä on käytetty laajasti ympäri maailmaa ja se on 

standardoitu psykologinen testi, jonka avulla voidaan verrata visuaalisen päättelykyvyn 

taitoja esimerkiksi ilman kulttuurierojen tai sosioekonomisen taustan vaikuttamista 

testituloksiin. (Raven, 2000; Pind, Gunnarsdóttir, & Jóhannesson, 2003) Tähän 

tutkimuskokonaisuuteen Raven-testin on todettu toimivan hyvin erityisesti siksi, ettei se 

suosi tuloksissaan tyttöjä eikä poikia ja sitä voi käyttää sekä yksilö- että ryhmätestauksissa 

(Pind, Gunnarsdóttir, & Jóhannesson, 2003; Thuneberg et al., 2014). Tosin Mackintosh & 

Bennett (2005) tuovat esiin, että on tutkittu miesten menestyvän testissä jonkin verran 

naisia paremmin, varsinkin loppuosassa testiä ja etenkin kun vastaajat ovat yli 17-vuotiaita. 

Testi koostuu viidestä osiosta, A-E, joissa jokaisessa on kaksitoista päättelytehtävä kuvaa. 

Tehtävissä on jokaisessa isompi epätäydellinen kuva ja sen alla numeroidut 

kuvavaihtoehdot puuttuvaksi palaksi (kuvio 3). Tässä tutkimuksessa Raven-testissä 

vastaajille annettiin vastauslomake sekä kirja, jossa jokaisella sivulla on yksi kuvatehtävä. 

Testin tekijän piti valita mielestään oikea vaihtoehto täydentämään isompaa kuvaa ja 

rastitettava vaihtoehdon numero vastauslomakkeestaan. Esimerkkinä kaikille näytettiin 

ensimmäinen kirjan sivu, harjoiteltiin katsomaan oikea vastaus sekä sen merkitseminen 

vastauslomakkeeseen. Testin kaikki viisi osiota on suunniteltu alkamaan helpommista 

tehtävistä vaikeutuen edetessään. Tehtävien tason vaihteleminen tekee vastaamisesta 

miellyttävämpää, eikä turhauta vastaajaa vaikka jokin tehtävä välissä tuntuisikin liian 

vaikealta. Testissä saa pisteen jokaisesta oikeasta vastauksesta, joten maksimipitemäärä on 

60 pistettä. Tämä testi teetettiin vain ennakkotestauksien aikana. 
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Kuvio 3. Esimerkki Ravenin testin päättelytehtävästä 

 

Tämä kuvan tehtävä ei ole enää nykyisessä testissä. Kuvio otettu “The Raven’s Progressive Matrices: Change 

and stability over culture and time,” Raven, J., 2000, Cognitive Psychology, 41, 2. Tekijänoikeus © 2000 

Elsevier 

 

Miksi teen erilaisia asioita? -testi 

Tässä testissä oli neljä osiota, joissa jokaisessa oli 8 väitettä. Lomakkeen neljä osiota olivat 

A) Miksi teen läksyni, B) Miksi teen oppitunnin tehtäviä, C) Miksi yritän vastata vaikeisiin 

kysymyksiin oppitunnilla ja D) Miksi yritän pärjätä koulussa. Jokaisen osion kahdeksan 

väitettä liittyivät osion aiheeseen ja pyrkivät selvittämään mitkä asiat motivoivat oppilasta 

näihin koulutyöskentelyn asioihin. Vastaajan tuli kertoa oliko väite hänen kohdallaan ei 

yhtään totta, ei läheskään totta, jokseenkin totta vai täysin totta (kuvio 4). Motivaatio ja 

asenne ovat siis tässä lomakkeessa kvantifioitu neliportaisen likert-asteikko vastausten 

muotoon. 

Likertin asteikoissa yksi heikkous on, että kaikki ihmiset eivät mielellään ota kantaa, vaan 

käyttävät runsaasti keskimmäistä vaihtoehtoa. Toinen tyypillinen ilmiö on, että tyydytään 

valitsemaan “melkein samaa mieltä” ja “melkein eri mieltä” jättäen ääripään vaihtoehdot 

käyttämättä. (Valli, 2007a) Tässä kyselylomakkeessa keskimmäistä vaihtoehtoa ei annettu, 

joten kaikkien vastaajien tuli ottaa kantaa väittämien paikkaansapitävyyteen. 

Neliportaikkoisen asteikon pohjana on ajatus Decin ja Ryanin ulkoisen motivaation eri 

tasoista, jotka etenevät kohti sisäistä motivaatiota ja testi mittaa oppilaiden 

sisältömotivaatiota. Tämä lomake täytettiin vain ennakkotestauksessa (liite 1). Testi 

pisteytettiin niin, että “ei yhtään totta” vaihtoehdosta sai yhden pisteen, “ei läheskään totta” 
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vaihtoehdosta kaksi pistettä, “jokseenkin totta” vastauksesta sai kolme pistettä ja “taysin 

totta” vastauksen valinnasta neljä pistettä. 

Kuvio 4. Esimerkki Miksi teen erilaisia asioita -testistä 

 

Dinosaurusnäyttely-testilomake 

“Dinosaurusnäyttely” nimisessä lomakkeessa oppilaat rastivat ensimmäisellä sivulla 

kuinka paljon heitä kiinnostavat luontoon, eläimiin ja dinosauruksiin liittyvät asiat (kuvio 

5, liite 2). Vastausasteikko oli jälleen Likert ja oppilaat valitsivat vaihtoehdoista: 

kiinnostaa erittäin paljon, kiinnostaa paljon, kiinnostaa jonkin verran, kiinnostaa vähän tai 

ei kiinnosta lainkaan. Lomakkeen tässä osiossa oli 18 kohtaa. Kysely jatkui toisella 

paperilla “Mitä tiedät dinosauruksista?”-otsikon alla (kuvio 6, liite 3). Tässä kohtia oli 30, 

mukaanlukien ensimmäinen testikohta. Näihin oppilaat vastasivat joko totta, ei ole totta tai 

en tiedä vastausvaihtoehdoista valiten. Motivaatiota ja asenteita mittaava ensimmäisen 

sivun testi kuului vain ennakkotestaukseen, tietotestiosio teetettiin samanlaisena myös 

jälkitestauksen aikana (liite 8). 

Kiinnostuneisuutta mittaava osio pisteytettiin positiivisten ja negatiivisten vastausten 

mukaisesti. Vastaaja sai viisi pistettä, kun asia kiinnosti erittäin paljon ja pisteet etenivät 

laskevasti, niin että “ei kiinnosta lainkaan” vaihtoehdosta sai yhden pisteen. Tietotestistä 

sai yhden pisteen jokaisesta oikeasta vastauksesta. Väärin menneestä  sekä “en tiedä” 

vastauksesta sai nolla pistettä. 

Kuvio 5. Esimerkki ennakkotietotestin kiinnostavuusosiosta 

 

Kuvio 6. Esimerkki tietotestin väitteistä 
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Semanttisen differentiaalin testi 

Semanttista differentiaalia kutsutaan joissain yhteyksissä myös nimellä Osgoodin asteikko, 

sillä Charles Osgood kehitti mittausmenetelmän vuonna 1957. Menetelmän pohjana on 

sovellettu Likertin asteikkoa ja adjektiiviparin vertailusta koostuvan mittarin 

keskimmäinen vaihtoehto on neutraali. Adjektiiviparit ovat toisilleen vastakkaisia 

ominaisuuksia (esimerkiksi ystävällinen - - - - - epäystävällinen, vrt. kuvio 7). (Valli, 

2007a) Tässä tutkimuksessa oli kaksi semanttisen differentiaalin testiä: “Biologian 

opiskelu koulussa; sanaparit” ja “Dinosaurusnäyttely; sanaparit” (liite 4 ja 9). 

Ensimmäisenä mainittu kuului ennakkotesteihin ja toinen jälkitesteihin kysyen samojen 

sanaparien kautta biologian opiskelusta dinosaurusnäyttelyssä. Alkuperäinen tarkoitus on 

ollut käyttää mittaria asenteiden mittaukseen, mutta myöhemmin sitä on käytetty myös 

samankaltaisuuden ja etäisyyden mittaamiseen. Vallin (2007a) mukaan mittarissa on 

tärkeää vaihdella positiivisen ja negatiivisen adjektiivin paikkaa, jotta  vastaajien 

mielipiteet eivät lähtisi ohjautumaan positiivisia ominaisuuksia kohden. Tässä tutkielmassa 

positiivisten ja negatiivisten paikkaa ei kuitenkaan vaihdeltu, jotta vältetään vastaajien 

“huolimattomuusvirheet”. Testi pisteytettiin niin, että positiivisesta vaihtoehtovalinnasta 

sai 5 pistettä pisteiden aletessa negatiivisen vaihtoehdon 1 pisteeseen. 

Kuvio 7. Esimerkki semanttisen differentiaalin testin sanapareista  

  

Mielipidekysely 

Jälkitesteissä täytetty mielipidekysely-lomake mittasi oppilaiden tilannemotivaatiota 

dinosaurusnäyttelyssä (liite 7). Lomake rakentui 16 kohdasta, jossa Likert-asteikkoa 

käyttäen vastausvaihtoehtdot olivat: olen täysin samaa mieltä, olen lähes samaa mieltä, en 

ole samaa enkä eri mieltä, olen jokseenkin eri mieltä ja olen täysin eri mieltä (kuvio 8). 

Testin lopussa myös kysyttiin onko oppilas käynyt aikaisemmin jossain muussa 

dinosaurusnäyttelyssä.  Mielipidetestissä “olen täysin samaa mieltä” vastauksesta sai viisi 

pistettä, “olen lähes samaa mieltä” vastaus tuotti neljä pistettä, “en ole samaa enkä eri 

mieltä” vastauksesta sai kolme pistettä, “olen jokseenkin samaa mieltä” vaihtoehdon 

valittuaan sai kaksi pistettä ja vastausvaihtoehto “olen täysin eri mieltä tuotti yhden 
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pisteen. Kyselyn kuudes kohta oli käänteinen, joten se pisteytettiin käänteisesti muihin 

kohtiin verrattuna. 

Kuvio 8. Esimerkki mielipidekyselystä 

 

5.3 Aineiston analyysi 

Aineistoa analysoitiin faktorianalyysien perusteella saatuja päätekijöiden 

summamuuttujien korrelaatioita testaamalla. Usean tutkijan mukaan isossa aineistossa 

testaamiseen olisi perusteltua käyttää parametrisiä varianssianalyysejä, mutta koska monet 

muuttujat on mitattu Likert-asteikolla tai sen tyyppisesti, eivät keskiarvotestit ole 

suositeltuja (muun muassa Valli, 2007b; Metsämuuronen, 2009). Nykyään kuitenkin monet 

ovat myös sitä mieltä, että etenkin faktoreiden summamuuttujat tekevät muuttujista 

vertailukelpoisia myös keskiarvo- ja varianssianalyyseihin (Boone, 2012; Nummenmaa, 

2010), eivätkä normaalijakauman puuttuminen tai likert-asteikon käyttö välttämättä aiheuta 

vääriä tuloksia parametrisissa varianssianalyyseissä tai t-testeissä (Norman, 2010). 

Jälkitestien muuttujien välisiä riippuvuussuhteita haluttiin vertailla etenkin ryhmittäin 

(onko muuttujissa havaittavissa merkittäviä eroja kontrolli-, koe- ja erillisryhmien kesken), 

mutta myös faktoreiden ja sukupuolen kautta. Ennakkotesteissä olleiden mittareiden 

tuloksia ei vertailtu ryhmään ollenkaan, sillä ennakkotestauksien aikaan ryhmien 

käsittelyssä ei ollut vielä eroja. 

Faktoreiden väliseen sekä muita muuttujia faktoreihin vertaileviin analysointeihin valittiin 

Pearsonin korrelaatiomatriisin jälkeen yksi ja useampisuuntaiset varianssianalyysit sekä 

parittaiset ja riippumattomien otosten t-testit. Mitattaessa sukupuolen vaikutusta 

muuttujiin, tehtiin ensin riippumattomien otosten t-testi, jotta saatiin tietää myös eri 

muuttujien yhteisvaikutukset. Nummenmaan (2010) mukaan testiä käytetään tilanteissa, 

joissa tutkittavat on jaettu kahteen riippumattomaan ryhmään. Sukupuolen vaikutusta 

testattiin visuaalisen päättelykyvyn, tietotestien pisteisiin sekä kaikkien muodostettujen 

faktoreiden summamuuttujiin. T-testissä muuttujan pitää olla vähintään välimatka-

asteikolla mitattu, mutta jaotteleva ryhmä voi olla dikotominen (Nummenmaa, 2010). 
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Parittaista t-testiä käytettiin toistomittausasetelmassa, jolloin mitataan saman 

koehenkilöjoukon suoriutumista samassa testissä eri tilanteessa. T-testien efektikoko on 

laskettu Cohenin d-arvolla, joka tarkastelee ryhmien keskiarvojen erotuksia. 

