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olla matematiikanopettaja Pekka Peuran kehittämä yksilöllisen oppimisen malli, joka perustuu oppilaiden aktiivisuuteen, omatahtiseen etenemiseen ja yhteisölliseen oppimiseen. Suurin ero perinteiseen opetukseen on se, että
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1. Johdanto
Suomalainen koulu on viime vuosina ollut voimakkaan julkisen keskustelun ja erilaisten kehittämishaasteiden kohteena. Sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu oppimistulosten lasku, oppimismotivaation heikentyminen, tyttöjen ja poikien osaamiserojen kasvaminen
sekä kouluoppimista haittaavien asenteiden vahvistuminen ovat herättäneet keskustelua suomalaisen koulun tilasta (Hautamäki ym. 2015: 36, Ahonen ym. 2015: 46, Harinen ym. 2015: 69-70). Selityksiä edellä mainittuihin muutoksiin on haettu sekä yhteiskunnallisista tekijöistä että koulun toimintakäytänteistä. On esitetty, että yhteiskunnallisen muutoksen seurauksena koulun merkitys nuorten elämässä on vähentynyt ja harrastukset sekä Internet ja sosiaalinen media valtavine tieto- ja
viihdesisältöineen kilpailevat koulun kanssa nuorten huomiosta. Koulu ei näyttäydy enää samanlaisena hyvän tulevaisuuden takaajana, sosiaalisen nousun mahdollistajana tai itsensä toteuttamisen
areenana kuin ennen. (Hankkeen… 2015: 24.)
Muuttuvassa maailmassa myös koulun toimintakäytänteet sekä oppimisen mielekkyys ja
merkityksellisyys on kyseenalaistettu. Maailma on ennennäkemättömän muutoksen keskellä: tiedollisen muutoksen lisäksi teknologia kehittyy huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös perinteiset
yhteiskunnalliset rakenteet ja toimintamallit (Korkeamäki ym. 2011a: 7, Vitikka 2009: 25, Hietanen
2015: 17). Maailman nopean muutoksen ja tulevaisuuden ennakoimattomuuden vuoksi myös oppimisen vaatimukset sekä tulevaisuudessa tarvittavat taidot ovat muuttuneet (Hietanen 2015: 18-19).
Näitä tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja on pyritty määrittelemään monien eri tahojen toimesta ja keskusteluissa on esiintynyt myös monia käsitteitä (Virranmäki 2013: 2). On esimerkiksi
puhuttu kompetenssitaidoista, avaintaidoista, kansalaisen taidoista sekä tulevaisuuden taidoista
(21st century skills) (ks. Virranmäki 2013 ja Norrena 2015). Tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ovat
esimerkiksi vuorovaikutustaidot, luovuus, oppimaan oppiminen, kokonaisvaltaisen ajatteluntaidot,
tiedon soveltaminen ja tiedon jakaminen, itseohjautuvuus, verkoissa toiminen sekä teknologian
käyttötaidot (Jordman ym. 2015: 80, Virranmäki 2013: 2).
Maailman muuttuessa on esitetty kuitenkin epäilyjä siitä, että koulu ei ole pysynyt kehityksen tahdissa ja se ei siten välttämättä pysty vastaamaan muutosten tuottamiin haasteisiin ja osaamisvaatimuksiin (Vitikka 2009: 25). Myös Korkeamäki ym. (2011a: 7) toteavat, että pitkän historiansa aikana koulu on muuttunut hämmästyttävän vähän. Nykykoulussa toiminta perustuu paljolti
perinteisiin ja niiden vaalimiseen ja tämän vuoksi koulun välittämät tiedot ja taidot eivät välttämättä
vastaa nyky-yhteiskunnan tai tulevaisuuden haasteisiin (Vitikka 2009: 25). Virranmäen (2013: 3)
mukaan perinteiset opetusmenetelmät eivät enää toimi ja opettajat eivät voi opettaa samalla tavalla
kuin heitä on opetettu. Hän lisää, että opettajan roolina on olla enemmänkin ohjaaja kuin tiedon1

syöttäjä. Myös Jordmanin ym. (2015: 78) mukaan toiminta koulussa ei voi enää perustua tiedonjakamiseen, vaan kouluihin tarvitaan toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen muutosta. Oppimisen
on oltava motivoivaa ja mielekästä, jotta oppilaat kokevat sen tulevaisuutensa kannalta merkityksellisenä (Hankkeen… 2015: 24). Oppimisen tulee tarjota ajattelun haasteita ja perustua ymmärryksen
ja oivalluksen kehittämiseen. Koulun tulee olla ympäristö ja yhteisö, jossa oppilaan aktiivisuudella
on keskeinen rooli ja joka tarjoaa jokaiselle parhaalla tavalla mahdollisuuden oman osaamisen ja
tietämyksen rakentamiseen. (Jordman ym. 2015: 79-80.) Myös Korkeamäen ym. (2011b: 5) mukaan
siirtyminen oppikirjapainotteisesta ja opettajajohtoisesta toiminnasta monipuolisiin, oppilaskeskeisiin ja oppijoita motivoiviin oppimisympäristöihin voi avata mahdollisuuksia koulun kehittämiseen.
Suomalaisen koulun muutosta ohjaavat tällä hetkellä uudet valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Peruskoulua koskeva uusi valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet (viitteissä POPS 2014) julkaistiin loppuvuodesta 2014 ja se otetaan käyttöön porrastetusti
syksystä 2016 alkaen (POPS 2014: 3). Lukiokoulutusta koskeva uusi valtakunnallinen lukion opetussuunnitelman perusteet (viitteissä LOPS 2015) puolestaan julkaistiin loppuvuodesta 2015 ja sen
käyttöönotto aloitetaan niin ikään porrastetusti syksyllä 2016 (LOPS 2015: 3). Viimeisimmässä
opetussuunnitelmauudistuksessa keskeisenä tavoitteena on ollut parantaa oppilaiden edellytyksiä
kokea kouluopiskelu mielekkääksi (Halinen & Jääskeläinen 2015: 23). Sekä peruskoulun että lukion
uusissa opetussuunnitelmissa onkin selvästi nähtävissä oppimiskäsityksen muutos, jossa oppilaan ja
opiskelijan oma aktiivinen toiminta nostetaan oppimisen keskiöön. Oppimiskäsitys on konstruktivistinen ja siinä oppilas ja opiskelija nähdään aktiivisina toimijoina, jotka asettavat tavoitteita ja
ratkaisevat ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa (POPS 2014: 17, LOPS 2015:
14). Myönteisten tunnekokemusten, oppimisen ilon, uutta luovan toiminnan sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys tulevat esille oppimista edistävinä tekijöinä (Halinen & Jääskeläinen 2015:
23). Oppimiskäsitys korostaa myös oppimaan oppimisen taitojen ja elinikäisen oppimisen merkitystä. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet nostaa lisäksi esiin tulevaisuudessa tarvittavan laajaalaisen osaamisen ja määrittelee siihen liittyvät seitsemän osaamisen aluetta (POPS 2014: 20-24).
Lukion opetussuunnitelman perusteet puolestaan esittelee kuusi oppiainerajat ylittävää aihekokonaisuutta (LOPS 2015: 35-39). Sekä laaja-alaisessa osaamisessa että aihekokonaisuuksissa on kytkös
tulevaisuuden taitoihin.
Opetussuunnitelmissa määritellystä oppimiskäsityksestä seuraa haaste ja tarve järjestää
koulussa tapahtuva toiminta niin, että oppilaiden ja opiskelijoiden aktiivinen rooli mahdollistuu.
Koulussa on oltava aikaa ja tilaa oppilaiden kysymyksille, keskusteluille, ideoille, ongelmanratkaisulle ja konkreettiselle tekemiselle. (Halinen & Jääskeläinen 2015: 23.) Myös tulevaisuuden taitojen
ja laaja-alaisen osaamisen opettaminen aiheuttaa uudenlaisia haasteita. Halisen ja Jääskeläisen
2

(2015: 28) mukaan laaja-alaisen osaamisen kehittäminen edellyttää rohkeutta kokeilla uudenlaisia
toimintatapoja. Myös Jordman ym. (2015: 80) toteavat, että tulevaisuuden taitojen oppiminen täytyy nivoa luontevasti osaksi oppimista ja oppimisympäristöä. Miten opetussuunnitelmien asettamiin
haasteisiin tulisi siis vastata?
Yksi mahdollinen toimintamalli ja osa ratkaisua voisi olla Pekka Peuran matematiikan opetukseen kehittämä yksilöllisen oppimisen malli, joka perustuu oppilaiden aktiivisuuteen, omatahtiseen etenemiseen sekä yhteisölliseen oppimiseen. Suurin ero perinteiseen opetukseen on se, että
mallissa opettaja ei opeta koko ryhmää kerralla, (Pernaa & Peura 2012) vaan hän luopuu perinteisestä roolistaan tukeakseen oppilaiden itseohjautuvuutta ja yksilöllistä oppimisprosessia (ks. Toivola 2015a). Oppilaat vapautetaan opiskelemaan omalla tasollaan, omassa tahdissaan sekä tekemään
opiskeluaan koskevia merkityksellisiä päätöksiä (ks. Toivola 2015a). Yksilöllisen oppimisen mallin
tavoitteena on parantaa oppimistuloksia, oppimismotivaatiota ja opiskelutaitoja sekä luoda oppimisympäristö, jossa jokaisella on mahdollisuus opiskella omien kykyjensä mukaisesti (Peura
2012a). Yksilöllisen oppimisen mallissa on kyse rakentuvasta oppimiskulttuurista, joka yhdistää
useita konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisia työtapoja (Saari 2015: 6). Siinä tulevat esiin
myös monet sekä peruskoulun että lukion uusien opetussuunnitelman perusteissa painottuvat asiat
(ks. esim. Saari 2015). Viime aikoina yksilöllisestä oppimisesta on kasvanut varsinainen ilmiö: mallia sovelletaan useissa oppiaineissa sekä eri koulu-asteilla aina alakoulusta lukioon. Uusia aiheesta
kiinnostuneita opettajia ilmaantuu kokoajan lisää.
Tässä ainedidaktisessa pro gradu – työssä tutkin yksilöllisen oppimisen mallin käyttöä yläkoulun ja lukion biologian oppimisessa ja opetuksessa. Tutkimukseni on luonteeltaan pääosin kvalitatiivinen tapaustutkimus. Päätavoitteenani on selvittää miten yksilöllisen oppimisen malli soveltuu
biologian oppimiseen ja opetukseen sekä mitkä ovat oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opettajan
kokemukset biologian opiskelusta ja opettamisesta yksilöllisen oppimisen mallin avulla. Selvitän
myös oppilaiden ja opiskelijoiden yleisiä kokemuksia biologiasta, biologian opiskelusta ja opetusmenetelmistä sekä miten yksilöllisen oppimisen malli vaikuttaa niihin. Tutkimukseen kerättiin empiirinen aineisto eräässä eteläpohjalaisessa yläkoulussa ja lukiossa järjestämieni yksilöllisen oppimisen opetuskokeilujen yhteydessä. Opetuskokeiluihin osallistui kaksi 8. vuosiluokan oppilasryhmää sekä yksi lukion opiskelijaryhmä, yhteensä 43 oppilasta ja opiskelijaa. Tutkimukseni aineisto
koostuu kyselylomakkeista, joihin oppilaat ja opiskelijat vastasivat sekä ennen että jälkeen opetuskokeilun. Aineistoon kuuluu myös opetuskokeilujen aikana kirjoittamani päiväkirja.
Yksilöllisen oppimisen mallin käyttöä on aiemmin tutkittu matematiikan opetuksessa (ks.
Toivanen 2012 ja Saari 2015), mutta ei tiettävästi reaaliaineiden opetuksessa. Koska yksilöllisen
oppimisen mallia kuitenkin sovelletaan myös biologiassa sekä muissa reaaliaineissa, koen että tut3