Korrelaatioihin perustuvia selitysasteita voidaan verrata d-arvoihin ja laskea selitysaste 

myös silloin kun keskiarvoja ei voida vertailla. (Nummenmaa, 2010) Tietotestien 

keskinäistä eroavaisuutta analysoitiin parittaisella t-testillä ja Ravenin visuaalisen 

päättelykyvyn testiä analysoitiin riippumattomalla t-testillä, koska niin tietotestien kuin 

visuaalista hahmotuskykyä mitanneen testin ja sukupuoltenkin jakaumat olivat normaalit. 

Ryhmän (kontrolli-, koe- ja erillisryhmä) vaikutusta eri muuttujiin mitattiin 

useampisuuntaisella varianssianalyysillä. Koska tässä tutkimuskontekstissa on käytetty 

kolmea ryhmää, laskettiin useampisuuntaisiin varianssianalyyseihin myös kontrastit eri 

ryhmien väliltä sekä Bonferroni korjaukset merkitsevyysarvoihin. Efektikoot ja 

selitysasteet laskettiin vertailun vuoksi molemmat aina kun se oli mahdollista. 

(Nummenmaa, 2010). Koska kaikkien faktori muuttujien jakaumat eivät olleet täysin 

normaalisti jakautuneita, niin tuloksia vertailtiin parametrittomien Kruskallin-Wallisin sekä 

Mannin-Whitneyn U -testien antamiin vastauksiin merkityksellisistä eroista muuttujien 

välillä. Merkittäviä eroja parametrillisten ja parametrittomien analysointien tulosten välillä 

ei havaittu. 

Boonen (2012) mukaan on perusteltua käyttää parametrisia testejä, kun Likert-kysymykset 

eivät ole yksittäisiä, vaan monta kysymystä mittaa samaa asiaa ja näistä on muodostettu 

summamuuttuja. (vrt. Norman, 2010) Myös Nummenmaa (2010) pitää välimatka-

asteikollisia muuttujia riittävinä parametrillisiin testeihin ja summamuuttujia luotettavina. 

Testien tuloksissa ei havaittu tulosten kannalta eroja, vaan muuttujat korreloivat 

parametrillisissä ja parametrittomissa testeissa hyvin samankaltaisesti. 

5.3.1 Puuttuvien arvojen korvaaminen 

Kaikkien testilomakkeiden aineistomatriiseille tehtiin Littlen Missing Completely at 

Random -testi (MCAR), josta nähdään ovatko puuttuvat arvot, vastaamatta jääneet kohdat, 

täysin sattumalta vai systemaattisesti puuttuvia. Grahamin (2009) mukaan puuttuvien 

arvojen pois jättäminen aineistosta on haitallisempaa, kuin arvojen korvaaminen oikeilla 

menetelmillä (Graham, 2009). Testilomakkeista, joiden puuttuvat arvot olivat Littlen 

MCAR-testin mukaan täysin satunnaisia, korvattiin puuttuvat tiedot Expectation-
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Maximization (EM) tekniikan mukaan. Graham suosittelee korvaamaan matriisin puuttuvat 

tiedot EM:n mukaan juuri tämän kaltaisessa tapauksessa, jossa puuttuvat tiedot ovat 

todistettu satunnaisiksi. (ibid., 2009) 

Multiple imputation (MI) on keino, jolla puuttuvat arvot voidaan korvata kaikista 

luotettavimmin vaikka Littlen testi ei olisikaan osoittanut satunnaisuutta.  Menetelmä 

korvaa arvot satunnaisesti useaan kertaan tavalla, joka mahdollistaa luotettavan tarkastelun 

muuttujalle jatkoanalysoinnissakin. (Graham, 2009; Graham, Olchowski & Gilreath, 2007) 

Puuttuvia tietoja arvioidaan ja ennustetaan tehokkaasti jo 3-5 käsittely kerralla, mikä on 

aivan riittävää Grahamin et al. tutkimusten mukaan (2007). Multiple imputation 

korvaamismenetelmää käytettiin niiden matriisien puuttuville tiedoille, jotka eivät olleet 

täysin satunnaisia Littlen testin mukaan. Menetelmä laski korvaavia tietoja 5 käsittelyn 

(imputaation) verran. Korvattujen puuttuvien tietojen määrä oli vain 0,7%-1,9%. Grahamin 

(2009) mukaan usein puuttuvan tiedon maksimi määränä pidetään 5%, mutta sekin on vain 

häilyvä raja multiple imputointia käytettäessä. 

Ravenin testissä puuttuvat tiedot antoivat 0 pistettä, koska oppilaita ohjattiin jättämään 

hankalat kohdat väliin. Tämän testin puuttuvia tietoja ei siis korvattu. Testissä oli 

aikarajana 12 minuuttia, joten loppuosasta testiä jokaisella jäi tyhjiä kohtia yksilöllinen 

määrä. Tietotestien (T1 ja T2) yksittäiset puuttuvat arvot korvattiin, mutta kokonaan 

puuttuvat rivit (esim. oppilas pois ennakkotesteistä, jolloin T1 aineisto puuttui hänen 

riviltään kokonaan) poistettiin aineistosta. 

5.3.2 Faktorianalyysi 

Aineiston analyysissä kokeiltiin faktorianalyysien kautta vielä sitä, miten imputoidusta 

aineistosta saadut faktorit eroavat imputoimattomalle aineistolle tehdystä 

faktorianalyysistä. Koska faktorien rakenteet eivät eronneet merkittävästi ja myös ryhmien 

väliset sukupuolijakaumat pysyivät lähes samoina (erot 0-1%), on jatkossa perusteltua ja 

luotettavaa käyttää imputoitua aineistoa. Faktorianalyysien luotettavuutta tähän aineistoon 

testattiin Kaiser-Myer-Olkin -testillä (KMO), jossa nyrkkisääntönä pidetään sitä, että jos 

testi antaa arvon 0,6 tai suurempi, niin aineisto on sopiva analyysiin ja tulokset ovat 

luotettavia (Metsämuuronen, 2003 & 2009). 
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Muun muassa Fieldin (2013) ja Metsämuurosen (2003) mukaan on mielekästä etsiä 

suuresta muuttuja määrästä tekijät, jotka korreloivat keskenään muita enemmän ja 

muodostavat kokonaisuuden. Näin voidaan tiivistää esimerkiksi juuri Likert-asteikolla 

mitattujen muuttujien informaatio vain muutamaan keskeiseen faktoriin. Field lisää, ettei 

kaikkea voi mitata suoraan koska asioilla on monia mitattavia ulottuvuuksia jotka 

muodostavat kokonaisuuksia. Faktorit eli päätekijät muodostuvat muuttujista, jotka 

korreloivat vahvasti keskenään. Faktorianalyysi antaa jokaiselle muuttujalle 

kommunaliteettiarvon (muuttujien latausten neliöiden summan), josta nähdään kuinka 

suuri osa muuttujan sisäisestä vaihtelusta selittyy tällä faktorilla, on siis sitä parempi mitä 

lähempänä arvo on 1,0 arvoa. (Field, 2013; Metsämuuronen, 2003 & 2009; Nummenmaa, 

2010) Kysymykset mittaavat sitä luotettavemmin faktoria, mitä lähempänä arvoa 1 

kommunaliteettiarvot ovat (Metsämuuronen, 2009; Nummenmaa, 2010). Taulukosta 5, 

nähdään faktorien olevan erittäin luotettavia. Analyysistä voidaan jättää pois kaikki ne 

muuttujat, joiden lataukset eivät yhdelläkään pääfaktorilla ylitä arvoa 0,30. Tällöin 

kommunaliteettiarvot ovat matalia ja nämä muuttujat vain sekoittaisivat tulkintoja turhaan. 

(Metsämuuronen, 2003 & 2009) 

Tämän tutkielman aineistolle käytettiin latausten arviointiin suurimman uskottavuuden 

menetelmää (maximum likelihood), joka on suositeltavaa isoille aineistoille (N>100). 

Faktorit rotatoitiin perinteisellä suokulmaisella VARIMAX-menetelmällä. (Field, 2013; 

Metsämuuronen, 2003 & 2009) Jokaiselle saadulle faktorille laskettiin Cronbachin alfa, 

jotta nähdään onko faktorit lajiteltu luotettavasti.  Alfan arvot vaihtelivat 0,695-0,933 

välillä. Yleisesti on hyvä jos alfan arvot ovat 0,7-0,8 tuntumassa ja mielipidemittareissa yli 

0,7. Tästä aineistosta saadut faktorit ovat siis luotettavia. (Field, 2013) 

5.4 Tutkimuksen eettisyys, luotettavuus ja yleistettävyys 

Tutkimuksen eettisyyden periaatteita ovat muun muassa tieteellinen rehellisyys, 

huolellisuus, avoimuus, tieteellinen tunnustus muille työlle, eettisesti kestävät 

tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät, älyllinen vapaus työstää uusia ja 

kritisoida vanhoja ideoita oman näkemyksensä mukaisesti sekä julkinen vastuu julkaista 

tutkimustuloksia (Clarkeburn & Mustajoki, 2007). Tämän tutkimuksen konteksti ja eri 

vaiheet on aikaisemmissa luvuissa pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. 
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Clarkeburnin ja Mustajoen (2007) mukaan tutkimustuloksiin vaikuttavat tekijät on on 

pyrittävä tuomaan julki kirjoitettaessa. 

Hyvässä tutkimuksessa otannan tulisi edustaa riittävällä tarkkuudella tutkittavaa 

perusjoukkoa (Clarkeburn & Mustajoki, 2007; Metsämuuronen, 2003). Otanta tähän 

tutkimusaineistoon oli varsin kattava, sillä yhdeksästä eri koulusta oli mukana yhteensä 17 

eri luokan oppilaat ja joukossa oli myös erityis- sekä maahanmuuttajaoppilaita. Vaikka 

välimatka näyttelyyn hieman rajoitti osallistuvia kouluja, jakautui otos silti monilta eri 

asuinalueilta tuleviin oppilaisiin, sillä tutkimuksessa mukana olleet koulut olivat eri 

alueilta Oulua (tarkempi kuvaus tämän tutkielman otannasta luvussa 5.1.2 Koehenkilöt ja 

otanta). 

Etenkin lasten ollessa tutkimuksen informantteja, tulee olla huoltajan suostumus 

tukimukseen osallistumisesta (Clarkeburn & Mustajoki, 2007). Tässä tutkimuskontekstissa 

oppilailta ei kysytty esimerkiksi perhetaustaan liittyviä kysymyksiä, jotka saattaisivat olla 

arkaluontoisia. Koulujen rehtorit ja opettajat päättivät luokkiensa osallistumisesta 

tutkimukseen, mutta arvosanojen luovuttamista varten pyydettiin kirjallinen suostumus 

lasten huoltajilta. Tutkimuksessa ei keskitytä lasten ominaisuuksien arviointiin, vaan lasten 

oppimisympäristöä ja oppimista mittaavaan arviointiin. Tunnistettavuus on yksi tärkeä 

eettinen periaate tutkimusta tehdessä (Hallamaa, Launis, Lötjönen & Sorvali, 2006; 

Clarkeburn & Mustajoki, 2007). Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin optisilla 

lomakkeilla, jotka syötettiin koneelle eri kaupungissa kuin tutkimus teetettiin. Nimi- ja 

koulutietoja ei julkaista tutkimuksessa, joten tältäkin osin tunnistamattomuus säilyy 

luotettavana. 

Tulosten luotettavuutta pyrittiin maksimoimaan vertaamalla parametristen ja 

parametrittomien menetelmien yhtäläisyyksiä sekä laskemalla merkittäville tuloksille 

selitysasteita (Pearsonin korrelaatiokertoimen neliöinti, r
2
) ja efektikokoja (Cohenin d = 

keskiarvojen erotus / hajonnalla). Faktoreiden luotettavuutta mitattiin kommunaliteettien, 

Kaiser-Myer-Olkin-testillä, Cronbacin alfan avulla ja tarkastelemalla korrelaatioivatko 

faktorin kohdat keskenään ja pysyykö alfan arvo samankaltaisena jos jokin faktorin 

sisältämä kohta poistettaisiin. (Metsämuuronen, 2003; Field, 2013; Nummenmaa, 2010) 

Tätä tutkimusaineistoa kerätessä toistettiin mittauksia useita kertoja, eikä tuloksista 

ilmennyt mitään, minkä vuoksi pitäisi epäillä tutkimuksen stabiliteettia eli toiston 

onnistuvuutta (Valli, 2007a). Tutkimuksen validiutta on tarkasteltu tutkimusongelmien 



42  

 

  

kautta, jotka ovat ajankohtaisia esimerkiksi tulevaisuuden taitoihin ja vuonna 2016 

voimaan tulevaan opetussuunnitelmaan liittyen. Tutkimuksen yleistettävyyttä ja 

luotettavuutta käsitellään vielä hieman lisää pohdinnassa (luku 8). (Karjalainen, 2010; 

Metsämuuronen, 2004) 

Ulkoinen validiteetti on Karjalaisen (2010) mukaan sitä, että tulokset ovat siirrettävissä ja 

yleistettävissä ja otos edustaa koko perusjoukkoa. Tämän tutkielman otos oli 

opinnäytetyöhön varsin laaja ja jakaumat tyttöjen ja poikien välillä olivat hyvin tasaiset.  

Saatuja tuloksia ei silti pyritä yleistämään, vaan pikemminkin antamaan tietoutta juuri tässä 

tutkimuskontekstissa. Jonkin asteista vertailua tulosten perusteella voi toisiin 

samankaltaisiin tutkimuksiin tehdä. 

5.4.1 Ongelmanratkaisutehtävien luotettavuus 

Ongelmanratkaisutehtävät rakentuivat ensin yhtenäisen googledocs-lomakkeen muotoon, 

koska siten vastaukset saatiin tallentumaan suoraan omalle lomakepohjalleen. Lomaketta 

testattiin tiedekeskus Tietomaan 10-13-vuotiaiden kesäleiriläisten tekemänä. Heitä oli 

seitsemän, kaksi tyttöä ja viisi poikaa. Vastaajista viisi oli viidennen luokan aloittavia 

oppilaita, yksi kuudennen luokan aloittava ja yksi seitsemännen luokan aloittava oppilas. 

Tutkija tarkkaili lapsia heidän täyttäessään lomaketta pareittain ipadeillä. Kaikki aloittivat 

tehtävät innokkaasti ja tutustuivat tehtäviin sekä niissä olleisiin linkkeihin kuten 

lomakkeessa pyydettiin. 

Tehtävät osoittautuivat kuitenkin hankaliksi ymmärtää ja vastausten löytäminen 

reittipiirroskartan avulla osoittautui vaikeaksi. Havainnointi paljasti myös, että jos tehtävät 

eivät sujuneet heti tai kun oli ongelmia esimerkiksi internet-yhteyden kanssa, niin lapset 

eivät jaksaneet keskittyä enää samalla intensiteetillä kuin aluksi. Tehtävien hitaan 

toteuttamisen kannalta niitä oli selvästi liikaa. Vain vanhin vastaajista selvisi tehtävistä 

kuten oli ajateltu, muilla tunninkaan aika ei riittänyt ja tehtävät jäivät kesken. Tehtävien ja 

lomakkeen rakennetta muutettiin helpompaan ja selkeämpään suuntaan, myös pelillisyyttä 

koitettiin saada vähän mukaan. Tehtävät jaettiin kolmeen eri lomakkeeseen, joista 

muodostui kolme tasoa. Näin saatiin selkeyttä näyttelyssä kulkemiseen tehtäviä 

suorittaessa. Tehtäviä myös vähennettiin ja niihin lisättiin linkkien kautta saatavaa 

lisämateriaalia. 
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Uudet tehtävälomakkeet testattiin vielä Tietomaan eri kesäleiriläisten tekeminä. Erona 

edelliseen testiryhmään oli testaajien määrä sekä ikä (2 lasta, molemmat 11-vuotiaita). 

Testaajia olisi saatu enemmän mikäli internet olisi saatu testaushetkellä toimimaan 

useampaan ipadiin. Koska tässä vaiheessa oikean ikäisiä testaajia oli hyvin vähän, täytin 

testimielessä lomakkeet itse sekä teetin ne myös muille näyttelyssä oppaina 

työskennelleille työntekijöille. Tehtävistä haluttiin saada innostavia ja sopivan haastavia 

juuri 6. luokkaa aloitteleville oppilaille. Tässä hyvänä apuna olivat lomakkeita testanneet 

työntekijät, sillä he kaikki opiskelevat luokanopettajiksi ja siten pystyivät auttamaan 

tehtävien taitotason sekä muiden elementtien arvioinnissa. 

Tehtäviin hyödynnettiin tietoa, jota näyttelyssä opastettaville ryhmille kerrottiin näyttelyn 

eri kohteista sekä mietittiin mitä tietoutta oppilaiden halutaan mahdollisesti saavan 

tehtävistä. Lomakkeisiin tuotiin hieman pelillistämisen tuntua jakamalla tehtävät kolmeen 

eri tasoon eli kolmeen eri lomakkeeseen. Tällä tuettiin jokaisen vastaajan tehtävissä 

etenemistä ja ainakin jonkin tason loppuun pääsemistä, eikä kenellekään pitäisi jäädä 

huonoa kokemusta siitä, ettei saanut lainkaan vastauksia lähetettyä. Näin voidaan myös 

havainnoida sitä, mitkä tehtävät tuottivat hankaluutta ja mihin asti tehtävissä päästiin. 

Alkuperäinen idea oli hyödyntää tehtävissä myös qr-koodien mahdollisuuksia, joita 

käytettiin nyt uudelle tasolle siirtymisessä. QR-koodeja oli tarkoitus käyttää myös 

lisätietolähteiden (linkit videoiden ja uutisten) saamiseen, mutta luotettavien testitulosten 

saamiseksi koodien lukuohjelman ja ipadin käyttöä olisi tuolloin pitänyt opetella 

oppilaiden kanssa jo ennakkoon. 
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6 Tulokset 

Aikaisemmin mainitsin kuinka Ravenin visuaalisen päättelykyvyn testi on kansainvälisesti 

suosittu teesti etenkin “kielettömyytensä” sekä sukupuolineutraaliutensa ansiosta (ks. luku 

5.2.1). Tämän aineiston tuloksista kuitenkin nousi merkittäväksi tyttöjen ja poikien 

keskiarvojen ero (tyttöjen ka. = 34,88, s = 5,89, poikien ka. = 32,75, s = 7,43, t=2,991, 

df=354, p = 0,003, ks. kuvio 9). Selitysaste ei ole kuitenkaan kuin 2,5% ja efektikoko on 

heikko (d = 0,31), joten sukupuoli selittää testissä saaduista pistemääristä melko vähän. 

Aineisto jakautui normaalisti niin sukupuolen kuin visuaalisen päättelykyvyn-testin 

pistejakaumankin osalta, eikä outliereita ollut. 

Kuvio 9. Visuaalisen päättelykyvyn testissä saadut pistemäärät sukupuolittain 

 
Sukupuoli 1 tarkoittaa tyttöjä ja 2 poikia. 

Tyttöjen pistemäärien paremmuus oli tilastollisesti merkittävää (p = 0,003). 

 

Faktorianalyyseillä saatiin kyselylomakkeista esille ne päätekijät, joita eri mittareilla 

testattiin. Jotta faktoreita voidaan hyödyntää muuttujina ja vertailla toisiin muuttujiin, 

muodostettiin summapistemäärät faktorille latautuneiden kysymysten pisteistä (Field, 

2013). Taulukkoon 4 on kirjattu eri testien faktorit, jotta tulosten lukeminen olisi jatkossa 

lukijalle helpompaa. Tulosten analysoinnin vaiheessa tutkimukseen päätettiin vielä lisätä 

yksi mielipidekysely -lomakkeessa kysytty taustamuuttuja. Taustamuuttuja muodostui 
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siitä, oliko oppilas käynyt aikaisemmin jossain muussa dinosaurusnäyttelyssä vai ei (liite 

7). Vastaavassa näyttelyssä aikaisemmin käyneet oppilaat jakaantuivat tasaisesti kontrolli-, 

koe- ja erillisryhmiin, sillä erot ryhmien välillä tämän taustamuuttujan suhteen eivät olleet 

lähelläkään merkittäviä arvoja. 

Taulukko 4 

Eri kyselylomakkeille faktorianalyysillä saadut faktorit 

 

KMO = Kaiser-Meyer-Olkinin testin arvo. 
a
 Pääfaktoreiden selittävyysaste yhteensä koko kyselylomakkeen 

aineistosta (Initial Eigenvalues, cumulative %). 

 

Miksi teen erilaisia asioita -testiin saatiin useita faktoreita, jotka voidaan rinnastaa Decin ja 

Ryanin teoriaan amotivaatiosta, ulkoisesti säädellystä toiminnasta, sisäistetysti säädellystä 

toiminnasta, samaistetusta säätelystä, integroidusta säätelystä ja sisäisesti motivoituneesta 

toiminnasta. Decin ja Ryanin teoriaan kuuluvista itsesääntelyä mittaavista testeistä voidaan 

laskea erikseen myös suhteellisen autonomian indexin (relative autonomy index, RAI), 

joka jakaa mittarin antaman aineiston neljään selittävään tekijään: ulkoisen motivaation 

kategorioihin (a) ulkoisesti säädeltyyn toimintaan, (b) sisäistetysti säädeltyyn toimintaan, 

(c) samaistettuun säätelyyn ja (d) integroituun säätelyyn. Kuten Decin ja Ryanin teoriassa 

painotetaan, niin näissäkin jo ensinnä saaduissa kahdeksassa faktorissa esiintyy ulkoisen 

motivaation säätelemää neljää muotoa. 

Vertailun vuoksi aineisto jaettiin vielä määrätysti neljään faktoriin. Lataumat olivat 

korkeita ja neljäkin faktoria selitti aineistosta 52%. Päätekijöiksi muodostuivat: (1) 

miellyttäminen, toisten oletukset, vaikeuksiin joutuminen ja tyytymättömyys itseen sekä 

palkinto. (2) Asiat ovat itselle tärkeitä, halu oppia ja ymmärtää. (3) Asiat ovat hauskoja ja 

nautin niistä sekä (4), jossa itselle tärkeää ja hauskaa sekä halu nauttia tulevat haastavista 

tehtävistä. Nämä faktorit voisi jakaa neljään ulkoisen motivaation kategoriaan (1=a, 3=b, 
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2=c ja 4=d), joskin jako on hyvin subjektiivinen. Suhteellisen autonomian indeksi antaisi 

tarkan jaottelun, mutta tämän tarkempi asiaan perehtyminen ei ole oleellista tämän 

tutkielman puitteissa. Jatkossa analyyseihin käytetään pakottamatta saatuja kahdeksaa 

faktoria, jotta tulokset ovat mahdollisimman objektiivisia. 

Kiinnostuneisuus jakautui kolmeen selittävään faktoriin eli vastaukset voidaan jakaa 

luonnosta, dinosaurus oheistuotteista (lelut, kirjat, videot, pelit ja vaatteet) ja vapaa-ajalla 

dinosauruksiin liittyvästä tekemisestä muodostuviksi kokonaisuuksiksi. Sanaparitestit 

mittasivat tilannemotivaatiota koulun ja näyttelyn kontekstissa opiskelusta. Koulun 

ympäristössä faktoreiksi muodostuivat mukavuus ja vuorovaikutus sekä helppous. Eli 

opiskelun kokeminen mukavaksi ja vuorovaikutteiseksi korostuu kouluympäristössä 

enemmän kuin helppous. Näyttelyn ympäristössä faktorit muodostuivat niin, että 

mukavaksi ja helpoksi kokeminen korostuivat enemmän kuin vuorovaikutteisuus. Tämä 

jakautuminen tukee teoriaa siitä, että tiedekeskusympäristössä on paljon mahdollisuuksia 

avoimeen ja tutkivaan oppimiseen, mutta ainakin tässä tutkimuskontekstissa sitä koetaan 

olevan enemmän kouluympäristössä opiskeltaessa. Luvussa 6.2 tulkitaan ovatko nämä 

faktorit yhteydessä kiinnostuneisuuteen, sukupuoleen, visuaaliseen päättelykykyyn tai 

ryhmään, jossa vastaaja oli mukana. 

Mielipidetestissä vastauksia jakoi merkittävästi neljä faktoria, joista kahteen ensimmäiseen 

liittyi useampi testin väittämää, kolmanteen liittyi kaksi ja neljänteen faktoriin vain yksi. 