kimukselleni on tarvetta. Lisäksi ajatuksia herättää se, että sekä yläkoulussa että lukiossa biologian
oppitunneilla käytetyimpänä työtapana on usein opettajakeskeinen opetus ja konstruktivistisen pedagogiikan piirteitä on nähtävissä vain vähän (ks. esim. Eloranta 2002, Uitto ym. 2011, Uitto ym.
2013 ja Asikainen 2015). Näin ollen etenkin uusien opetussuunnitelmien myötä konstruktivistisen
oppimiskäsitysten mukaisten työtapojen kehittämiselle on biologian opetuksessa selkeästi tarvetta.
Toivon, että tutkimukseni palvelee myös tätä näkökohtaa tarjoamalla esimerkin yksilöllisen oppimisen mallin käytöstä yläkoulun ja lukion biologian opetuksessa sekä esittämällä mallin käytöstä saadut kokemukset oppilaiden ja opettajan näkökulmasta.
Tutkimuksenteon motiivina toimivat myös omat kokemukseni biologian opetuksen kehittämistarpeista sekä toisaalta halu saada ymmärrystä ja konkreettista kosketuspintaa käynnissä olevaan koulun toimintakulttuurin ja opetussuunnitelmien muutokseen. Saan tutkimuksellani täten
eväitä tulevaan aineenopettajan työhöni. Toivon, että myös muut aineenopettajat saisivat tutkimuksestani ideoita sekä mahdollisesti innostusta oman työnsä tarkasteluun ja kehittämiseen.
Tutkimukseni jakautuu yhteentoista päälukuun. Johdannon jälkeisissä kahdessa luvussa eli
toisessa ja kolmannessa luvussa käsitellään biologian luonnetta ensin tieteenalana ja sitten oppiaineena. Neljännessä luvussa luodaan katsaus opetussuunnitelmiin ja esitellään uusista peruskoulun
sekä lukion opetussuunnitelman perusteista yleinen osa ja biologiaa koskeva osa. Viidennessä luvussa keskitytään oppimiskäsityksiin ja opetusmenetelmiin. Oppimiskäsitysten osalta syvennytään
erityisesti vallitsevaan konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Luvun lopussa oppimiskäsityksiä ja
opetusmenetelmiä tarkastellaan biologian opetuksen näkökulmasta. Kuudennessa luvussa paneudutaan puolestaan yksilöllisen oppimisen malliin. Sitä tarkastellaan erilaisista näkökulmista sekä käydään läpi sen taustalla olevia opetusmenetelmiä. Seitsemännessä luvussa esitellään aiheesta aiemmin tehtyä tutkimusta. Kahdeksannessa luvussa määritellään tutkimuksen tavoitteet ja tarkat tutkimuskysymykset sekä kuvataan tutkimuksen toteutusta. Ensin kuvataan tutkimusotetta ja sen jälkeen
tutkimuksen kohderyhmää, tutkimusaineistoa, aineiston hankintaa sekä aineiston käsittelyä ja analysointia. Yhdeksännessä luvussa esitellään tutkimuksen keskeiset tulokset, joita tarkastellaan ja
pohditaan myöhemmin luvussa kymmenen. Lopuksi luvussa yksitoista kerrataan tutkimuksen tarkoitus ja tehdään kokoava yhteenveto tutkimuksen keskeisemmistä tuloksista.
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2. Biologia tieteenalana
Biologia on luonnontiede ja se käsittää kaikki ne luonnontieteen osa-alueet, joiden tutkimuskohteina
ovat elävät organismit (Mayr 1997: 49). Biologia tutkii kaikkea elollista: eliöitä, niiden osia ja
eliöyhteisöjä ja biologiaa kutsutaankin usein elämän tieteeksi (Tirri ym. 2006: 80). Muita luonnontieteitä ovat esimerkiksi fysiikka, kemia ja geologia ja ne tutkivat elotonta maailmaa (Mayr 1997:
49). Biologian juuret ulottuvat aina varhaiseen Kreikkaan saakka (Mayr 1997: 145). Historian saatossa elollista maailmaa sekä sen erilaisuutta ja ainutlaatuisuutta ymmärrettiin yhä enemmän ja
enemmän ja tämä johti lopulta biologiaksi nimetyn tieteen syntymiseen sekä sen autonomian tunnustamiseen (Mayr 1997: 47). Modernina tieteenä biologia syntyi kuitenkin vasta 1800-luvun puolivälissä. Biologia keskittyi pitkään pelkkään eliöiden luokitteluun ja vasta ennen kaikkea Charles
Darwinin evoluutioteorian myötävaikutuksesta biologiasta kehittyi kokeellinen tiede, joka pyrkii
biologisten ilmiöiden selittämiseen ja ymmärtämiseen. (Mayr 1997: 145.) Biologiassa, kuten muissakin tutkivissa luonnontieteissä, keskeisiä kysymyksiä ovat mitä on, miksi on ja miten on. Näiden
avulla pyritään biologisten ilmiöiden taustalla olevien moninaisten syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseen ja selittämiseen. Toisaalta myös kuvailevaa tutkimusta pidetään nykyäänkin tärkeässä roolissa. (Eloranta 2005a: 17.)
Nykymuodossaan biologia on hyvin monihaarainen tieteenala, joka käsittelee moninaisia
organismeja bakteereista ja viruksista aina monisoluisiin eliöihin. Lisäksi biologia toimii eri hierarkiatasoilla ja se tutkii molekyylejä, geenejä, kudoksia, elimiä ja kokonaisia eliöitä. Biologia tutkii
myös suurempia kokonaisuuksia sekä niissä ilmenevää järjestäytyneisyyttä ja vuorovaikutuksia
esimerkiksi populaatio-, laji-, eliöyhteisö- ja ekosysteemitasoilla. (Mayr 1997: 145.) Riippuen tutkimuskohteesta ja organisaatiotasosta, biologiassa voidaan nimetä eri osa-alueita ja tutkimuskenttiä
kuten ekologia, solubiologia, molekyylibiologia, genetiikka, systematiikka, etologia, evoluutiobiologia, anatomia ja fysiologia. Biologian eri osa-alueilla ei ole toisiinsa nähden selviä rajoja, vaan ne
ovat vuorovaikutuksessa keskenään. (Tirri ym. 2006: 80.)

3. Biologia koulussa – historiasta nykypäivään
Biologian opetus ja oppiminen on määritelty elävän elämän ja luonnon sekä biologian tutkijoiden,
opettajien ja oppilaiden väliseksi vuorovaikutukseksi (Virtanen 1989: 13). Biologiaa on opetettu
suomalaisessa koulussa jo vuosisatojen ajan, vaikkakin sana biologia on tullut käyttöön vasta viime
vuosikymmenten aikana (Kaakko 2012: 7). Toisaalta Virtasen (1986: 16) mukaan opettaminen on
yksi ihmisen keskeisimmistä käyttäytymispiirteistä ja hän katsookin biologian opetuksen alkaneen
viimeistään silloin kun ihminen on evoluutiossa eriytynyt muista eläimistä omaksi lajikseen. Varsi5