Suurin osa väittämistä liittyy siihen, oliko mielipide näyttelystä mukava ja uuteen 

oppimiseen kannustava kokemus sekä jäikö vierailun jälkeen vielä intoa etsiä 

omatoimisesti lisää tietoa dinosauruksista tai näyttelystä. Kolmas faktori mittasi sitä, 

koettiinko näyttelyssä vietetty aika riittävän pitkäksi. Neljänteen faktoriin liittyneen 

väitteen kommunaliteettiarvo oli alle 0,2, joka on Metsämuurosen (2003 & 2009) mukaan 

niin pieni, että tämä väite voidaan jättää kokonaan tarkastelusta pois. Pois jätetyssä 

väitteessä kysyttiin mielipidettä siitä, oliko näyttelyn sisältö vaikeaa. 

Tietotestistä ilmeni 8 eri faktoria ja kysymyksiä tuntui olevan mahdoton vetää yhteen 

määrittelemään kuhunkin faktoriin kysymysten taustalla olevia ilmiöitä. Esimerkiksi väite 

“osa dinosauruksista on ollut kasvinsyöjiä” kuului analyysin mukaan eri faktoriin kuin 

“kaikki dinosaurukset ovat olleet lihansyöjiä”. Kysymykset olivat siis yksittäisiä, eivätkä 

mitanneet mitään erityisiä tietämyksen alueita. Luokittelun vaikeuden takia tietotesteistä ei 
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otettu faktoreita käyttöön, vaan jokaiselle vastaajalle muodostettiin summamuuttuja 

oikeiden vastausten perusteella. 

6.1 Oppiminen näyttelyssä sekä kiinnostuneisuuden ja motivaation yhteys 

oppimiseen 

Tarkasteltaessa oppimista tietotesteissä saavutettujen pistemäärien kautta, voidaan ajatella 

tiedollista oppimista pelkistetysti niin, että oppiminen on tietotestien välillä tapahtunutta 

positiivista muutosta. Tietotestien pistemäärät nousivat merkittävästi ennakkotestistä (T1) 

jälkitestien (T2) tuloksiin (T1 ka. = 16,5 ja T2 ka. = 18,2, t = -6,857, df = 311, p = 0,000, 

selitysaste 38,4%, parittainen t-testi). 

Sukupuolten ja ryhmien välillä oli merkittäviä eroja tietotestien pisteissä (ks. kuvio 10). 

Keskiarvoilla mitattuna pojat tiesivät dinosauruksiin liittyvää tietoutta tyttöjä paremmin 

(T1: poikien ka. = 17,3 ja tyttöjen ka. = 15,7, t = -2,574, df = 310, p = 0,011; T2: poikien 

ka. = 19,0 ja tyttöjen ka. = 17,4, t = -3,021, df = 310, p = 0,003 riippumattomien otosten t-

testi). Sukupuolen selitysaste oli 2,1% ennakkotestissä havaittavista eroista ja 2,9% 

jälkitestissä havaittavista eroista ja efektikoot olivat heikkoja. Kaikki sukupuolten välisiä 

eroja mittaavat analyysit toteutettiin riippumattomien otosten t-testillä. 

Tilastollisesti merkittävä eroa oli T1 pistemäärien keskiarvoissa kontrolli- ja koeryhmän 

välillä (kontrolliryhmän ka. = 15,6 ja koeryhmän ka. = 17,6, t = 3,267, df = 309, pb = 

0,004*). Pistemäärien keskiarvot erosivat enemmän T2 testissä ja merkittäviä olivat 

kontrolli- ja koeryhmän väliset erot (kontrolliryhmän ka. = 17,2 ja koeryhmän ka. = 19,6, t 

= 4,342, df = 309, pb = 0,000*) sekä koe- ja erillisryhmän väliset erot (erillisryhmän ka. = 

16,6, t = -2,980, df = 309, pb = 0,009*). Kaikki ryhmien väliset erot analysoitiin 

yksisuuntaisella varianssianalyysilla, johon tehtiin kontrastivertailu sekä *Bonferroni-

korjaukset. 

Aikaisempi samankaltainen näyttelykokemus toi merkittävästi eroa T2-testin pisteisiin, 

jotka olivat keskimäärin 19,4 kun ne muilla oppilailla olivat keskimäärin 17,8 (t = -2,566, 

df = 310, p = 0,011). Eroa oli jonkin verran jo T1-testissä, mutta se ei ollut tilastollisesti 

merkittävää. Tietotesteihin vastanneista 312 oppilaasta 80 oli käynyt jossain muussa 

dinosaurusnäyttelyssä aikaisemmin. Sukupuoli ja ryhmä eivät olleet merkittävästi 

yhteydessä aikaisempaan dinosaurusnäyttelyssä käymiseen. 
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Kuvio 10. Ryhmien erot tietotestien pistemäärissä sukupuolittain 

 

Sukupuoli 1 tarkoittaa tyttöjä ja sukupuoli 2 poikia. Keskiarvot ovat ennakko- ja jälkitesteinä teetettyjen 

tietotestien (T1 ja T2) oikeiden vastausten mukaan laskettuja keskiarvoja. Pisteet nousivat keskiarvoisesti 

eniten koeryhmässä (2,0 pistettä), toiseksi eniten kontrolliryhmässä (1,6 pistettä) ja vähiten erillisryhmässä 

(0,7 pistettä). 

 

Korrelaatiomatriisin tuloksiin perustuen kaikki kiinnostuneisuuden faktorit vaikuttivat 

merkittävästi T1 ja T2 pisteisiin. Kiinnostuneisuus luontoon oli yhteydessä T1 pisteisiin 

4,8% selitysasteella (r = -0,220, p = 0,000) ja T2 pisteisiin 1,4% selitysasteen verran (r = -

0,118, p = 0,038). Kiinnostuneisuus dinosaurusoheistuotteista korreloi 3,8% (r = -0,194, p 

= 0,001) T1 pisteisiin ja 4,3% verran T2 pisteisiin (r = -0,208, p = 0,000). Kiinnostuneisuus 

dinosaurusten tutkimiseen vapaa-ajalla oli yhteydessä T1 pisteisiin 4,9% (r = -0,221, p = 

0,000) ja T2 pisteisiin 3,3% (r = -0,182, p = 0,001). Kuten Pearsonin 

tulomomenttikorrelaatiokertoimen arvoista r nähdään, kaikki yhteydet ovat negatiivisia. 

Negatiivisuus on ristiriidassa siihen, että esimerkiksi luonnosta kiinnostunut sai 

korrelaation mukaan vähemmän pisteitä tietotesteistä. Kuitenkin pojat olivat 

kiinnostuneempia luonnosta kuin tytöt ja pojat saivat parempia pisteitä myös tietotesteissä 

kuin tytöt. Tulokset tarkistettiin vielä sirontakuvaajista,  joiden  perusteella (myös 

selitysasteiden) yhteydet ovat vain heikosti lineaarisia ja hajontaa on paljon. 

Sisältömotivaatiota, eli tässä yhteydessä sitä miksi tekee kouluun liittyviä asioita, 

analysoitiin faktoreiden avulla. Merkittävästi dinosauruksista tietämiseen, eli T1 ja T2 
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pisteisiin, vaikutti korrelaatiomatriisin perusteella haasteista pitämisen faktori (T1: r = 

0,251, p = 0,000, selitysaste  6,3% ja T2: r = 0,211, p = 0,000, selitysaste 4,5%) sekä 

tyytymättömyys itseen-faktori (r = 0,148, p = 0,009, selitysaste 2,2%). Haasteista 

pitäminen oli siis jonkin verran heikommin yhteydessä jälkitestissä mitattujen tietojen 

kanssa ja tyytymättömyys itseen ei ollut yhteydessä vielä siihen, miten paljon oppilaat 

tiesivät dinosauruksista ennakkotestissä. 

Sukupuoli oli merkittävästi yhteydessä sisältömotivaation faktoreihin 1, 4, 5, 7 ja 8 (ks. 

taulukko 4 ja 5). Riippumattomien otosten t-testin tulosten perusteella tytöt tekevät poikia 

enemmän koulussa asioita siksi että ne ovat hauskoja ja he itse nauttivat niistä (faktori 1: t 

= 3,427, df = 355, p = 0,001), he haluavat ymmärtää asiat ja ne ovat itselle tärkeitä (faktori 

5: t = 2,131, df = 355, p = 0,034) sekä tytöt haluavat pärjätä koulussa ja olla ylpeitä 

itsestään (faktori 8: t = 2,281, df = 355, p = 0,023). Pojat taas tekevät tyttöjä enemmän 

koulussa asioita siksi että he pitävät haasteista (faktori 4: t = 3,204, df = 355, p = 0,001) ja 

koska muuten he joutuvat vaikeuksiin (faktori 7: t = 2,537, df = 355, p = 0,012). Vaikka 

näissä sukupuolten välillä esiintyi merkittäviä eroja, niin efektikoot ovat heikkoja ja 

selitysasteet pieniä. Poikien kiinnostuneisuus luontoon oli merkittävästi tyttöjä suurempaa 

(poikien ka. 27,4 ja tyttöjen 24,7, t = -3,380, df = 355, p = 0,001). 

Taulukko 5 

Tilastollisesti merkittävät erot sukupuolten välillä 

 

Sukupuolten välisiä eroja mitattiin tietotesteihin (T1 ja T2), sisältömotivaation faktoreihin, 

kiinnostuneisuuden faktoreihin, mielipidetestin faktoreihin sekä sanaparitestien faktoreihin. Taulukossa on 

vain tilastollisesti merkittävien yhteyksien tunnusluvut. Luottamusväli 95%. 

 

Tilannemotivaatiota mitattiin näyttelyvierailun jälkeen mielipidekyselyllä, mutta faktorit 

eivät korreloineet merkittävästi T2 -testin pistemäärien kanssa. Ravenin visuaalisen 
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päättelykyvyn testissä saadut pisteet eivät olleet merkittävästi yhteydessä ryhmään, eikä 

motivaatioon siitä miksi oppilas tekee koulussa asioita. Visuaalinen päättelykyky 

osoittautui kuitenkin negatiivisesti korreloivaksi kiinnostuneisuuteen sillä tavalla, että jos 

oli kiinnostunut dinosaurusoheistuotteista (r = -0,132, p = 0,013) tai tutkimaan 

dinosauruksia vapaa-ajalla (r = -0,148, p = 0,005), niin menestyi hieman heikommin 

Ravenin testissä. 

6.2 Oppilaiden kokemus opiskelusta dinosaurusnäyttelyn oppimisympäristössä  

Koulussa ja näyttelyssä biologian opiskelu miellettiin hieman erilaisiksi. Siinä missä 

koulussa tapahtuva opiskelu koettiin mukavana ja vuorovaikutteisena, niin näyttelyssä 

tapahtuva opiskelu oli mukavaa ja helppoa. Taulukosta 6 ja kuviosta 11, nähdään kuinka 

erillisryhmän keskiarvot* nousivat  isommiksi niin koulussa kuin näyttelyssä tapahtuvaa 

opiskelua arvioitaessa. Tilastollisesti merkittäviä erot olivat koe- ja erillisryhmän välillä 

arvioitaessa opiskelua näyttelyssä mukavaksi ja helpoksi (pb = 0,020, d = -0,57, joka on 

keskivahva). 

Taulukko 6 

Sanaparitestien tulosten tunnuslukuja ryhmittäin 

 

Taulukossa ka. tarkoittaa keskiarvoa ja s otoskeskihajontaa. *erityisryhmän keskiarvo poikkeaa muiden 

ryhmien keskiarvoista. 

 

Kiinnostuneisuus luonnosta, dinosauruksiin liittyvistä oheistuotteista sekä dinosauruksiin 

liittyvien asioiden tutkimiseen vapaa-ajalla korreloivat kaikki tilastollisesti merkittävästi 

kaikkiin sanapari testien faktoreihin (koulussa biologian opiskelu on mukavaa ja 

vuorovaikutteista sekä helppoa ja biologian opiskelu näyttelyssä oli mukavaa ja helppoa 

sekä vuorovaikutteista. Kiinnostuneisuus luontoon selitti jopa 37,1% siitä, että koulussa 

opiskeleminen koettiin mukavaksi ja vuorovaikutteiseksi (r = 0,609, p = 0,000). Luonnosta 

kiinnostuneisuus korreloi positiivisesti myös kouluympäristön helpoksi kokemiseen (r = 
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0,542, p = 0,000, selitysaste 29,4%), näyttely ympäristössä opiskelun mukavaksi ja 

helpoksi kokemiseen (r = 0,420, p = 0,000, selitysaste 17,6%) sekä näyttelyn 

vuorovaikutteiseksi kokemiseen (r = 0,341, p = 0,000, selitysaste 11,6%).  