nainen kouluopetus alkoi Suomessa jo 1200-luvulla Turun katedraalikoulussa, jossa tietyille ammattiryhmille, kuten papistolle ja virkamiehille, annettiin koulutusta muun muassa luonnonopissa ja
lääketieteessä. Katedraalikoulu oli kuitenkin vain kansan vähemmistön koulu, sillä kansanopetuksesta vastasi kirkko. Kirkon opetus koski pääosin lukemista sekä kristinoppia ja näin ollen koko
lasten ja nuorten ikäluokan näkökulmasta katsottuna, oli biologian opetus pitkään melko vähäistä.
(Virtanen 1989: 17.)
Vuonna 1866 annetun kansakouluasetuksen myötä opetus laajeni viimein koskemaan koko
kansaa, sillä kansakouluasetus määräsi kaupungit ja maalaiskunnat vastaamaan lasten opetuksesta
(Virtanen 1989: 17). Kansakoulu rakentui ala-alkeis- ja yläalkeiskoulusta sekä lukiosta ja tyttökoulusta, joista yläalkeiskoulun ja lukion reaalilinjalla oli mahdollista opiskella luonnonhistoria-nimistä
oppiainetta (Lähdesmäki 2007: 11-12). Kansakoululaitos koki historian kuluessa useita muutoksia
ja uudistuksia. Vuonna 1872 annettu asetus, koulujärjestys, vakiinnutti koulujärjestelmän kansakouluun ja oppikouluun. Myöhemmin oppikoulu jaettiin viisivuotiseen keskikouluun sekä kolmivuotiseen lukioon. Suuri muutos oli vuonna 1921 voimaan astunut oppivelvollisuuslaki, jonka vaikutuksesta koko ikäluokan koulunkäynti yleistyi. (Virtanen 1989: 17-26.) Silloin myös biologian opetus
laajeni koskemaan koko ikäluokkaa ja biologia sai virallisen oppiaineen aseman, sillä laissa määriteltiin että oppikoulussa tuli opettaa kasvi- ja eläintiedettä erillisinä oppiaineina (Virtanen 1989: 17,
Lähdesmäki 2007: 13).
Seuraava merkittävä muutos tapahtui 1960-luvulla, jolloin nykyistä peruskoulua alettiin
rakentaa. Suomi luopui rinnakkaisista koulujärjestelmistä ja päätyi kehittämään yhdeksänvuotista
peruskoulua, joka jakaantui kuusivuotiseen ala-asteeseen sekä kolmivuotiseen yläasteeseen lukion
jäädessä erilliskouluksi. (Uusikylä & Atjonen 2007: 58.) Peruskoulu-uudistus toi mukanaan koko
ikäluokkaa koskevat opetussuunnitelmat, joista ensimmäiset julkaistiin vuonna 1970 (Uusikylä &
Atjonen 2007: 58-59). Koulunuudistuskomitea määritteli kuitenkin jo 1960-luvulla niin sanotun
reaalitiedon, joka koostui biologiasta (eläin- ja kasvioppi), maantiedosta, fysiikasta, kemiasta, historiasta, yhteiskuntaopista, uskonnosta ja kirjallisuudesta. Tuolloin oppiaineiden joukossa esiintyi
ensi kerran biologia – sana. Lopulta 1970-luvulla ensimmäisen opetussuunnitelman myötä siirryttiin
peruskouluun, jossa kuitenkin 1980-luvulle saakka puhuttiin biologian sijaan luonnonhistoriasta.
Vasta vuoden 1985 opetussuunnitelmauudistuksessa oppiaineen nimeksi muuttui biologia. Silloin
opetussuunnitelman perusteissa biologialle asetettiin luokkakohtaiset sisällöt ja biologian opetuksen
yleistavoitteeksi määriteltiin luonnontieteellisen maailmankuvan muodostaminen. (Lähdesmäki
2007: 17, 29, 35, 74-75.) Seuraava opetussuunnitelmauudistus tehtiin vuonna 1994 ja sen jälkeen
biologia tuli omaksi oppiaineekseen vasta 7. vuosiluokalla. Vuosiluokilla 1-6 sitä opetettiin ympäristö- ja luonnontieto-oppiaineena muihin luonnontieteisiin integroituna. (Lähdesmäki 2007: 78-79.)
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Vielä tällä hetkellä voimassa oleva perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on vuodelta 2004
ja siinä biologia tulee maantiedon kanssa omana oppiainekokonaisuutena jo vuosiluokalta 5 alkaen.
Vuosiluokilla 1-4 sitä opetetaan yhdessä maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon kanssa osana ympäristö- ja luonnontieto - oppiaineryhmää. (POPS 2004.) Vuonna 2016 käyttöön otettavassa
uudessa peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa palataan takaisin ympäristöoppiin koko alakoulun osalta, joten biologia esiintyy omana oppiaineenaan 7. vuosiluokalta alkaen (POPS 2014).
Peruskoulu-uudistuksen myötä lukiokoulutusta alettiin kehittää selkeästi omana yksikkönään. Peruskoulua kehitettiin kaikille tarkoitettuna koulumuotona ja lukiosta haluttiin tehdä pohjakoulu korkeakouluille. Vuonna 1969 annetussa lukioasetuksessa säädettiin, että lukiossa on kolme
linjaa: kielilinja, reaalilinja ja matemaattinen linja. Asetuksessa biologia esiintyy omana, kaikille
pakollisena oppiaineenaan ja sen mukaisesti biologiaa opetettiin lukion toisella ja kolmannella luokalla 2 tuntia viikossa. Vuonna 1971 lukiossa siirryttiin uuteen työjärjestykseen ja sen mukaan biologiaa opetettiin lukion toisella luokalla kolme ja kolmannella luokalla neljä tuntia viikossa. Vuonna 1975 lukion opetuksesta annettiin asetusmuutos ja lukion eri linjat poistuivat. Oppiaineet jakautuivat kaikille oppilaille yhteisiin ja kaikille oppilaille valinnaisiin aineisiin. Biologiaa opetettiin
kaikille yhteisenä aineena vuoden 1971 työjärjestyksen mukaisesti. Tämän jälkeen lukiojärjestelmää
uudistettiin esimerkiksi vuosien 1983 ja 1998 lukiolaeilla. (Lähdesmäki 2007: 31-32, 38-47.)
Peruskoulu-uudistuksen myötä koko ikäluokkaa koskevat opetussuunnitelmat saavuttivat
myös lukion. Uudistuksen myötä lukio irtautui oppikoulusta erilliseksi koulukseen ja tämän vuoksi
lukion opetussuunnitelmia alettiin selvittää erillisinä vasta 1970-luvulta lähtien (Malinen 1985: 28).
Lukion ensimmäiset opetussuunnitelmat julkaistiinkin vuosina 1981 ja 1985. 1980-luvun alussa
lukioissa aloitettiin kokeilla myös kurssimuotoista opetusta ja lopulta lukio muuttui kokonaan kurssimuotoiseksi. Vuonna 1985 valtioneuvosto päätti lukion uudesta tuntijaosta ja siinä oppiaineiden
tuntijako esitettiin kokonaan kurssimuotoisena. Tuntijaon mukaisesti biologiaa opiskeltiin lukion
ensimmäisellä luokalla yksi kurssi ja toisella luokalla kaksi kurssia. Kolmannella luokalla biologiaa
oli valinnaisena oppiaineena yksi kurssi. 1990-luvulla suuri muutos oli siirtyminen luokallisesta
lukiosta luokattomaan lukioon. Vuonna 1993 annettiin uusi tuntijako ja sen mukaan biologiaan kuului kaksi kaikille pakollista kurssia. Tämän lisäksi koulun oli tarjottava oppilaille valinnaisina vähintään kaksi syventävää biologian kurssia. Tuntijakoa seurasi uusi opetussuunnitelma vuonna
1994. Vuonna 2003 uudistettiin sekä opetussuunnitelma että tuntijako: biologian pakollisten kurssien määrä säilyi kahtena, mutta valtakunnallisten syventävinä opintoina tarjottavien kurssien määrä
nousi kolmeen. (Lähdesmäki 2007: 38-47, 87, 97, 100.) Viimeisin tuntijako on vuodelta 2014 ja
siinä biologian pakollisten ja syventävien kurssien määrät säilyvät samoina (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014). Lukion uusin opetussuunnitelma julkaistiin loppuvuodesta 2015.
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Historian kuluessa biologian opetussisällöt ja tavoitteet ovat myös muuttuneet. On selvää,
että ne heijastelevat aina kunkin ajan ilmapiiriä ja ajan ilmiöitä. Painopiste on siirtynyt yksittäisten
asioiden muistamisesta kokonaisuuksien hahmottamiseen ja ymmärtämiseen. Esimerkiksi lajien ja
systematiikan tilalle on tullut ekosysteemiajattelu. 1980-luvulta alkaen ympäristön tila ja siitä huolehtimisen näkökulma ovat painottuneet entistä enemmän. Lukion biologiassa esimerkiksi solubiologia, genetiikka, bioteknologia ja ympäristöekologia ovat arkea. (Eloranta 2005a: 17.) Biologian
opetuksen ja oppimisen lähtökohtana on aina pidetty biologian käsitteitä ja teorioita sekä biologian
rakennetta tieteenalana ja voidaankin sanoa, että tieteen kehityksen rinnalla myös biologian opiskelu on modernisoitunut (Lähdemäsmäki 2007: 110, Eloranta 2005a: 17). Omalla tavallaan sama kehitys ja modernisoituminen ovat koskeneet myös biologian opetusmenetelmiä sekä tiedonhankintatapoja: kirjan ja vihkon tilalle ovat voimakkaammin tulleet tietoverkot ja sosiaalinen media (Lähdemäsmäki 2007: 110). Toisaalta myös biologian opettajan merkitys on korostunut, sillä biologia on
entistä laajempi tiede, jonka useiden ilmiöiden taustalla on monimutkainen syy-suhteiden verkosto.
Tämän vuoksi biologian oppiminen ja biologian syvällinen ymmärtäminen on aikaa vaativa prosessi. Biologian oppimisen ja opiskelun tukemisessa tärkeä merkitys onkin opettajalla, jolla on hallussaan sekä biologinen sisältötieto että opetuksen ja oppimisen lainalaisuudet. (Eloranta 2005a: 17.)
Nykyään biologialla on vankka asema sekä suomalaisen peruskoulun että lukion oppiaineiden joukossa ja se on myös pidetty oppiaine. Suomalaisten tutkimusten mukaan kaikista luonnontieteellisistä oppiaineista (biologia, maantieto, fysiikka ja kemia) biologia on suosituin oppiaine
yläkoululaisten keskuudessa (Pahkala 2011: 56, ks. myös Kupari & Reinikainen 2004). Biologisen
tiedon tärkeyttä ja merkityksellisyyttä ei voi olla korostamatta: se tulee vastaan päivittäin arkielämän tilanteissa ja tulevaisuudessa sen merkitys tulee kasvamaan entisestään. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin heikkenemisen sekä monien muiden ympäristöongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan yhä monipuolisempaa tietoa ja ymmärrystä sekä ympäristöolosuhteista että eri ympäristötekijöiden vuorovaikutussuhteista. Samalla esimerkiksi räjähdysmäinen tiedon kasvu sekä geenitekniikan nopea kehitys synnyttävät uusia pelkoja ja uhkakuvia. (Eloranta 2005a: 18.) Edelleen
hyvin ajankohtaiset ovatkin Virtasen (1989: 16) jo 27 vuotta sitten kirjoittamat sanat: ”Tulevaisuutta ei voi olla ilman biologeja ja biologian opetusta”.
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4. Opetussuunnitelmat
Suomessa sekä perusasteella että toisen asteen oppilaitoksissa, kuten myös korkeakouluissa, opiskelu perustuu hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelman käsitettä on vaikea määritellä,
mutta sen merkitys on selvä: se on yksi tärkeimpiä ja keskeisimpiä koulua ja sen toimintaa ohjaavia
asiakirjoja. Se on suunnitelma siitä miten opetus järjestetään. Siinä ilmaistaan koulun opetussisällöt,
tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet. Opetusmenetelmät ja työtavat kuuluvat periaatteessa opettajan
autonomian piiriin, mutta opetussuunnitelma ottaa jollain tasolla kantaa myös niihin määrittelemällä
oppimiskäsityksen sekä antamalla opetuksen järjestämisestä ja toteuttamisesta koskevia ohjeita.
(Uusikylä & Atjonen 2007: 50.) Yksittäisen opettajan näkökulmasta opetussuunnitelmalla on suuri
merkitys: se luo viitekehyksen, jonka puitteissa tulee toimia (Jeronen 2005a: 21). On selvää, että
opetussuunnitelma kokonaisuudessaan vaikuttaa paljon myös yksittäisen oppiaineen, esimerkiksi
biologian, luonteeseen.
Vitikan & Salorannan (2002: 8) mukaan opetussuunnitelma on keskeisin dokumentti, jonka avulla yhteisö ilmaisee koulutusta koskevan tahtonsa. Opetussuunnitelmat kuvastavatkin aina
myös oman aikansa yhteiskunnallisia tarpeita (Malinen 1985: 23). Tämän vuoksi opetussuunnitelmia on aika ajoin myös uudistettava, kuten Suomessa noin 10 vuoden välein. Seuraavassa kahdessa
alaluvussa esittelen ja tarkastelen uusimpia peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman perusteita
sekä yleisesti että biologian osalta.

4.1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
Opetushallitus hyväksyi uuden valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
22.12.2014. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8.2016. Yläkoulun
vuosiluokkien osalta käyttöönotto tapahtuu porrastetusti siten, että uuden opetussuunnitelman mukainen opetus käynnistyy seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan
osalta 1.8.2018 ja yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019. (POPS 2014: 3.) Uusi perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet on järjestyksessään neljäs nykymuotoisen peruskoulun opetussuunnitelma. Edeltäjäänsä eli vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin verrattuna
uudessa opetussuunnitelmassa on pyritty sisältöjen karsimiseen. Opettajan toimintaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet kuvaa pääosin ohjaamisena eikä opettamisena. Muutos on tapahtunut myös oppimiskäsityksessä, sillä uudessa opetussuunnitelmassa määritelty oppimiskäsitys on
selkeästi konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukainen. Oppilaiden oma aktiivinen rooli, yhdessä
tekeminen, sosiaalinen vuorovaikutus, oppimisen ilo sekä oppimaan oppiminen ja elinikäinen oppiminen nousevat siinä esille (POPS 2014: 17). Perusteiden mukaan oppilaan tulee myös oppia
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asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti ja ryhmissä. Oppilasta tulee myös ohjata yhä itseohjautuvampaan toimintaan ja häntä ohjataan liittämään opittavat asiat aikaisemmin opittuun. Oppimiseen kuuluu yksin ja yhdessä tekeminen lisäksi ajatteleminen, tutkiminen, suunnitteleminen sekä arvioiminen. Oppiminen on myös kontekstisidonnaista ja oppijan omat ennakkokäsitykset, arvostukset ja kiinnostuksen kohteet tulee tiedostaa oppimisprosessia ohjaavina tekijöinä.
(POPS 2014: 17.)
Perusteissa määritelty toimintakulttuuri nostaa puolestaan esille muun muassa vuorovaikutuksen ja monipuolisen työskentelyn, osallisuuden ja demokraattisen toiminnan, vastuun ympäristöstä ja kestävästä elämäntavasta sekä koulun toiminnan oppivana yhteisönä. Oppimisympäristöjen
osalta perusteet ohjaavat vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista edistävien ympäristöjen rakentamiseen. (POPS 2014: 26-30.) Perusteet korostavat myös tieto- ja viestintäteknologian merkitystä oppimisympäristöjen rakentamisessa: ”sen avulla vahvistetaan oppilaiden
osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja” (POPS 2014: 29). Työtapojen osalta opetussuunnitelman perusteet kannustaa monipuolisuuteen, sillä näin saavutetaan oppimisen ilo ja onnistumisen kokemuksia. Perusteiden mukaan oppilaiden motivaatiota lisäävät tutkiva ja ongelmalähtöinen työskentely, kokemukselliset, toiminnalliset, elämykselliset, eri aistien käytön ja liikkumisen mahdollistavat sekä oppilaiden itseohjautuvuuden ja ryhmään kuulumisen tunnetta tukevat työtavat. Työtapojen valinnalla voidaan edistää
myös yhteisöllistä oppimista, jossa oppilaat rakentavat osaamistaan ja ymmärrystään vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Oppilaat esimerkiksi voivat toimia eri rooleissa, jakaa keskenään tehtäviä
ja olla vastuussa sekä henkilökohtaisista että yhteisistä tavoitteista. Työtapojen valinnassa tulee
huomioida myös kunkin oppiaineen erityispiirteet sekä laaja-alaisen osaamisen toteutuminen.
(POPS 2014: 26-30.)
Arvioinnin osalta perusteissa todetaan, että arviointi perustuu perusopetuslakiin ja sen mukaan ”arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä
itsearviointiin” (POPS 2014: 47). Lisäksi ”oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee
arvioida monipuolisesti” (POPS 2014: 47). Perusteiden mukaan koululla, ja erityisesti opettajien
antamalla palautteella, on merkittävä vaikutus siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat
itsestään oppijana ja ihmisenä. Koulujen arviointikulttuurin tulisi sisältää muun muassa seuraavia
piirteitä: oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa, oppilaan
tukeminen oman oppimisprosessin ymmärtämisessä sekä oppilaan edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan, arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys sekä arvioinnin monipuolisuus. Oppilaille tulee myös luoda edellytyksiä itse- ja vertaisarviointi taitojen kehittymiselle ja
niitä tulee kehittää koko peruskoulun ajan. Tässä tarkoituksessa toimii esimerkiksi oppilaiden oh10

jaaminen oman ja yhteisen työskentelyn, oppimisen ja niihin vaikuttavien tekijöiden havainnointiin,
sekä palautteen antamiseen toisilleen ja opettajille. Arviointi on myös opettajan oman työn reflektoinnin ja kehityksen väline. Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan opintojen aikaiseen arviointiin sekä päättöarviointiin. Opintojen aikainen arviointi on luonteeltaan formatiivista, mikä tarkoittaa sitä että arviointi ja palautteen antaminen ovat osana jokapäiväistä työskentelyä. Toteutuakseen se edellyttää opettajalta jatkuvaa oppimisprosessin havainnointia ja vuorovaikutusta oppilaiden
kanssa sekä sellaisten tilanteiden luomista, joissa oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta annetaan yhdessä pohtien. Tavoitteena on, että palaute kehittää oppilaiden metakognitiivisia taitoja ja
työskentelytaitoja sekä auttaa oppilaita vähitellen ohjaamaan omaa oppimistaan ja käyttämään parempia oppimisstrategioita. (POPS 2014: 47, 49-51.)
Opetussuunnitelman perusteet vastaavat myös ympäröivän maailman muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin määrittelemällä seitsemän laaja-alaisen osaamisen kokonaisuutta: ajattelu ja
oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys
sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (POPS 2014: 20-24).
Opetussuunnitelman perusteiden mukaan laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan ”tietojen, taitojen,
arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta” (POPS 2014: 20). Perusteissa todetaan
myös, että ”ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista” (POPS 2014: 20). Uuden opetussuunnitelman mukaisesti jokaisen oppilaan opintoihin on sisällyttävä myös vähintään
yksi monialainen, oppiainerajat ylittävä oppimiskokonaisuus lukuvuodessa (POPS 2014: 31).
4.1.2 Perusopetuksen biologian opetussuunnitelman perusteet
Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti biologiaa opetetaan omana oppiaineenaan vasta vuosiluokilla 7-9. Tässä tarkastelenkin biologian opetussuunnitelmaa vain
näiden vuosiluokkien osalta. Biologian opetuksen tehtävänä on ”auttaa oppilaita ymmärtämään
elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita” (POPS 2014: 379). Biologian opetuksen avulla tuetaan myös esimerkiksi ongelmanratkaisu- ja
yhteistyötaitojen sekä yhteisöllisyyden kehittymistä. Lisäksi biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään miten biologian tietoja ja taitoja voidaan soveltaa ja hyödyntää oman elämän eri tilanteissa. Biologian opetuksella kehitetään oppilaiden ympäristötietoisuutta ja ohjataan kestävään elämäntapaan sekä globaalin vastuun ymmärtämiseen. Biologiaan kuuluu tutkiva, elämyksellinen ja
kokemuksellinen oppiminen sekä luonnossa työskentely. Oppilaita tulee myös ohjata tutustumaan
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biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Tutkimisessa käytetään sekä maasto- että laboratoriotyömenetelmiä ja opiskelussa monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Biologian opetuksella annetaan valmiuksia myös työelämään sekä biologiaa hyödyntävien alojen opiskeluun. (POPS 2014:
379-380.)
Biologian opetukselle on määrätty vuosiluokkien 7-9 osalta 14 tavoitetta (T1-T14). Nämä
tavoitteet on jaettu kolmen eri otsikon alle: biologinen tieto ja ymmärrys, biologiset taidot sekä biologian asenne ja arvotavoitteet. (POPS 2014: 380.) Biologian opetuksen tavoitteet on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Biologian opetuksen tavoitteet (T1-T14) vuosiluokkien 7-9 osalta vuoden 2014 perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden mukaan (POPS 2014: 380), kirjoittajan muokkaama.
Biologian opetuksen tavoitteet
Biologinen tieto ja ymmärrys
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia
ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja
T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta
T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten
elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle
T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja
T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys
Biologiset taidot
T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä
T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa
T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi
T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella
T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa
keskustelussa ja päätöksenteossa
Biologian asenne- ja arvotavoitteet
T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta
T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja
T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Vuosiluokkien 7-9 osalta biologian tavoitteisiin liittyy kuusi sisältöaluetta (S1-S6). Sisällöt
ovat biologinen tutkimus, tutkimusretkiä lähiympäristöön, ekosysteemin perusrakenne ja toiminta,
mitä elämä on, ihminen sekä kohti kestävää tulevaisuutta. Sisällöt valitaan siten että ne hyödyntä12

vät paikallisia mahdollisuuksia sekä tukevat tavoitteiden saavuttamista. Sisällöistä muodostetaan eri
vuosiluokille suunnattuja kokonaisuuksia. Kaksi ensimmäistä sisältöaluetta tulee sisällyttää kaikkiin
muihin sisältöalueisiin. (POPS 2014: 381.) Taulukossa 2 biologian opetuksen sisältöalueita on kuvattu tarkemmin.
Taulukko 2. Biologian opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet (S1-S6) vuosiluokkien 7-9
osalta vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (POPS 2014: 381), kirjoittajan
muokkaama.
Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
S1 Biologinen tutkimus: Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat
oppilaan oman toiminnan kautta tutuiksi.
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista
luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta: Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin
rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään
perustietoja vesi-, suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja
niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä
valittaessa painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
S4 Mitä elämä on?: Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin
tutkimusmenetelmin. Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen
ja monimuotoisuuteen perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita.
S5 Ihminen: Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä
ihmisen rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen
ja terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö
vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen,
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.