Kiinnostuneisuus dinosaurusoheistuotteisiin korreloi merkittävästi koulussa opiskelun 

mukavuuteen ja vuorovaikutteisuuteen (r = 0,455, p = 0,000, selitysaste 20,7%), koulussa 

opiskelun helppouteen (r = 0,402, p = 0,000, selitysaste 16,2%) sekä näyttelyssä opiskelun 

mukavuuteen ja helppouteen (r = 18,1%, p = 0,000) ja näyttelyssä opiskelun 

vuorovaikutteisuuteen (r = 0,393, p = 0,000, selitysaste 15,1% ).  

Kiinnostuneisuus dinosaurusten tutkimiseen lisää vapaa-ajalla oli merkittävästi yhteydessä 

koulussa opiskelun mukavaksi ja vuorovaikutteiseksi kokemiseen (r = 0,391, p = 0,000, 

selitysaste 15,3%), koulussa opiskelun helpoksi kokemiseen (r = 0,298, p = 0,000, 

selitysaste 8,9%) sekä näyttelyssä opiskelun mukavaksi ja helpoksi kokemiseen (r = 0,369, 

p = 0,000, selitysaste 13,6%) ja vuorovaikutteiseksi kokemiseen (r = 0,314, p = 0,000, 

selitysaste 9,9%). 

Kuvio 11. Koulussa ja näyttelyssä opiskelu sanapari -testien faktoreiden perusteella 

 

Laatikkojanat kuvaavat koulussa opiskelun mukavuutta ja vuorovaikutteisuutta (sp_k1), koulussa opiskelun 

helppoutta (sp_k2), näyttelyssä opiskelun mukavuutta ja helppoutta (sp_n1) sekä näyttelyssä opiskelun 

vuorovaikutteisuutta (sp_n2) eri ryhmissä. 
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Sukupuolella ei ollut merkittävää vaikutusta siihen millaisena koulussa tai näyttelyssä 

opiskelu koettiin. Myöskään visuaalisen päättelykyvyn testissä saadut pisteet eikä 

aikaisempi dinosaurusnäyttelyssä käyminen olleet yhteydessä siihen miten oppilaat 

arvioivat opiskelua koulussa tai näyttelyssä. 

6.3 Millä tekijöillä on oppilaille merkitystä näyttelykäynnin kokemiseen? 

Sukupuolen ja mielipiteiden faktoreiden välillä ei ollut merkittäviä yhteyksiä.  Myöskään 

visuaalisella päättelykyvyllä ei ole merkittävää vaikutusta mielipiteisiin näyttelystä.  

Mielipidekyselyyn vastanneista 332 oppilaasta 83 oli käynyt aikaisemmin jossain 

samankaltaisessa dinosaurusnäyttelyssä. Aikaisempi vierailu vaikutti mielipiteisiin niin, 

etteivät aikaisemmin samankaltaisessa näyttelyssä vierailleet olleet aivan yhtä innokkaita 

tutkimaan aihepiiriä lisää omatoimisesti (r = -0,141, p = 0,010, selitysaste 2%). Heidän 

mielestään näyttelyssä vietetty aika oli riittävä (r = -0,109, p = 0,048, selitysaste 1,2%). 

Näyttely oli ennen kaikkea mukava ja opettavainen kokemus kaikkien ryhmien oppilaiden 

mielestä. Kontrolliryhmän ja erillisryhmän keskiarvot olivat merkittävästi suurempia kuin 

koeryhmällä (kontrolliryhmän ka. = 24,8, koeryhmän ka. 21,6, pb = 0,005, d = 0,40 ja 

erillisryhmän ka. = 26,2, verrattuna koeryhmään pb = 0,036, d = 0,56). Mielipiteeseen siitä, 

innostiko näyttely tutkimaan lisää dinosaurusaihepiiriä omatoimisesti sekä oliko 

näyttelyvierailu riittävän pitkä ajallisesti vaikutti merkittävästi se kuuluiko oppilas 

erillisryhmään vai ei. Erillisryhmän oppilaat olivat merkittävästi kontrolliryhmän oppilaita 

innokkaampia tutkimaan lisää (pb = 0,035, d = 0,56) ja näyttelyvierailun aika oli heidän 

mielestään riittävän pitkä (kontrolliryhmään verrattuna pb = 0,002, d = 0,75 ja koeryhmään 

pb = 0,016, d = 0,59). Efektikoot ovat heikkoja, jos ne ovat 0,20 ≤ 0,50, keskivahvoja 

ollessaan 0,50 ≤ 0,8 ja vahvoja kun ne ovat suurempia kuin 0,80. 

Erillisryhmä sai tutkimusasetelmassa käsittelykseen ongelmanratkaisutehtävien tekemisen. 

Tehtävien oli tarkoitus aktivoida oppilaita ja tuoda lisää ulkoista tilannemotivaatiota 

näyttely vierailuun. Havaintojen mukaan tehtävät vaikuttivat onnistuneen ja 29 oppilaasta 

10 koki oppineensa ongelmanratkaisutehtävien avulla näyttelyssä joko jonkin verran tai 

paljon ja 6 joko vähän tai ei ollenkaan, loput 9 ei osannut sanoa oppivatko he vai eivätkö 

he oppineet. Oppilaista 4 ei vastannut tähän ollenkaan. Tehtävien avulla tarkemmin 

näyttelyyn tutustuneensa koki 7 oppilasta, 8 ei osannut sanoa, 10 oppilasta ei kokenut 

tutustuneensa näyttelyyn tarkemmin tehtävien avulla. Samat 4 oppilasta eivät vastanneet 
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tähänkään kysymykseen. Ongelmanratkaisutehtävissä täysin oikeita vastauksia oli vähän ja 

pistemäärät jäivät alhaisiksi. 

Kiinnostuneisuus luontoon vaikutti mielipiteeseen näyttelyn mukavuudesta ja 

opettavaisuudesta (r = 0,400, p = 0,000, selitysaste 16%) sekä mielipiteeseen näyttelyn 

innostavuudesta lisä tutkimiseen (r = 0,366, p = 0,000, selitysaste 13,4%) sekä 

mielipiteeseen vierailuajan riittävästä pituudesta (r = 0,195, p = 0,000, selitysaste 3,8%) 

merkittävästi. Kiinnostuneisuus dinosaurusaiheisiin oheistuotteisiin korreloi myös 

merkittävästi mielipiteisiin näyttelyn mukavuudesta ja opettavaisuudesta (r = 0,435, p = 

0,000, selitysaste 18,9%), näyttelyn innostavuudesta lisä tutkimiseen (r = 0,470, p = 0,000, 

selitysaste 22%) sekä vierailuajan riittävästä pituudesta (r = 0,289, p = 0,000, selitysaste 

8,4%). Myös kiinnostuneisuus dinosaurusten tutkimiseen vapaa-ajalla korreloi 

positiivisesti mielipiteisiin näyttelyn mukavuudesta ja opettavaisuudesta (r = 0,417, p = 

0,000, selitysaste 17,4%), näyttelyn innostavuudesta lisä tutkimiseen (r = 0,362, p = 0,000, 

selitysaste 13,1%) ja vierailuajan riittävästä pituudesta (r = 0,310, p = 0,000, selitysaste 

9,6%). 

Mielipidekyselyn yhtenä kysymyksenä kysyttiin myös “Suosittelen dinosaurusnäyttelyä 

muille”, johon oppilaiden piti valita olivatko he täysin samaa mieltä, lähes samaa mieltä, ei 

samaa eikä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä. Vastanneista 332 

oppilaasta 106 vastasi olevansa täysin eri mieltä siitä suosittelisiko hän dinosaurusnäyttelyä 

muille. Jokseenkin eri mieltä oli 98 oppilasta ja en ole samaa enkä eri mieltä vaihtoehdon 

valitsi 72 oppilasta (yhteensä 83,1%). 
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7 Johtopäätökset 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä tässä tutkielmassa oli “Mitä tämän tutkimuksen 

aineisto kertoo motivaation ja kiinnostuneisuuden suhteesta oppimiseen?” Vastauksista 

tarkasteltiin tietotestien pisteitä oikeista vastauksista ennen näyttely vierailua (T1) ja 

pistemäärien muuttumista vierailun jälkeen uudelleen testatussa tietotestissä (T2). Haluttiin 

siis selvittää tiedollista oppimista ja sitä miten sisältömotivaatio ja kiinnostuneisuus 

vaikuttivat tiedon lisääntymiseen eli oppimiseen. 

Koska poikien pisteet tietotestissä (T1 ja T2) olivat merkittävästi suuremmat kuin tytöillä 

ja pojat olivat myös merkittävästi kiinnostuneempia luontoon liittyvistä asioista, niin 

voidaan olettaa poikien olleen kiinnostuneempia myöskin dinosaurusnäyttelystä ja saaneen 

siitä enemmän merkittävää tietoa itselleen. Koska kiinnostuneisuus luonnosta, 

dinosaurusaiheisista oheistuotteista ja dinosauruksiin liittyvien asioiden tutkimisesta 

vapaa-aikana olivat tulosten mukaan negatiivisessa yhteydessä tietotestien pisteiden 

kanssa, on syytä miettiä muodostuivatko nämä yhteydet mahdollisesti juuri tyttöjen 

vastausten perusteella. 

Sisältömotivaatiolla näyttää olevan jonkin verran vaikutusta oppimiseen. Haasteista 

pitäminen ja tyytymättömyys itseen ellei tee tehtäviä koulussa, olivat yhteydessä 

dinosaurustietojen tietämiseen ja oppimiseen. Haasteista pitäminen oli jonkin verran 

heikommin yhteydessä jälkitestissä mitattujen tietojen kanssa. Oliko dinosauruksista 

tietäminen siis jollain tavalla haasteellisempaa ennen näyttelyssä käymistä ja pystyikö 

näyttely poistamaan haasteellisuutta esimerkiksi luonnollisen ympäristönsä ansiosta? 

Haasteista pitäminen asettuu itsemääräämisteoriassa jonkseenkin sisäisen tai sisäisen 

motivaation tasolla tekemiseen (kuvio 1, (c) samaistettu säätely tai (d) integroitu säätely), 

joten oppiminen ja näyttelyn sisältö oli haasteista pitäville omaa mielenkiintoa tukevaa. 

Decin ja Ryanin (2000) mukaan tilannemotivaatiolla voidaan tukea sisäistä motivaatiota, 

jolloin myös mahdollisuus oppimiseen vahvistuu. 

Sisältömotivaatiotestin tulosten perusteella tytöt motivoituvat merkittävästi enemmän 

asioista silloin, kun ne ovat hauskoja ja itse nauttii niistä, kun he haluavat ymmärtää asiat 

ja ne ovat itselle tärkeitä sekä silloin kun he haluavat pärjätä ja olla ylpeitä 

pärjäämisestään. Näyttely ei välttämättä ollut aihepiiriltään tyttöjä sisäisesti motivoiva ja 
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asiat jäivät heille ulkokohtaisemmiksi kuin pojille. Muut sisältömotivaatiotestin faktoreista 

eivät erottuneet merkittävästi sukupuolen mukaan. 

Mielipiteet näyttelystä, eli tilannemotivaatio, eivät vaikuttaneet tietojen kasvamiseen. 

Toisin sanoen dinosaurusnäyttely ei merkittävästi motivoinut oppilaita kartuttamaan 

tietojaan, mutta vierailu oli mukava ja opettavainen kokemus (mielipidetestin mukaan), 

jossa tiedot karttuivat keskimäärin 1,7 pisteellä (tietotestillä mitattuna). 