Opetussuunnitelman perusteet antaa tavoitteita ja ohjeita myös biologian oppimisympäristöihin, työtapoihin, ohjaukseen, eriyttämiseen ja arviointiin liittyen. Oppimisympäristöjen osalta
biologian opetuksessa oppilailla tulee olla mahdollisuus työskennellä tutkimuksellisuutta tukevissa
ympäristöissä niin kouluissa kuin koulun ulkopuolellakin. Oppilaiden tulee käyttää myös sähköisiä
oppimisympäristöjä biologisen tiedon hankinnassa, käsittelyssä, tulkinnassa ja esittämisessä. Työtapoja valitessa painottuvat vuorovaikutus ja yhteisöllisyys sekä oppilaiden erilaiset tarpeet. Moni13

puoliset työtavat sekä elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus mahdollistavat erilaiset
kokemukset sekä tukevat tavoitteiden saavuttamista. Keskeistä on ohjata oppilaita omakohtaiseen
havainnointiin ja tutkimiseen niin itsenäisesti kuin ryhmissä. Eriyttäminen mahdollistuu esimerkiksi
yhteisissä tutkimustehtävissä, joissa oppilailla on erilaiset roolit ja jokainen etenee yksilöllisesti
ajattelun taitojen eri tasoille. Arvioinnissa kannustavan, rakentavan ja monipuolisen palautteen nähdään tukevan motivaation rakentumista sekä omien vahvuuksien löytymistä. Oppilaalle tulee antaa
säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä suhteessa biologian tavoitteisiin. Oppilaan tulee voida
osoittaa osaamistaan monipuolisesti eri tavoilla. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen
osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa sekä oppimisympäristöissä ja sen
tehtävänä on kehittää oppilaiden työskentelytaitoja. (POPS 2014: 381-382.)

4.2 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015
Opetushallitus hyväksyi uuden valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman perusteet 27.10.2015.
Lukion uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön
lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja siitä eteenpäin käyttöönotto etenee vuosiluokka
kerrallaan. (LOPS 2015: 3.) Kuten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, myös uudessa
lukion opetussuunnitelman perusteissa on pyritty opetussisältöjen karsimiseen. Lukion oppimiskäsitys on myös hyvin samankaltainen kuin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty,
sillä se korostaa opiskelijan aktiivista, tavoitteellista ja itseohjautuvaa toimintaa sekä erilaisissa ympäristöissä tapahtuvaa vuorovaikutusta (LOPS 2015: 14). Oppimiskäsityksessä korostuu myös opiskelu- ja ajattelutaitojen kehittyminen, oppimisprosessin tiedostaminen sekä sitä kautta elinikäinen
oppiminen. Oppiminen on kontekstisidonnaista ja opiskelijan aikaisemmat kokemukset ja tiedot
toimivat uuden tiedon rakentamisen pohjana. Opiskeluympäristöjen ja –menetelmien osalta opetussuunnitelman perusteet kannustavat monipuolisuuteen. Perusteiden mukaan lukion opetus- ja opiskelumenetelmien tarkoituksena on edistää opiskelijoiden aktiivista työskentelyä sekä yhteistyötaitojen kehittymistä. Opiskelijoita ohjataan myös ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan sekä käyttämään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Toimintakulttuurin osalta lukion opetussuunnitelman perusteet määrittelee oppilaitoksen oppivana yhteisönä, jossa yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista edistäviä käytäntöjä kehitetään suunnitelmallisesti. Toimintakulttuurissa nostetaan esille
muun muassa myös opiskelijoiden osallisuus ja yhteisöllisyys sekä hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus. (LOPS 2015: 14-16.)
Perusteiden mukaan arviointi lukiossa perustuu lukiolakiin. Lukiolaissa määritellyssä arvioinnissa nousevat esiin hyvin samankaltaiset asiat kuin perusopetuslaissa: opiskelijan oppimista ja
työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti ja pyrkiä siten ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua
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sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Lukiossa arvioinnin tehtävänä on edistää
opiskelijoiden oppimista sekä kannustaa omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten
työskentelytapojen valintaan. Palautteen sekä itse- ja vertaisarvioinnin avulla opiskelija ohjataan
tarkentamaan asetettuja tavoitteita sekä kehittämään työskentelyään tavoitteiden mukaisesti. Opintojen aikana tapahtuva arviointi on osa opettajan ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Arvosanan antaminen on vain yksi arvioinnin muoto ja sitä voidaan täydentää kirjallisesti annetulla sanallisella arvioinnilla tai arviointikeskustelussa annetulla suullisella palautteella. Arvosanan tulee perustua monipuoliseen näyttöön ja arvioinnin tukena käytetään esimerkiksi opiskelijan tuotoksia, opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia, opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluita sekä
opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointeja. (LOPS 2015: 228.)
Uutena lukion opetussuunnitelman perusteissa tulevat teemaopinnot. Teemaopinnot ovat
eri tiedonaloja yhdistäviä ja opetusta eheyttäviä opintoja, joiden tavoitteena on kehittää opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäisiä oppiaineita laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen avulla opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia useiden oppiaineiden tietojen ja taitojen yhdistämiseen sekä soveltamiseen. Teemaopintoihin kuuluu kolme valtakunnallista syventävää kurssia:
Monitieteinen ajattelu (TO1), Tutkiva työskentely teknologialla (TO2) ja Osaaminen arjessa (TO3).
Teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa. (LOPS
2015: 220-221.) Teemaopinnot yhdessä lukion opetussuunnitelman perusteissa määritettyjen oppiainerajat ylittävien aihekokonaisuuksien kanssa vastaavat osaltaan muuttuvaan maailmaan ja sen
haasteisiin sekä jo perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyyn tulevaisuudessa
tarvittavaan laaja-alaiseen osaamiseen. Lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellyt aihekokonaisuudet ovat aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä
elämäntapa ja globaali vastuu, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat
sekä teknologia ja yhteiskunta (LOPS 2015: 35). Opetuksenjärjestäjä voi hyväksyä opetussuunnitelmaan myös muita aihekokonaisuuksia.
4.2.1 Lukion biologian opetussuunnitelman perusteet
Vuoden 2015 lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti biologian opetuksen tehtävänä on
tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä ja lisätä ymmärrystä biologian merkityksestä luonnontieteellisen maailmankuvan rakentumisen osana. Biologian opetuksen tarkoituksena on myös herättää kiinnostusta bio- ja ympäristötieteisiin, auttaa opiskelijaa ymmärtämään biotieteiden mahdollisuuksia ihmiskunnan ja luonnon hyvinvoinnin edistämisessä, välittää kuva biotieteistä nopeasti kehittyvinä tiedonaloina sekä ohjata hyödyntämään biologista tietoa arjessa, jatkoopinnoissa ja työelämässä. Lisäksi biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään evoluutiota
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sekä elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita aina molekyyli- ja solutasolta
biosfääriin saakka. Biologian opetuksessa opiskelijalle tulee välittyä kuva kestävän elämäntavan
välttämättömyydestä. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan havainnointiin ja kokeellisuuteen
perustuva tiedonhankinta on biologian opetukselle ominaista. Perusteet ohjaa biologian osalta tutkimuksellisiin, aktivoiviin ja vuorovaikutteisiin työ- ja toimintatapoihin. Biologian opetukseen kuuluu myös laboroinnit sekä työskentely digitaalisissa ja koulun ulkopuolisissa opiskeluympäristöissä.
(LOPS 2015: 140.) Lukion opetussuunnitelman perusteissa esitetyt biologian opiskelun tavoitteet
on esitetty taulukossa 3.
Taulukko 3. Lukion biologian opetuksen tavoitteet vuoden 2015 lukion opetussuunnitelman perusteiden
mukaan (LOPS 2015: 140), kirjoittajan muokkaama.
Biologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
 kiinnostuu biologisesta tiedosta ja motivoituu biologiaa koskevien uutisten seuraamiseen
 saa ohjausta omien tavoitteiden asettamisessa sekä tukea ja kannustusta oppimisprosessin eri vaiheissa
 ymmärtää, mikä on biologialle tieteenalana ominaista, tuntee biologisia rakenteita ja prosesseja, perinnöllisyyttä sekä ymmärtää evoluution merkityksen
 perehtyy biologisen tiedonhankinnan ja tutkimuksen menetelmiin
 osaa asettaa kysymyksiä ja tutkimusongelmia tarkasteltavista ilmiöistä
 suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa
 osaa hankkia, käsitellä, analysoida ja tulkita tutkimusaineistoa sekä arvioida ja esittää tutkimustuloksia
 osaa työskennellä digitaalisissa opiskeluympäristöissä, laboratoriossa ja maastossa
 arvioi kriittisesti median kautta välittyvää biologista tietoa
 käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti biologian opiskelun tukena
 perehtyy biologian soveltamiseen eri aloilla
 osaa soveltaa ja käyttää biologisia tietoja ja taitoja arkielämässä
 arvostaa eliökunnan monimuotoisuutta, tiedostaa kestävän kehityksen välttämättömyyden ja ymmärtää oman vastuunsa ekosysteemien tulevaisuudesta.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan ”biologiassa arvioidaan opetuksen tavoitteiden saavuttamista kurssikohtaisia tavoitteita ja sisältöjä painottaen” (LOPS 2015: 141). Arvioinnin keskeisiä kohteita ovat opiskelijan tiedot ja taidot ja siinä otetaan myös huomioon opiskelijan
kyky ymmärtää, soveltaa, analysoida, yhdistellä, arvioida, havainnollistaa sekä esittää biologista
tietoa. Arvioinnissa huomioidaan myös opiskelijan kyky arvioida tietoa kriittisesti, kyky ymmärtää
syy- ja seuraussuhteita, luonnontieteellisiä lainalaisuuksia ja vuorovaikutussuhteita sekä kyky hahmottaa kokonaisuuksia. Biologisia tietojaan ja taitojaan opiskelija voi osoittaa niin kirjallisesti kuin
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suullisestikin eri vuorovaikutustilanteissa sekä myös kokeellisessa työskentelyssä tai laatimalla yksin tai yhdessä esimerkiksi biologisen tutkielman tai projektituotoksen. (LOPS 2015: 141.)
Vuoden 2015 lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti biologiasta tarjotaan valtakunnallisesti 5 kurssia, joista kaksi on pakollista ja kolme syventävää kurssia. Opetuksen järjestäjä
voi lisäksi järjestää koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia biologian kursseja. Lukion biologian
valtakunnalliset pakolliset kurssit ovat Elämä ja evoluutio (BI1) sekä Ekologia ja ympäristö (BI2).
Valtakunnalliset syventävät kurssit ovat Solu ja perinnöllisyys (BI3), Ihmisen biologia (BI4) sekä
Biologian sovellukset (BI5). Lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellään tarkemmin kunkin kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