Kontrolli-, koe- ja erillisryhmän eroista tietotestien pisteissä nähdään, että koeryhmän 

pisteet olivat suurimmmat ja näin ollen voidaan ajatella elokuvan sekä viivästetyn 

jälkitestien tekemisen olleen merkittävä tietojen oppimisessa. On kuitenkin huomioitava, 

että ryhmien välillä oli isoja eroja tiedoissa jo ennakkotestien aikaan. Muun muassa nämä 

ryhmille tehdyt erilaiset käsittelyt ja kiinnostuneisuudet sekä sisältömotivaatiot ovat osa 

oppimisen fyysistä, persoonallista ja sosiokulttuurista ulottuvuutta (Braund & Reiss, 2004; 

Falk & Dierking, 2000). 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli “Millaisena oppilaat kokivat dinosaurusnäyttelyn 

oppimisympäristön verrattuna koulun oppimisympäristöön?”. Tuloksista kävi ilmi, että 

biologian opiskelu näyttelyssä koettiin mukavaksi ja helpoksi, mukavammaksi ja 

helpommaksi kuin biologian opiskelu koulussa. Koulussa opiskelu taasen koetaan 

vuorovaikutteisempana kuin näyttelyssä opiskelu. Tämän  perusteella voidaan ajatella, että 

autenttinen oppimisympäristö tekee asiat helpommin ymmärrettäväksi. Optimaalisena 

tavoitteena voisi tutkivan oppimisen ja koulun ulkopuolisen oppimisympäristön kannalta 

olla vielä vuorovaikutteisuuden saaminen mukavuuden ja helppouden rinnalle. Myös 

motivaatiota ajatellen on tärkeää että opiskelu on vuorovaikutteista, sillä motivaation on 

osoitettu laskevan jos opetuksessa ei huomioida vuorovaikutuksen tarvetta. Tällöin 

kolmesta perustarpeesta yhteenkuuluvuuden tarve ei toteudu. (Deci, Ryan & Williams, 

1996) 

Bellin, Lewensteinin ja Shousen (2009) artikkelissa käsiteltiin kuutta näkökulmaa, jotka 

toteutuvat (tai joiden ainakin pitäisi olla mahdollisia) koulun ulkopuolisessa 

oppimisympäristössä opiskeltaessa. Näistä tärkeistä näkökulmista ainakin luonnollisen 

ympäristön motivoivuus toteutui myös tällä vierailukäynnillä. Osalle oppilaista ympäristö 

oli motivoivampi, ymmärrystä tukevampi sekä osallistavampi kuin toisille. Sitä, heijastiko 

näyttely tiedettä tietämisen tapana tai osallistiko se oppilaita ajattelemaan itseään tieteen 
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oppijoiksi, ei mitattu. Mikäli oppilas pohti aktiivisesti parinsa kanssa annettuja tehtäviä, 

niin silloin näyttely myös osallisti tieteelliseen toimintaan käyttäen tieteellistä kieltä. 

Tulosten mukaan kiinnostuneisuudet luonnosta, dinosaurusoheistuotteista (pelit, videot, 

vaatteet jne) sekä dinosaurusten tutkimisesta vapaa-ajalla olivat merkittävästi yhteydessä 

siihen miten opiskelu koettiin koulussa ja näyttelyssä. Vaikuttaa siltä, että mitä 

kiinnostuneempi oppilas on edellä mainituista asioista, niin sitä innostuneempi ja 

positiivinen kokemus hänellä on myös ylipäätään biologian opiskelusta. 

Erot eri ryhmien saamien käsittelyjen välillä, eli elokuvan näkeminen ja viivästetyt 

jälkitestit tai ongelmanratkaisutehtävien tekeminen, eivät kovin vahvasti vaikuttaneet 

näyttelyssä oppimiseen ainakaan näiden sanaparitestien kautta mitattuna. Jokaisen ryhmän 

oppilaat arvioivat koulussa ja näyttelyssä oppimista samankaltaisesti eli faktorit menivät 

samassa järjestyksessä, mutta ryhmien keskiarvoissa oli jonkin verran eroja. Koeryhmän 

pienempi keskiarvo siinä, että näyttely olisi ollut mukava ja helppo saa pohtimaan tekikö 

elokuva jollain tavalla “vaikeamman” näyttelykäynnin kokemuksesta. Ainakin elokuva 

sisälsi paljon tieteellistä ja asiantuntijoiden kertomaa tietoa. Toisaalta jälkitestien 

viivästetty tekeminen saattoi laskea pisteitä siitä millaisena oppilaat kokivat näyttelyssä 

opiskelun (sanaparitesti) ja millainen mielipide oppilaille jäi näyttelystä. Koeryhmän 

oppilaille näyttelystä saatu tilannemotivaation kokemus ei ollut enää yhtä läheinen kuin 

muiden ryhmien oppilaille, jotka täyttivät jälkitestit jo viikon päästä näyttelykäynnistä. 

Huomion arvoista voi olla myös se, että erillisryhmän oppilaat kokivat näyttelyn 

keskiarvoisesti hieman vuorovaikutteisempana kuin muiden ryhmien oppilaat. Tosin 

eroavaisuus voi johtua myös siitä, että erillisryhmän koko oli huomattavasti muita ryhmiä 

pienempi ja tulokset olisivat tasoittuneet jos otoskoot olisivat olleet samoja. 

Kolmas tutkimuskysymys oli “Millä tekijöillä on oppilaille merkitystä näyttelykäynnin 

kokemiseen tämän tutkimusaineiston perusteella?”. Braundin ja Reissin (2004) sekä Falkin 

ja Dierkingin (2000) oppimisen ulottuvuuksien tarkastelu sopii tämän tutkimuskysymyksen 

pohjaksi erittäin hyvin. Persoonallista oppimisympäristön luonnetta ajatellen, voidaan 

sanoa, että tässä tutkimusjoukossa kiinnostuneisuudella oli merkitystä näyttelystä saatuun 

kokemukseen. Näyttely oli luonnontieteellinen ja erityisesti dinosauruksiin liittyvä, joten 

oli jopa odotettua, että ne jotka ovat kiinnostuneita luonnosta, pitivät myös näyttelystä 

enemmän ja innostuivat tutkimaan lisää myös omatoimisesti. 
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Fyysinen oppimisympäristön muutos vaikutti myös mielipiteeseen näyttelykokemuksesta. 

Koeryhmän oppilaat kokivat muita ryhmiä vähemmän näyttelyn olleen mukava ja 

opettavainen. Kokivatko oppilaat tietorikkaan elokuvan jotenkin “raskaana ja vaikeana”? 

Mikäli tällaista tulosta olisi osannut odottaa, siitä olisi voinut haastatella oppilaita vielä 

lisäksi. 

Sosiokulttuurinen oppimisen ulottuvuus ei kovin paljoa tullut ilmi tässä tutkimuksessa. 

Vuorovaikutusta pyrittiin tutkkimusasetelmassa tuomaan näyttelyn kontekstiin pareittain 

mietittävien pohdintatehtävien kautta sekä erillisryhmälle pareittain tehtyjen 

ongelmanratkaisutehtävien muodossa. 

Huomioitavaa on, että 332 oppilaasta 106 vastasi olevansa täysin eri mieltä siitä 

suosittelisiko hän dinosaurusnäyttelyä muille. Jokseenkin eri mieltä oli 98 oppilasta ja en 

ole samaa enkä eri mieltä vaihtoehdon valitsi 72 oppilasta (yhteensä 83,1%). Koska 

näyttely ei tilannemotivaatiotestillä mitattuna motivoinut tarpeeksi vaikuttaakseen 

tietotestissä menestymiseen, voidaan perustellusti kysyä oliko kohderyhmä eli 5.-6. 

luokkalaiset oikea kohderyhmä tämän näyttelyn kontekstiin? Toisaalta on antoisampaa 

miettiä miten näyttelystä olisi saatu motivoiva myös 5.-6. luokan oppilaille? 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan motivoivaa opiskelua tukee 

yhteisöllinen ja ilmiöpohjainen sekä oppilaslähtöinen oppiminen, jossa itse tietojen 

oppiminen ei ole tärkeintä vaan prosessi sekä taidot ovat tärkeämpiä (Opetushallitus, 

2014). 

Samalla tutkimusasetelmalla toteutettuun Saalastin (2012) graduun verrattuna tämän 

otoksen tietotestien taso oli selvästi heikompi. Dinosauruksista tiedettiin Saalastin 

tutkielmassa enemmän. Muutoin verrattavissa olevia eroja ei juuri ilmennyt. Pojat tiesivät 

dinosauruksista tyttöjä enemmän ja ne, jotka olivat kiinnostuneita luonnosta ja 

dinosauruksista menestyivät paremmin tietotesteissä ja heillä oli myös parempi 

tilannemotivaatio. Tältä osin tulokset olivat myös samoja tähän tutkielmaan verrattuna. 

Myös Saalastin tutkielman johtopäätöksistä kävi ilmi se, että näyttely olisi voinut olla 

osallistavampi. Saalastin mukaan ympäristö ei välttämättä ole tehokkaan oppimisen tae ja 

mikäli tehokkaana ajatellaan sitä, millaista oppiminen voisi tiedekeskusnäyttelyssä olla 

esimerkiksi saumattoman mobiiliavusteisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen kautta 

sekä “avoimen” oppimisympäristön muiden mahdollisuuksien kautta ajateltuna, niin 

samaan ajatukseen voidaan päätyä myös tämän tutkielman tulosten perusteella. 
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Samoja kyselylomakkeita tämän tutkielman kanssa käytettiin myös Thunebergin, Salmen 

ja Vainikaisen (2014) kiertävää Tiedesirkus-projektia tutkittaessa. Myös heidän 

tutkimuksessaan pojat menestyivät tietotestissä tyttöjä paremmin. Tiedesirkus oli kuitenkin 

osallistavampi ja tulokset osoittivat, että konteksti sopi eriyttävään opetukseen, sillä 

jälkitestatussa tietotestissä tytöt menestyivät yhtä hyvin poikien kanssa. Ravenin testi 

osoitti tyttöjen olevan parempia visuaalisessa päättelyssä, joten tulokset olivat 

samankaltaiset tämän tutkielman kanssa. Tilannemotivaatio ja aikaisempi käynti 

tiedekeskuksessa ennustivat parempaa tietämystä T2 testissä. Thunebergin et al. (2014) 

tutkimuksessa korostettiin tiedenäyttelyn vuorovaikutteisuutta ja ongelmiin sekä 

ristiriitaisuuksien selvittämiseen pohjautuvaa opiskelua. Tässä tutkimuskontekstissa koulu 

miellettiin vuorovaikutuksellisempana opiskelupaikkana kuin näyttely, joten siltä osin 

tulokset eroavat paljon. 

Cox-Petersen, Marsh, Kisiel ja Melber (2003) sekä Tran (2007) olivat tutkineet 

luonnonhistorian museoiden kouluvierailuja haastattelujen avulla. Molemmissa 

tutkimuksissa kävi ilmi, ettei vierailut olleet kovin vuorovaikutuksellisia tai oppilaita 

osallistavia ja perustuivat opetusjohtoisuuteen, johon oppilaat eivät juurikaan voineet 

vaikuttaa. Vaikka tämän tutkielman kontekstissa oppilailla oli hyvin vapaa oppimistilanne 

dinosaurusnäyttelyssä vieraillessaan, ei esimerkiksi Vartiaisen (2014) tutkimuksen 

kuvaamia mahdollisuuksia (välineitä ja rohkaisua oppilaiden kiinnostuneisuuksiin 

pohjauvasta tutkivasta oppimisesta) kuitenkaan ollut tutkimusasetelmassa mukana. 

Näyttelyvierailu näin ollen huomioinut erilaisia kiinnostuneisuuden alueita, jolloin 

motivaatio oppimiseen jäi monella oppilaalla ulkokohtaiseksi. 

On paljon tutkimuksia, jotka tutkivat erikseen oppilaiden motivaatiota ja sitoutumista 

koulutyöskentelyyn. Tutkimuksissa on taustamuuttujiksi otettu yleensä vanhempien 

sosioekonomista taustaa sekä eri harrastuksia. Jordan ja Nettles (1999) tutkivat erilaisten 

vapaa-ajan viettotapojen yhteyksiä koulussa sitoutumiseen, omiin elämän muutosten 

käsityksiin sekä koulumenestykseen. Heidän tutkimuksessaan eri harrastukset käsiteltiin 

yhtenä “suunniteltujen aktiviteettien” muuttujana. Tulokset osoittivat, että suunnitellut 

aktiviteetit sekä aikuisten kanssa vietetty aika olivat positiivisesti yhteydessä koulussa 

sitoutumiseen sekä omiin elämän odotusten käsityksiin sekä jonkin verran myös 

koulumenestykseen. (Jordan & Nettles, 1999) Oppilaiden vapaa-ajan viettotavat ja 

esimerkiksi oppimistyylit on hyvä muistaa aina kun suunnitellaan opetusta tai oppimista. 

Koulumenestykseen ja asenteisiin saattaa vaikuttaa paljon enemmän oppilaan taustalla 
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oleva harrastuneisuus tai kodin arvot kuin opetuksen pedagogiikka ja opetusmetodit. 

Koulun ulkopuolinen oppimisympäristö voi mahdollisesti tarjota sitouttavampaa opiskelua 

kuin kouluympäristö. Haluan tällä tuoda esille sitä moninaisuutta, joka jokaisella oppilaalla 

on omassa “historiassaan” ja jota esimerkiksi Vartiaisen design-tutkimuksen kontekstissa 

oli oppilaslähtöisyytensä ansiosta otettu hyvin huomioitu. 

Vaikka alunpitäen on tutkimuksen kohteena ollut museoissa ja museoista oppiminen, on 

tutkimuksissa silti alettu keskittyä enemmän oppimisen luonteeseen osallistavana, kuin 

siihen missä oppiminen tapahtuu. Nämä ajatukset ovat ohjanneet tutkijoita tutkimaan 

oppijoiden sitoutumista, aktiivisuutta, keskustelua sekä tunnistamaan työskentelyä, joka 

saa aikaan tiedollista oppimista. Kognitiiviset ja sosiokulttuuriset tulokset informaalin 

tiedeopetuksen kokemuksista edistyvät ja säilyttävät kiinnostuksensa. Ja vaikka museoilla 

on potentiaalia tarjota tutkivan oppimisen kokemuksia, niin silti niitä tutkijoiden mukaan 

on tarjolla vain harvoin. (Tal & Dierking, 2013) 
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8 Pohdinta 

Oppilaat pitivät näyttelyssä selvästi eniten liikkuvista dinosauruksista, he kiersivät 

huonetta useaan kertaan. Tutkimukseen osallistui keväällä 5.-luokkalaisia ja syksyllä 6.-

luokkalaisia oppilaita. Keväällä ajatuksissa oli jo selvästi kesäloman odotus ja viimeiset 

viikot tai päivät koulua, ajankohta oli täten hieman huono ja se näkyi myös oppilaiden 

poissaoloina etenkin keväällä tehdyissä jälkitesteissä. Kevään ajankohta juuri ennen koulun 

loppumista oli haastava. Luokilla oli paljon tapahtumia ja päivät kiireisiä. Syksyllä 

tutkimuksessa mukana olleet oppilaat vaikuttivat kiinnostuneeemman oloisilta ylipäätään 

koko tutkimusta kohtaan. Kevään ajankohta saattoi olla sopimaton tällaista usean 

lomakkeen tarkkaa täyttämistä vaatinutta tutkimusta varten ja laskea siten tutkimuksen 

luotettavuutta (Karjalainen, 2010). 

Puheissaan monet oppilaat kuvastivat sitä, kuinka heitä ei dinosaurukset enää kiinnosta. 

Ennakkotesteissä naureskelua aiheuttivat usein tietotestin kohdat: “olen kiinnostunut 

dinosaurusleluista” ja “olen kiinnostunut dinosaurusvaatteista”.  Näyttelyä kiertäessä 

oppilaiden kuuli puhuvan “aihe on tylsä, ei jaksa pohtia mitään ja kauanko täällä ollaan” -

tyylisesti. Jotkut oppilaat olivat, iästä huolimatta, selvästi aidosti kiinnostuneita näyttelystä 

ja puhuivat siitä kuinka eivät olleet ajatelleet jotain asioita aiemmin ollenkaan. Mietinkin 

paljonko negatiivisista puheista selittyy ikävaiheelle tyypillisestä tavasta puhua kavereiden 

kuullen. 

Havaitsin hieman ristiriitaisuutta siinä miten oppilaat täyttivät sanapari -kyselylomakkeet. 

Koulussa oletetaan saavan hyvää ja ajankohtaista opetusta, oppilaat eivät osaa 

kyseenalaistaa sitä. Heidän mielestään annettu opetus on aitoa alkuperäistä ja fossiilit 

vanhentuneita, koska ne ovat oikeasti vanhoja. Sanaparien mittarissa tulokset saattoivat 

vaihdella sen mukaan miten oppilaat ymmärsivät annetut sanat, esimerkiksi jäsennelty, 

vapaamuotoinen, oleellinen ja vuorovaikutteinen olivat sanoina vaikeita ja useasti niiden 

merkitystä kysyttiin joko tutkijalta tai omalta opettajalta. Metsämuurosen (2003) ja 

Karjalaisen (2010) mukaan mittarin luotettavuus laskee jos ulkopuoliset tekijät vaikuttavat 

tuloksiin. 

Osa oppilaista oli pois joistain vaiheista aineistonkeruuta, jolloin kiinnostus lomakkeiden 

huolella täyttämiseen saattoi laskea. Koska tutkimukseen osallistui eri kokoisia luokkia 

erikokoisista kouluista, olivat ennakko- ja jälkitestien ryhmäkoot 16 ja 45 oppilaan väliltä. 
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Kahden luokan yhteisiä ennakko- ja jälkitestaus tilanteita syntyi aikataulun kiireellisyyden 

vuoksi keväällä koululaisten kesäloman alkaessa. Parhaiten testaustilanteet sujuivat 

pienempien ryhmäkokojen kanssa, jolloin työrauha ja työskentelytila oli oppilailla 

parempi.  Ihanteellista olisikin, jos aineiston voisi kerätä luonnollisessa 

vuorovaikutuksessa ja se olisi olemassa ilman tutkimusasetteluakin (Alasuutari, 1994). 

Erillisryhmää koskeneissa ongelmanratkaisutehtävä-lomakkeiden mielipidettä kysyneissä 

kohdissa olisi ollut hyvä olla vain neljä vastausvaihtoehtoa viiden sijaan, jotta 

keskimmäistä “en osaa sanoa”-tyyppistä vastausmahdollisuutta ei olisi ollut. Tulokset eivät 

millään tavalla ole päteviä yleistettäviksi pienen otoskoon takia ja ovat mukana vain 

pienen, tässä tutkielmassa toteutetun vertailun kannalta. 

Havainnoidessani oppilaita tehtävien parissa, en voinut olla miettimättä museo- tai 

tiedekeskusvierailun roolia oppimiseen liittyen. Onko lyhyen vierailun tarkoituksena saada 

oppilaille lisää tietoa vai herättää kiinnostusta käsiteltävään aiheeseen kokemusten kautta 

sekä innostaa myös eri instituutioiden (kuten museot ja tiedekeskukset) käyttämiseen? 

Kysymyksen tekee aiheelliseksi myös se, ettei suurin osa tutkimukseen osallistuneista 

oppilaista olisi suositellut näyttelyä muille. Tran (2007) kirjoittaa tutkimuksesta, jossa 

museopedagogit pitivät tärkeimpinä tavoitteinaan edistää oppilaiden kiinnostusta 

ylipäätään tieteeseen ja oppimiseen, tarjota oppimisen kokemus ilman arvosanoja sekä 

saada oppilaat palaamaan museoon myös tulevaisuudessa. Tiedollinen oppiminen ajateltiin 

liian kunnianhimoiseksi haasteeksi hetkellistä vierailua ajatellen, vaikkakin vierailun 

ajateltiin olevan jatkumo vastaavia vierailuja oppilaiden lapsuudessa. Tarjoamalla samaa 

opetusta kuin kouluissa vähätellään asiantuntijoiden kykyjä opettaa,  joten näiden 

tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittaisiin erillinen opetusohjelma - juurrutettuna museoiden 

omiin opetuksellisiin arvoihin, joillaa nimenomaan laaditaan ja säädellään niiden 

jokapäiväistä toimintaa. (Tran, 2007) 

Artikkelissa Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana, käsitellään opetuksen 

sosiaaolistamista ja käännetään huomio oppimisympäristöön. Aallon, Mustosen ja Tukian 

(2009) mukaan on erittäin tärkeää, ettei opetus sosiaalista selviytymään vain 

opetustilanteissa. Pitää tarkastella opetuksen luomaa oppimisympäristöä: miten 

oppimisympäristö tukee oppimista ja millaisia oppimisen ja prosessoinnin mahdollisuuksia 

se tuottaa. Vaikkakin artikkelissa puhutaan oppimisympäristöstä kielenoppimisessa, sama 

ajattelu sopii silti muidenkin oppiaineiden ja asioiden oppimiseen. Oppimisympäristöllä 
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tarkoitetaan kaikkia oppimista tukevia asioita, paljon laajemmin kuin vain opetustilanteita, 

luokkahuonetta tai oppimateriaaleja. Oppimisen resurssit (affordanssit) ovat kaikkea sitä, 

mitä oppija havaitsee ja voi hyödyntää käyttöönsä oppimisen prosessissaan. Pohjimmiltaan 

on siis kyse tarvepohjasta: oppija ei välttämättä hyödy kaikesta tarjonnalla olevasta, vaan 

niistä mahdollisuuksista, joille hänellä on käyttöä (esimerkiksi motivaation ja 

kiinnostuneisuuden eli oppimisen persoonallisen ulottuvuuden mukaan) ja joita hän 

aktiivisesti hyödyntää oppimisessaan. (Aalto, Mustonen & Tukia, 2009) “Jos opetuksen 

suunnittelussa keskitytään vain opettajalähtöisesti oppimateriaaliin ja työtapoihin, 

ymmärrys oppimisympäristöstä ja oppimisen tukemisesta jää kovin kapeaksi eikä oppijaa 

ohjata hyödyntämään tavoitteellisesti kaikkia ympärillä olevia resursseja” (Aalto, 

Mustonen & Tukia, 2009, s.405). 

Sefton-Greenin (2004) mukaan ensinnäkin, opettajien ja muiden kasvattajien tulisi 

yksinkertaisesti tietää paljon enemmän lasten kokemuksista ja olla itsevarmoja 

tulkitsemaan ja käyttämään oppimismahdollisuuksia, jotka ovat luokan ulkopuolella. 

Erityisesti pienempien lasten opettajille, tarvitsemme opetuskulttuurin laajemmilla 

opetuskokonaisuuksilla. Toiseksi, pitää työskennellä useiden opetussuunnitelmien 

ympäristöissä luodaksemme linkkejä koulun ulkopuolisiin oppimisen mahdollisuuksiin. On 

löydettävä tapa, jolla päästään yli siitä tosiasiasta, että kaikilla oppilailla ei ole tasa-arvoisia 

mahdollisuuksia päästä kokemaan kaikkea. Pitää tiedostaa todelliset erilaisuudet lasten 

elämässä tukeaksemme tehokasta oppimista ja kehittymistä. (Sefton-Green, 2004) Talin ja 

Dierkingin (2013) sanoja mukaillen: oppiminen on luonnollinen, dynaaminen, loppumaton 

ja melko kokonaisvaltainen ilmiö, joka rakentuu henkilökohtaisten merkitysten mukaan. 

Oppimiseen latautuu mukaan tietämystä tieteestä ja tieteellisistä prosesseista sekä 

erilaisista kokemuksista niin fyysisissä kuin sosiaalisissakin konteksteissa, joiden 

motivaationa on sisäinen halu oppia. (ibid., 2013) 

Tätä tutkimusta voisi olla hyvä jatkaa toimintatutkimuksen, design-tutkimuksen ja 

laadullisen tapaustutkimuksen lähestymistapoja käyttäen. Ottamalla oppilaat aktiivisiksi 

koulun ulkopuolisen oppimisympäristön suunittelijoiksi, toteuttajiksi ja sitä kautta 

oppimisympäristöjen muuttajiksi, olisi varmasti antoisaa kuulla oppilaiden mielipiteitä 

miten he muuttaisivat esimerkiksi tiedekeskusvierailua ja miten he haluaisivat sen olevan 

muotoutunut. Design-tutkimuksen tavoitteena on kehittää sekä teoriaa, että käytäntöä 

testaten teoriaa käytännön kehittämiseen ja hypoteeseihin sekä sitä kautta uuteen designiin 

(Järvelä, Häkkinen & Lehtinen, 2006). Koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen 
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kehittäminen etenkin nykyään pinnalla olevia tulevaisuuden taitoja ja tutkivan oppimisen 

oppimismenetelmiä hyödyntäväksi, on hyvin ajankohtaista. 

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe voisi olla tutkia design-

tutkimusmenetelmällä näyttelyvierailua edeltävää ja sen jälkeistä aiheen työstämistä 

koululuokassa. Oppilailla voisi esimerkiksi ryhmätyöskentelyssä nousta eri näkökulmia, 

joihin he perehtyisivät tutkivan oppimisen tavoin ja näin ollen myös näyttelyvierailu saisi 

“henkilökohtaisemman” ja osallistavamman merkityksen. (vrt. Vartiainen, 2014) 
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Liitteet 



 

  

LIITE 1 “Miksi teen erilaisia asioita?” -ennakkotesti sisältömotivaatiosta 

 

  



 

 

 

LIITE 2 Ennakkotestin “Dinosaurus-näyttely” kiinnostuneisuusosio 
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LIITE 3 Ennakkotietotesti T1 “Mitä tiedät dinosauruksista?” 

Lue väite huolellisesti ja valitse omasta mielestäsi oikea vaihtoehto. 