5. Oppimiskäsitykset ja opetusmenetelmät
5.1 Oppimiskäsitykset
Aikojen kuluessa käsitykset hyvästä oppimisesta ja oppimistuloksista ovat vaihdelleet sekä alueellisesti että kulttuurisesti, sillä ne ovat aina sidoksissa arvoihin, asenteisiin sekä myös vallitsevaan
yhteiskuntajärjestelmään (Jeronen 2005b: 49, Cantell ym. 2007: 29). Toisaalta myös jo käsite ”oppiminen” voidaan ymmärtää monin erilaisin tavoin ja tästä johtuen alaa koskeva teorianmuodostus
ja pedagogiset käytänteet ovat olleet vaihtelevia (Uusikylä & Atjonen 2007: 142). Tynjälä (2002:
12) listaa, että oppiminen voidaan käsittää ainakin tietojen lisääntymisenä, muistamisena ja mieleenpalauttamisena, soveltamisena, asioiden ymmärtämisenä, ajattelun muuttumisena tai ihmisenä
muuttumisena. Kolmessa ensimmäisessä määritelmässä oppiminen nähdään toistamisena ja kolmessa viimeisessä se nähdään kehittymisenä tai muuttumisena, joka tapahtuu oppijan ajattelussa tai
toiminnassa (Uusikylä & Atjonen 2007: 142). Viime vuosina oppimisen tutkimuksessa on menty
juuri tähän viimeksi mainittuun suuntaan: oppimista on alettu tutkia enemmän prosessina. Aikaisemmin oppimisen tutkimus painotti sen sijaan oppimistuloksia ja siinä selvitettiin oppimiseen pinnallisuutta sekä syvällisyyttä (Cantell ym. 2007: 29).
Kun puhutaan varsinaisista oppimiskäsityksistä, tarkoitetaan niillä käsityksiä siitä, mitä
oppiminen on ja miten se tapahtuu. Kaikkiin oppimiskäsityksiin liittyy implisiittisesti tavalla tai
toisella myös opettajan rooli ja näin ollen ne sisältävät käsityksiä myös siitä, millaista on hyvä opetus (Cantell 2001: 30). Opettajalle oppimiskäsityksillä onkin suuri merkitys, sillä ne ohjaavat opetusta ja vaikuttavat opetuksen toteuttamiseen. Niiden avulla opettaja myös luo perustan omalle pedagogiselle ajattelulleen. Opettajan olisikin hyvä olla tietoinen mitkä oppimiskäsitykset ovat hänen
opetuksensa taustalla. (Ronkainen 2015: 19-20.) Oppimiskäsitysten tiedostaminen voi auttaa opetta-
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jaa myös opetuksensa kehittämisessä, vaikka toisaalta opettajan oppimiskäsitykset muuttuvat myös
opetuskokemuksen karttuessa (Cantell 2001: 13).
Oppimiskäsityksiä voidaan jaotella sekä nimetä eri tavoin. Uusikylän ja Atjosen (2007:
142) mukaan oppimiskäsityksissä voidaan yksinkertaisimmillaan erottaa kaksi pääsuuntausta: empiirinen ja konstruktivistinen oppimiskäsitys. Näiden pääsuuntausten väliin mahtuu useita erilaisia
näkemyksiä ja tulkintoja. Esimerkiksi Jeronen (2005b: 49) jakaa oppimiskäsitykset behavioristisiin,
kognitiivisiin, konstruktivistisiin ja kontekstuaalisiin. Eri lähteissä esimerkiksi behavioristinen ja
kognitiviinen oppimiskäsitys ovat melko yleisesti vakiinnuttaneet paikkansa, mutta konstruktivismin ja kontekstuaalisuuden käsittelyssä on sen sijaan havaittavissa eroja. Kontekstuaalisuus viittaa
ajatukseen, joka korostaa opittujen asioiden soveltamista erilaisissa konteksteissa eli tilanteissa
(Cantell ym. 2007: 31). Joissain lähteissä kontekstuaalisuuden sijaan käytetään kuitenkin sosiokonstruktivismi-käsitettä (Cantell ym. 2007: 31). Sillä halutaan puolestaan korostaa oppimisen sosiaalista luonnetta ja tuoda siten esiin yksilöllisen ja yhteisöllisen näkökulman painotuseroa oppimisessa. Toisaalta esimerkiksi Uusikylä ja Atjonen (2007: 146) eivät erittele konstruktivismia ja sosiokonstruktivismia/kontekstuaalisuutta käsitteellisesti toisistaan, vaan he esittelevät ainoastaan konstruktivistisen oppimiskäsityksen ja toteavat sen yhteydessä että ”konstruktivismin monet ilmenemismuodot voidaan jakaa kahteen pääsuuntaan: yksilökonstruktivismiin ja sosiaaliseen konstruktivismiin”. Tässä tutkielmassa käytän Uusikylän ja Atjosen (2007) tavoin konstruktivismi-käsitettä
kuvaamaan kaikkia eri konstruktivismin muotoja.
On hyvä huomata, että yhteiskunnan kulloinkin koulutukselle ja kasvatukselle asettamat
odotukset vaikuttavat merkittävästi oppimiskäsityksiin ja näin ollen eri aikakausina tietyt oppimiskäsitykset ovat olleet toisia voimakkaammin esillä (von Wright 1992: 1, Cantell ym. 2007: 29). Ei
voida siis ajatella että esimerkiksi jokin nykyisin vallalla oleva ja toimivalta tuntuva oppimiskäsitys
olisi sopinut esimerkiksi vuosikymmenten takaisiin olosuhteisiin (Cantell 2001: 13). Toisaalta Cantell ym. (2007: 29) kuitenkin muistuttavat, että oppimiskäsitykset esiintyvät ja ilmenevät vain harvoin ”puhtaina” ja toisistaan riippumattomina. Esittelen seuraavaksi lyhyesti nykyisin vallalla olevaa konstruktivistista oppimiskäsitystä.
5.1.1 Konstruktivistinen oppimiskäsitys – vallitseva näkemys oppimisesta
Nykyisin konstruktivismi on vallitseva käsitys oppimisesta. Sen yksiselitteinen määrittely on kuitenkin vaikeaa, sillä kyseessä ei ole mikään yhtenäinen teoria. Konstruktivismi ei itsessään edes ole
varsinainen oppimisteoria, vaan se on tiedon olemusta koskeva näkemys. Konstruktivismi on levinnyt laajalle ihmis- ja yhteiskuntatieteisiin ja konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä puhuttaessa
tarkoitetaan sillä edellä mainitun tietoteoreettisen paradigman ilmenemismuotoa oppimisen tutki18

muksen ja pedagogiikan kentällä. Konstruktivistinen oppimiskäsitys juontaa juurensa useista eri
lähteistä ja se jakautuu moniin erilaisiin suuntauksiin. Vaikka suuntauksilla on toisiinsa nähden eroja, löytyy niistä myös yhdistäviä näkemyksiä. Yksi konstruktivismin keskeinen ajatus on, että tieto
ei voi koskaan olla tietäjästään täysin riippumatonta, vaan se on aina yksilön ja yhteisöjen itsensä
rakentamaa eli konstruoimaa. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen ei siten olekaan passiivista tiedon vastaanottamista vaan aktiivista kognitiivista toimintaa, jossa havaintoja ja
uutta tietoa tulkitaan entisen tiedon ja kokemuksen pohjalta. Tämän prosessin avulla oppija rakentaa
käsitystään maailmasta ja sen ilmiöistä. Oppija ei ole ”tyhjä taulu”, joka vain täytetään tiedolla,
vaan hänet nähdään aktiivisena toimijana, joka etsii ja rakentaa merkityksiä: oppija aktiivisesti
konstruoi tietoa eli muodostaa tietorakenteita oppimisprosessissa. (Tynjälä 2002: 37-38.)
Konstruktivismin eri suuntauksilla on eroavaisuuksia erityisesti siinä suhteessa, painottavatko ne yksilöllistä vai sosiaalista tiedon konstruointia. Tämän perusteella voidaankin tehdä jo
aiemmin mainittu konstruktivismin karkea jako kahteen pääsuuntaukseen: yksilökonstruktivismiin
ja sosiaaliseen konstruktivismiin. Yksilökonstruktivismissa keskeistä on ollut yksilöllisen tiedonmuodostuksen sekä yksilön kognitiivisten rakenteiden tai mentaalisten mallien tutkiminen. Sosiaalisessa konstruktivismissa puolestaan painotetaan oppimisen sosiaalisia, vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia prosesseja. (Tynjälä 2002: 38-39.)
Uusikylä ja Atjonen (2007: 147) nostavat esiin muutaman konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen liittyvän keskeisen käsitteen: oppimisen laadullisena ja käsitteellisenä muutoksena sekä
oppimisen säätelyn. Kun puhutaan oppimisesta laadullisena ja käsitteellisenä muutoksena, tarkoitetaan sillä muistamisen, toistamisen ja tietojen määrällisen lisääntymisen sijaan pyrkimystä ymmärtää asioita tai muuttaa ajattelua. Kun oppiminen ymmärretään näin, on tärkeää että oppilas tunnistaisi itselleen tyypillisimpiä oppimispiirteitä ja oman oppimisensa ohjaamisen tapoja (Uusikylä &
Atjonen 2007: 150). Tätä voidaan kuvata termillä oppimisen säätely. Tynjälän (2002: 119) mukaan
oppimisprosessin säätelyyn vaikuttavat pitkälti oppilaan oppimiskäsitykset ja oppimisorientaatio.
Näihin kahteen puolestaan vaikuttavat sekä oppilaan aikaisemmista että nykyisistä oppimiskokemuksista, oppimistilanteista sekä oppimisen kontekstista ja sen vaatimuksista tekemät havainnot ja
tulkinnat(Tynjälä 2002: 119). Uusikylän ja Atjosen (2007: 150) mukaan tulkintojen ja havaintojen
korostaminen oppimisprosessin säätelyssä nostavat esiin metakognition käsitteen, jolla tarkoitetaan
kognitiivisia toimintoja, kuten ajattelua, oppimista ja tietämistä koskevaa ymmärrystä. Metakognitioiden ja metakognitiivisten taitojen avulla yksilö voi itse tietoisesti säädellä omaa toimintaansa ja
esimerkiksi tavoitteidensa saavuttamiseksi valita sopivia ajattelun sekä päättelyn strategioita. Samaa
tarkoittaen voidaan puhua itseohjautuvasta ja omaehtoisesta oppijasta, joka säätelee oppimistaan
edellä kuvatulla tavalla. Tarkemmin ilmaistuna säätely voi koskea esimerkiksi oppilaan henkilökoh19