 

  



 

 

 

LIITE 4 Ennakkotesti  “Biologian opiskelu koulussa; sanaparit” 
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LIITE 5 Oppilasparille jaettu kirjallinen ohjaava pohdintatehtävä 

 

Mene parisi kanssa Dinosaurusnäyttelyyn 

Tutkikaa dinosauruksia ja keskustelkaa jokaisen kohdalla ainakin seuraavista asioista: 

 

1.Dinosauruksen koko 

Mitä hyötyä ja haittaa dinosaurukselle on ollut sen koosta? 

 

2.Dinosauruksen nahka ja väri 

Pohtikaa, miksi dinosauruksella on sellainen väritys. Mitkä voisivat olla värityksen edut tai haitat? 

Millaiselta näyttää dinosauruksen nahka? Mitä hyötyä sille on voinut olla juuri tuollaisesta nahasta? 

 

3.Raajat 

Miten dinosaurus on ehkä liikkunut? Ovatko dinosauruksen etu- ja takaraajat erilaiset? Mitä hyötyä 

erilaisista etu- ja takajaloista saattoi dinosaurukselle olla? 

 

4.Muut ulokkeet (sarvet, piikit, kynnet jne.) 

Pohtikaa miksi dinosauruksella on tällaisia ulokkeita, mikä on ollut niiden tarkoitus? 

 

5.Pää ja hampaat 

Mitä dinosauruksen pää ja hampaat kertovat sen elintavoista, esimerkiksi ravinnosta tai 

puolustautumisesta? 

 

6.Muuta huomioitavaa   

Onko dinosauruksella muita ulkoisia ominaisuuksia, jotka erottavat sen toisista dinosauruksista? 

Mitä hyötyä tai haittaa dinosaurukselle on voinut olla näistä ominaisuuksista? 

  



 

 

 

LIITE 6 Ongelmanratkaisutehtävät Age of The Dinosaur -näyttelyssä. Lomakkeet 1-3 

Age of The Dinosaur ongelmanratkaisutehtäviä - TASO I 

 

Kirjoittakaa tähän sinun ja parisi nimet sekä koulunne nimi *             * Required 
 

Valitkaa vaihtoehdoista oletteko 

____    tyttöjä        ____    poikia        ____    parissamme on tyttö ja poika 

 

1. Tutustukaa sivustoon: "Tavallisimpia kysymyksiä dinosauruksista".  

Millainen sivusto mielestänne oli? http://www.tunturisusi.com/dinosaurukset/fakki.htm 

____    Tutkin sivustoa paljon ja sain uutta tietoa 

____    Tutkin sivustoa jonkin verran ja sain uutta tietoa 

____    Tutkin sivustoa paljon, mutta en saanut uutta tietoa 

____    Tutkin sivustoa jonkin verran, en saanut uutta tietoa 

____    En tutkinut sivustoa ollenkaan 

 

2. Miten dinosaurukset saavat nimensä?  

Apuna voitte käyttää sivustoja: http://www.hs.fi/tiede/a1400291710723 TAI  
http://www.aamulehti.fi/Ulkomaat/1194901725062/artikkeli/bbc+argentiinassa+huikea+loyto+tama+on+todennakoisesti

+maailman+suurin+dinosaurus.html (Mikäli linkit eivät toimi, kirjoittakaa vastaukseksi "ei toiminut") 

 

3. Katsokaa video Masa-dinosaurus Oulun torilla. Mitä dinosauruslajia Luupin maskotti Masa-dino 

mielestänne on? Perustelkaa vastauksenne ja ellette keksi yhteistä vastausta, kirjoittakaa 

molempien vastaukset peräkkäin. Video: http://www.youtube.com/watch?v=_63rplHAbAw 

 

Olette nyt suorittaneet tason I, jatkakaa samaan malliin! 

Siirtykää tasolle II, kun olette lähettäneet tämän. 

 

Löydätte QR-koodin näyttelyssä seinällä olevan opastetaulun luota. 

  

http://www.tunturisusi.com/dinosaurukset/fakki.htm
http://www.hs.fi/tiede/a1400291710723
http://www.aamulehti.fi/Ulkomaat/1194901725062/artikkeli/bbc+argentiinassa+huikea+loyto+tama+on+todennakoisesti+maailman+suurin+dinosaurus.html
http://www.aamulehti.fi/Ulkomaat/1194901725062/artikkeli/bbc+argentiinassa+huikea+loyto+tama+on+todennakoisesti+maailman+suurin+dinosaurus.html
http://www.aamulehti.fi/Ulkomaat/1194901725062/artikkeli/bbc+argentiinassa+huikea+loyto+tama+on+todennakoisesti+maailman+suurin+dinosaurus.html
http://www.youtube.com/watch?v=_63rplHAbAw
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Age of The Dinosaur ongelmanratkaisutehtäviä - TASO II 
 

Kirjoittakaa tähän nimenne *                 * Required 
 

Näiden tehtävien vastaukset löytyvät huoneesta numero 1. 
(opastekartan on suunnitellut Juri Kovaljeff) 
 

1. Miksi Tyrannosaurukset eivät ole syöneet Allosauruksia? 

Tutkikaa näyttelyn opasteseiniä löytääksenne vastauksen. 

 

2. Miettikää mitä dinosauruslajia kuvan dinosaurus on. Mitä osaatte kertoa tästä dinosauruslajista? 

Valitkaa vaihtoehdoista sopivat.  

__    eli jurakaudella 

__    eli liitukaudella 

__    luita löydetty Euroopasta 

__    tämä dinosaurus oli noin 9m pitkä 

__    oli kasvinsyöjä 

__    oli lihansyöjä 

__    oli kaikkiruokainen 

__    tällä dinosauruksella ei ollut hampaita 

__    osasi käyttää tuhoisasti häntäpiikkiään         

__    tällä dinosauruksella oli pienet aivot  
(kuvan on piirtänyt Tuomo Karvonen) 

 

3. Mitkä asiat pitävät paikkaansa jurakaudesta? Apuna voitte käyttää sivustoja: 

http://www.tunturisusi.com/dinosaurukset/geologiset.htm TAI http://fi.wikipedia.org/wiki/Jurakausi 

__    alussa on ollut vain yksi manner (Pangaea) 
__    ihmiset ovat alkaneet kehittyä silloin 
__    kasveissa on ollut kukintoja 
__    vesi on ollut korkeammalla ja ilma lämpimämpi kuin liitukaudella tai nykyään 
__    jurakaudella dinosaurukset kuolivat sukupuuttoon 
 

Olette nyt suorittaneet tason II, jatkakaa samaan malliin! 

Siirtykää tasolle III, kun olette lähettäneet tämän.  

 

Löydätte QR-koodin näyttelyssä seinällä olevan opastetaulun luota. 

  

http://www.tunturisusi.com/dinosaurukset/geologiset.htm
http://fi.wikipedia.org/wiki/Jurakausi


 

 

 

Age of The Dinosaur ongelmanratkaisutehtäviä - TASO III 

 
Kirjoittakaa tähän nimenne *                * Required 
 

Näiden kysymysten vastaukset löytyvät eri huoneista. 
(opastekartan on suunnitellut Juri Kovaljeff) 

 

 

1. Mitä eläviä fossiileja löydätte huoneesta numero 1.? 

Eläväksi fossiiliksi sanotaan eläinlajeja, jotka ovat selvinneet vuosimiljoonia elävinä lajeina. Voitte 

etsiä vinkkejä myös linkistä: http://www.netikka.net/mpeltonen/elfoss.htm 

 

2. Menkää huoneeseen numero 2. 

Mitkä tämän huoneen dinosauruslajeista saattoivat olla toistensa vihollisia?  

 

3. Kuvittelkaa olleenne liitukaudella eläneitä Ankylosauruksia. Miten puolustautuisitte 

hyökkääjiltänne? Voitte katsoa videon: https://www.youtube.com/watch?v=zl-Bq6LAD9U sekä etsiä tietoa 

linkistä: http://www.nhm.ac.uk/nature-online/life/dinosaurs-other-extinct-creatures/dinodirectory/ankylosaurus.html 

 

4. Menkää huoneeseen numero 3.  

Tutkikaa mitä erityispiirteitä on ollut Velociraptorilla. Lisäksi voitte katsoa videon: 

http://youtu.be/BzrZP8nkaZk ja löytää tietoa linkistä: http://www.nhm.ac.uk/kids-only/dinosaurs/3d-

dinos/velociraptor/index.html 
 

5. Mielipiteenne tehtävistä.  

Valitkaa miten mielipiteenne sijoittuu asteikolla 1-5 annettujen vaihtoehtojen puoleen. 

 

Opitteko näyttelyssä jotain näiden tehtävien avulla? 

 

 
 

Tutustuitteko näyttelyyn tarkemmin tehtävien avulla kuin muuten olisitte tutustuneet? 

 

 

Olette nyt suorittaneet tason III, lähettäkää nämäkin vastauksenne ja olette valmiit! 

Palauttakaa nyt tabletti infoon, kiitos :) 

 

  

http://www.netikka.net/mpeltonen/elfoss.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zl-Bq6LAD9U
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/life/dinosaurs-other-extinct-creatures/dinodirectory/ankylosaurus.html
http://youtu.be/BzrZP8nkaZk
http://www.nhm.ac.uk/kids-only/dinosaurs/3d-dinos/velociraptor/index.html
http://www.nhm.ac.uk/kids-only/dinosaurs/3d-dinos/velociraptor/index.html
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LIITE 7 Tilannemotivaatiota mittaava jälkitesti “Mielipidekysely” 

 

  



 

 

 

LIITE 8 Jälkitietotesti T2 “Mitä tiedät dinosauruksista?” 
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LIITE 9 Jälkitesti “Dinosaurus-näyttely; sanaparit” 

 

 

  



13 

 

 

LIITE 10 Lupa arvosanojen luovutukseen vanhemmilta 

 

Hyvät vanhemmat, 

Oulun ja Helsingin yliopistojen Opettajankoulutuslaitokset tutkivat koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä. 

Tutkimuksen kohteena ovat olleet mm. tiedekeskusten ja museoiden näyttelyt. 

Tämänkertainen kartoitus tapahtuu Museo- ja tiedekeskus Luupin Age of The Dinosaur -näyttelyssä touko-

elokuussa 2014. Tutkimus ei kohdistu yksittäisten oppilaiden tietoihin ja taitoihin tai opettajan toimintaan, 

vaan koulun ulkopuolisten oppimismenetelmien kartoitukseen sekä siihen, miten näitä ympäristöjä voitaisiin 

käyttää nykyistä mielekkäämmin opettajankoulutuksessa. 

Lapsenne luokka osallistuu tutkimukseen ja oppilaat täyttävät ennakko- ja jälkitestit Age of the Dinosaur -

näyttelyyn liittyen. Palkkioksi osallistumisestaan he saavat ilmaisen näyttelykäynnin luokkansa kanssa. 

Oppilaiden vastauksia ja tuloksia käsitellään luottamuksellisesti ja edes luokkaa tai koulun nimeä ei 

tulla tutkimuksessa mainitsemaan. Oppilaiden täyttämät vastauslomakkeet luetaan optisesti koneella, 

joka tässä vaiheessa numeroi osallistujat ja henkilötiedot tuhotaan heti koodauksen jälkeen. 

Tutkimuksessa käytetään taustamuuttujina vastaajan sukupuolta ja koulumenestystä. Koulumenestystä varten 

tarvitsemme oppilaiden viimeisimmät arvosanat äidinkielestä, matematiikasta, biologiasta ja maantiedosta. 

Arvosanojen keräämistä varten tarvitsemme luvan 

teiltä vanhemmilta. Täyttäkää paperin alaosa ja palauttakaa koululle mahdollisimman pian! 

Arvostamme osallistumistanne tähän yhteistyöhön. 

Katariina Koskela           Vesa-Matti Sarenius   Hannu Salmi 

Luokanopettajaopiskelija,           Opettajankoulutuslaitos,   Opettajankoulutuslaitos, 

Oulun yliopisto            Oulun yliopisto   H:gin yliopisto  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Lapseni ________________________________________ viimeisimmät arvosanat 

äidinkielestä, matematiikasta, biologiasta ja maantiedosta saa antaa tutkimukseen. 

(Rasti valitsemasi vaihtoehto)            _____ kyllä _____ ei 

Allekirjoitus ______________________________________________________ 

  



 

 

 

LIITE 11 Oikeiden vastausten määrät sekä muiden testien tilastollisia tunnuslukuja 

 
Oikeiden vastausten määrät tietotesteissä T1 ja T2. 

 

Eri testien ja faktoreiden pistemäärien keskiarvot ja hajonnat. 
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