taisten tavoitteiden asettamista tai ajankäyttöä. Oppimisen säätelyn tulisi ennen kaikkea olla oppilaan sisäistä ja omaehtoista itsesäätelyä eikä perustua opettajan ulkoiseen kontrolliin. On myös
huomattava metakognitiivisten taitojen yhteys oppimaan oppimiseen: oppimaan oppiminen on nimenomaan metakognitiivisten taitojen oppimista. (Uusikylä & Atjonen 2007: 150-151.)
Kun oppiminen määritellään konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti, ollaan Uusikylän ja Atjosen (2007: 147) mukaan tekemisessä sellaisten sisäisten ja henkisten prosessien kanssa, joita ei esimerkiksi behavioristisin keinoin kyetä ainakaan parhaalla mahdollisella tavalla ymmärtämään eikä edistämään. Konstruktivismilla onkin useita erilaisia pedagogisia seurauksia. Taulukossa 4 on kuvattu konstruktivistiselle pedagogiikalle tyypillisiä piirteitä Tynjälän (2002: 61-67)
sekä Uusikylän ja Atjosen (2007: 153-154) mukaan. Taulukossa esitettyjä konstruktivistisen oppimisen tavoitteita on selkeästi havaittavissa myös sekä peruskoulun että lukion uusien opetussuunnitelmien oppimiskäsityksessä, jota on kuvattu aiemmissa luvuissa. Perusteiden teksteissä nousevat
esiin sekä konstruktivismin yksilöllinen että sosiaalinen ulottuvuus.
Taulukko 4. Konstruktivistiselle pedagogiikalle tyypilliset piirteet Tynjälän (2002: 61-67) sekä Uusikylän ja
Atjosen (2007: 153-154) mukaan.
Konstruktivistisen oppimiskäsityksen pedagogisia seurauksia:
 Oppiminen on oppijan oman aktiivisen toiminnan tulosta sekä tilanne- ja kontekstisidonnaista.
 Opettaja on oppimisprosessin ohjaaja. Hän voi edelleen toimia myös tiedon esittäjänä, mutta keskeistä on oppimistilanteiden rakentaminen oppimisprosessia tukeviksi.
 Oppijan aikaisemmat tiedot ovat uuden oppimisen lähtökohtana.
 Metakognitiivisia taitoja kehitetään ja oppijoita ohjataan oppimisen itsesäätelyyn.
 Ymmärtäminen on tärkeämpää kuin ulkoa osaaminen: asioiden mekaanista ulkoa opettelua ja toistamiseen pyrkivää pänttäystä vältetään. Vain ymmärretty tieto on merkityksellistä.
 Sama asia voidaan tulkinta ja käsittää eri tavoilla: kaikki eivät opi samoja asioita samasta sisällöstä.
Hyödyllistä onkin sellaisten opiskelumenetelmien käyttäminen, joissa oppijoiden erilaiset tulkinnat
kohtaavat sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta.
 Faktapainotteisuudesta siirrytään ongelmakeskeisyyteen ja ongelmanratkaisuun. Faktoja tarvitaan,
mutta ne tulee kytkeä aikaisempaan tietoon, laajempiin kokonaisuuksiin sekä tosielämän tilanteisiin.
 Opittavia asioita ilmennetään monessa eri muodossa: tietoa kytketään eri konteksteihin, sitä käsitellään eri näkökulmista sekä käytetään eri esitystapoja.
 Sosiaalisella vuorovaikutuksella on oppimisessa keskeinen rooli: oppimisen sosiaalisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta hyödynnetään yhteistoiminnallisilla opiskelumuodoilla, joissa oppijoille järjestetään mahdollisuuksia tiedon jakamiseen, keskusteluun ja erilaisten tulkintojen esittämiseen.
 Arviointi on monipuolista ja se kohdistetaan tiedon rakentamisen prosessiin. Huomiota kiinnitetään
oppimisprosessin erivaiheissa oppimistulosten laatuun, ei määrään. Arviointi ei ole vain opettajan
tehtävä, vaan siihen osallistuu myös oppija sekä opiskelutoverit.
 Opetussuunnitelmia kehitetään: tarkkojen tavoite- ja sisältökuvausten sijaan huomioidaan keskeiset
sisältö ja ongelma-alueet. Tavoitteena ovat tiedonhankinnan, tiedonkäsittelyn sekä elinikäisen oppimisen taidot.
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5.2 Opetusmenetelmät
Opettaminen tarkoittaa oppimisen edistämistä ja oppimisen mahdollisuuksien luomista. Perinteisesti
opettamisella on tarkoitettu nimenomaan opettajan puhetta ja itse opettamista on pidetty opettajan
tärkeimpänä tehtävänä (Palmberg 2005a: 94). Nykykäsityksen mukaan opettaminen on vuorovaikutteista ja itseohjautuvaa toimintaa, joka korostaa oppijan aktiivista roolia ja jonka tehtävänä on
auttaa oppijaa tulemaan omasta ajattelustaan ja toiminnastaan tietoiseksi (Palmerberg 2005a: 93).
Opetusmenetelmillä puolestaan tarkoitetaan käytännön toimenpiteitä, joiden avulla opettaja organisoi oppijoiden opiskelua ja pyrkii edistämään heidän oppimistaan (Vuorinen 2001: 63). Opetusmenetelmiä voidaan kutsua myös opetusmuodoiksi ja koska toisaalta opetusmenetelmiin liittyy myös
opettajan ja oppijoiden välinen työnjako, voidaan puhua myös työtavoista (Palmberg 2005a: 93).
Opetusmenetelmiä on lukuisia ja niitä voidaan luokitella monin eri tavoin. Millainen opetusmenetelmä tulisi sitten valita? Vaikka opetussuunnitelma opettajan ylimpänä ohjenuorana ohjaa
yleisessä ja ainekohtaisessa osassaan opettajaa valitsemaan oppiaineen luonteeseen ja opetettavaan
aiheen sopivat opetusmenetelmät, viime kädessä opettajalla itselleen on valta ja vastuu työtapojen
valinnasta (Palmeberg 2005a: 93). Usein opetusmenetelmän valintaan vaikuttavat opettajan omat
mieltymykset sekä opettajan oppimiskäsitys. Vuorisen (2001: 68) mukaan tärkein opetusmenetelmän valinnan peruste on tavoite, johon opetuksessa pyritään. Erilaisiin tavoitteisiin sopii erilaiset
opetusmenetelmät. Tavoitteen lisäksi huomioon on myös otettava esimerkiksi oppijoiden kehitystaso, opettajan omat taidot ja erilaiset ulkoiset resurssit (Vuorinen 2001: 68). Opetusmenetelmien
tulisi olla myös riittävän monipuolisia. Palmbergin (2005a: 93) mukaan työtapojen monipuolisuus
mahdollistaa oppijoiden erilaisten oppimisstrategioiden huomioinnin sekä ylläpitää vireyttä, motivaatiota viihtyvyyttä ja aktiivisuutta. Käytännössä opetusmenetelmän valinnassa opettaja joutuu
kuitenkin ottamaan huomioon monia keskenään ristiriitaisiakin odotuksia ja näin ollen lopullinen
valinta on monella tasolla tehty kompromissi (Vuorinen 2001: 63). Lisäksi täytyy muistaa, että mikään opetusmenetelmä tai työtapa ei sinällään takaa oppimista.
Opetusmenetelmiä voidaan luokitella lukuisin eri tavoin ja niitä voidaan jaotella monin erilaisin perustein. Vuorinen (2001: 63) korostaa, että sekavuuden välttämiseksi opetusmenetelmien
esittelyssä on pakko valita joitain luokituksia ja hylätä muut. Yksinkertainen ja karkea opetusmenetelmien jako voidaan tehdä opettajan ja oppilaiden aktiivisuuden perusteella, jolloin voidaan puhua
erikseen opettajakeskeisistä ja oppilaskeskeisistä opetusmenetelmistä. Opettajakeskeisiä opetusmenetelmiä pidetään usein synonyymina opettajajohtoisuuden kanssa, mutta määritelmällisesti asia ei
ole näin suoraviivainen sillä opettajakeskeisyydellä viitataan opettajan aktiiviseen rooliin ja opetta-
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jajohtoisuudella taas vastuuseen opetustilanteessa. Näin ollen opettajajohtoisuutta on läsnä myös
kaikissa oppilaskeskeisissä työtavoissa. (Palmberg 2005a: 94.)
5.2.1 Opettaja- ja oppilaskeskeiset menetelmät
Opettajakeskeisiä työtapoja ovat esittävä opetus, kyselevä opetus sekä opetuskeskustelu, joka on
kyselevän opetuksen pidemmälle viety muoto. Esittävä opetus on luentomaista opetusta, jossa opettaja kertoo, kuvailee ja selittää jotakin asiaa tai ilmiötä usein kuvien, piirrosten, kalvojen tai video iden avulla. Myös taulutyöskentely sekä modernimmat esitystekniikat, kuten PowerPoint, kuuluvat
esittävään opetukseen. Esittävän opetuksen ja oppimistulosten suhde on melko ristiriitainen ja usein
se liitetäänkin pinnalliseen oppimiseen. Esittävässä opetuksessa oppijalle jää passiivinen rooli eikä
se huomioi oppilaiden lähtötasoa tai erilaisuutta. Yksiselitteisesti voi todeta, että esittävä opetus ei
tue konstruktivistista oppimiskäsitystä eikä sitä myöskään suositella opetussuunnitelmissa. Kyselevä opetus puolestaan nimensä mukaisesti perustuu opettajan kysymyksiin, joiden avulla hän pyrkii
herättämään oppijoiden ajattelua. Nykyään kyselevää opetusta eri muotoineen käytetään kouluissa
runsaasti. Kun kysymykset johtavat siihen, että oppijat esittävät kysymyksiä opettajalle sekä toisilleen, puhutaan opetuskeskustelusta. Kyselevän opetuksen ongelmana on se, että se aktivoi vain harvoja sekä saattaa johtaa virheoppimiseen. (Palmberg 2005a: 95-96, 98.)
Oppilaskeskeisiä työtapoja puolestaan on lukuisia ja niille on yhteistä oppijoiden oma aktiivisuus ja tekeminen. Oppilaskeskeisten työtapojen yhteydessä voidaan puhua erikseen esimerkiksi yksilökeskeisistä sekä yhteistoiminnallisista työtavoista (ks. esim. Ronkainen 2015: 27). Yksilökeskeisiä työtapoja ovat esimerkiksi tehtävien teko, tiedonhaku ja tietokonetyöskentely. Yhteistoiminnallisissa työtavoissa korostuvat puolestaan sosiaalisuus sekä toiminnallisuus: oppijat toimivat
ryhmissä sekä saavat osallistua toimimalla ja tekemällä. Näitä työtapoja voidaan nimittää myös
toiminnallisiksi työtavoiksi (ks. esim. Asikainen 2015). Toisaalta Asikaisen (2015: 18) mukaan oppilaiden aktiivisuus ei automaattisesti sisälly toiminnallisiin työtapoihin, vaan käytännössä opettaja
valitsee miten kyseiset työtavat toteutetaan. Toiminnallisista työtavoista esimerkkejä ovat tutkiva
oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, projektityöskentely, ryhmätyöt, yhteistoiminnallinen oppiminen, draamapedagogiikka sekä erilaiset pelit ja leikit (ks. esim. Palmberg 2005a).

5.3 Oppimiskäsitykset ja opetusmenetelmät biologian opetuksessa
Oppimiskäsitykset ja opetusmenetelmät muuttuvat ajassa ja samoin ne ovat muuttuneet myös biologian opetuksessa. Tanin (2014: 98) mukaan konstruktivismin vahvistumisen myötä etenkin opetussuunnitelmissa suuntana on ollut oppilaskeskeisten työtapojen korostuminen perinteisten opettajakeskeisten työtapojen sijaan. Hänen mukaansa ensimmäinen muutos konstruktivistiseen suuntaan
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tapahtui vuoden 1994 peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa. Jerosen (2005a: 21) mukaan
opetussuunnitelmien muutos kytkeytyy samalla myös laajemmin luonnontieteiden, kuten biologian,
opetuksessa tapahtuneeseen näkökulman muutokseen. Opetusta on pyritty uudistamaan ja siirtämään toimintaa luokasta luontoon sekä tutkivan oppimisen suuntaan. Myös Jeronen (2005a: 21)
toteaa, että opettajajohtoisesta opetuksesta ollaan pyritty siirtymään oppilaskeskeiseen opetukseen,
jossa painottuvat oppilaiden oma havaintojen tekeminen sekä yksin ja yhdessä oppiminen. Sekä
peruskoulun että lukion uusissa opetussuunnitelman perusteissa biologian osalta painottuvat entistä
enemmän esimerkiksi toiminnallisuus, tutkimuksellisuus sekä elämyksellisyys. Uiton ym. (2011:
180) mukaan myös oppilaat toivovat enemmän toiminnallisia työtapoja.
Kaikki opetus ei tietenkään voi olla pelkkää tutkimuksellisuutta ja toiminnallisuutta, vaan
Elorannan (2005b: 35) mukaan biologiassa opettajakeskeisen esittävän ja kyselevän opetuksen merkitys korostuu varsinkin teoreettisen tietämyksen luomisessa. Myös Jerosen (2005b: 51) mukaan
esittävällä opetuksella ja vastaanottavalla oppimisella on biologian opetuksessa merkitystä esimerkiksi luotaessa pohjaa monimutkaisten käsitteiden ymmärtämiselle. Kyselevässä opetuksessa esitetyt kysymykset voivat olla oppijoille motivoivia ja niiden kautta oppijoiden havainnot ja tulkinnat
eivät jää irrallisiksi, vaan oppijat voivat muodostaa niille selityksiä (Asikainen 2015: 15). Konstruktivistisen oppimisen toteutumiseksi onkin tärkeää erilaisten niin opettaja- kuin oppilaskeskeisten
opetusmenetelmien ja työtapojen käyttö. Myös Woolnoughin (1994: 54) mukaan erityisesti luonnontieteissä tarvitaan monipuolista opetusta, sillä se saa aikaan oppijoiden kiinnostuksen ja motivaation syntymisen suhteessa oppisisältöön. Jerosen (2005b: 47) mukaan opettajan tulee suunnitella
biologian oppitunnit huolellisesti tavoitteista käsin ja konstruktivistisen oppimisen toteutumiseksi
oppijoiden aikaisemmat kokemukset, taidot ja tiedot tulee ottaa opetuksessa huomioon.
Biologialle luonteenomaisia työtapoja ovat ennen kaikkea biologinen tutkimus, erilaiset laboroinnit (kuten preparoinnit ja mikroskopoinnit) sekä maastotyöskentely. Palmbergin (2005a: 9394) mukaan biologialle tyypillisiä ovat myös tutkivaan oppimiseen ja ongelmanratkaisuun perustuvat työtavat, joihin liittyy luontoa ja luonnonilmiöitä tutkiva kokeellinen ja elämyksellinen työskentely. Jälkimmäisenä mainitut työtavat menevät toki osittain päällekkäin edellä mainittujen kanssa,
mutta yhteistä niille on oppilaskeskeisyys. Asikaisen (2015: 46) ja Uiton ym. (2013: 268) mukaan
yläkoulussa sekä Uiton ym. (2011: 176) mukaan lukiossa biologian oppitunneilla käytetyin työtapa
on usein kuitenkin opettajakeskeinen esittävä tai kyselevä opetus sekä muistiinpanojen kirjoittaminen. Palmbergin (2005a: 95) mukaan opettajakeskeistä opetusta käytetään etenkin lukiossa ja sitä
perusteellaan ajanpuutteella, ylioppilaskirjoituksilla sekä oppikirjojen laajoilla asiasisällöillä. Hänen
mukaansa opettajakeskeiset työtavat ovat oppilaiden keskuudessa suosittuja, mutta toisaalta hän
mainitsee myös että oppijoiden kokemuksista ja mieltymyksistä eri biologian työtapoja kohtaan on
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Suomessa ristiriitaisia tutkimustuloksia (Palmberg 2005a: 93, 95). Uitto ym. (2011: 180) huomauttavat, että oppilaille voi jäädä sisältöjen läpikäymiseen keskittyvästä opettajakeskeisestä opetuksesta
huolimatta vajavaisia tai virheellisiäkin käsityksiä biologian eri osa-alueilta. Opettajakeskeinen opetus sopiikin esimerkiksi johdatteluksi, yhteenvedoksi tai vaikean asian käsittelyyn, mutta koska se
ei tue opetussuunnitelman määrittelemää konstruktivistista oppimiskäsitystä, sitä ei pitäisi käyttää
vallitsevimpana työtapana. Asikaisen (2015: 46) mukaan opettajakeskeinen opetus ei takaa oppijoille opetussuunnitelman velvoittamia omakohtaisia kokemuksia ja elämyksiä, eikä se myöskään
mahdollista oppijan omaa aktiivisuutta. Uitto ym. (2011: 180) havaitsivat lisäksi että lukiossa yksilö-, pari- ja ryhmätyöt ovat myös käytetyimpien työtapojen joukossa, mutta biologialle ominaisia
laborointeja tai maasto-opetusta käytetään sen sijaan vain harvoin. Heidän mukaansa lukiossa ei
yleisesti ottaenkaan erityisesti painoteta kokeellisia työtapoja tai tutkivaa lähestymistapaa (Uitto
ym. 2011: 180). He muistuttavatkin, että jos oppilaat eivät peruskoulun tai lukion aikana saa kokemuksia biologialle ominaisista työtavoista, voivat he ajatella että ne eivät edes kuulu biologian opetukseen.
Vuosituhannen alussa Eloranta (2002) tarkasteli raportissaan konstruktivistisen oppimisen
toteutumista yläkoulun biologian ja maantiedon tunneilla. Hänen mukaansa oppilaiden keskuudessa
suosituimpia työtapoja ovat opettajakeskeisyys sekä ryhmätyöt. Vähiten yläkoululaiset pitivät omaa
aktiivista osallistumista vaativista työtavoista, kuten projekteista, yhteistoiminnallisuudesta tai tutkimuksellisuudesta. Itsenäistä työskentelyä ja kirjoitustehtäviä pidettiin kaikista epämieluisimpina.
Eloranta (2002) havaitsi kuitenkin eroja niin luokka-asteiden kuin sukupuolten välillä. Raportissaan
Eloranta (2002) arvioi, että konstruktivistisen pedagogiikan piirteitä oli yläkoulussa nähtävissä vain
vähän. Hän toteaa myös, että yläkoulun biologian opettajan erityishaasteena on kannustaa oppijoita
omatoimiseen oppimisvastuuseen.
Verrattaessa Elorannan (2002) neljäntoista vuoden takaisia tutkimustuloksia tuoreempiin
edellä mainittuihin Uiton ym. (2011), Uiton ym. (2013) sekä Asikaisen (2015) tuloksiin, on aiheellista pohtia toteutuuko biologian oppitunneilla konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukainen pedagogiikka vieläkään. Varovaisesti voisi arvioida, että konstruktivismi näkyy aitona tai opetukseen
vaikuttavana periaatteena ehkä melko harvoin. Jerosen (2005b: 52) mukaan lukuisista hyvistä periaatteista huolimatta konstruktivistista pedagogiikkaa voi olla vaikea soveltaa biologian opetuksessa.
Hän tarkentaa, että yksilöllinen opetus vaatii opettajalta suurta panostusta, sillä oppijoiden tietojen
ja taitojen selvittäminen ei ole helppo tai yksinkertainen tehtävä. Lisäksi esimerkiksi kaikki oppijat
eivät eri syistä johtuen pysty ottamaan opiskelustaan vastuuta konstruktivismin edellyttämällä tavalla. Jeronen (2005b: 52) tuo myös esiin, että biologian opetukseen liittyy monia asioita, joiden ongelmakeskeiseen opiskeluun tarvittaisiin sekä aikaa että välineitä ja materiaaleja. Myös Linnermo24

Anttila (2008) tuli tutkimuksessaan siihen tulokseen, että ympäristö- ja luonnontieteiden opetuksessa opettajat kokevat resurssien puuttumisen hidastavan monimuotoisen opetuksen toteuttamista.
Kuitenkin esimerkiksi Uusikylän ja Atjosen (2007: 154) mukaan konstruktivistisella oppimiskäsityksellä on ongelmistaan huolimatta vahvat tieteelliset perustelut sekä lupaavia käytännön sovelluksia. Myös biologian opetuksessa tulisi siis rohkeasti kokeilla konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen
pohjautuvia uudenlaisia työ- ja toimintatapoja. Täytyy myös muistaa, että biologian opetuksen kehittämisellä on Suomessa jo pitkät perinteet (Jeronen 2005a: 18). Pekka Peuran matematiikan opetukseen kehittämä konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjautuva yksilöllisen oppimisen malli
voisi olla ehkä yksi mahdollinen tuleva kehityssuunta myös biologian opetuksessa. Eräät biologian
opettajat ovat sitä jo opetuksessaan kokeilleet lupaavin tuloksin. Seuraavassa luvussa yksilöllisen
oppimisen mallia tarkastellaan lähemmin.

6. Yksilöllisen oppimisen malli
Yksilöllisen oppimisen malli on alun perin matematiikanopettaja Pekka Peuran lukion matematiikan
opetukseen kehittämä opetusmalli. Perinteiseen opetukseen verrattuna suurin ero yksilöllisen oppimisen mallissa on se, että opettaja ei yleensä opeta teoriaa koko oppilas- tai opiskelijaryhmällä yhteisesti. Oppilaat opiskelevat teoriaa itsenäisesti, esimerkiksi oppikirjasta ja opetusvideoilta, tai yhteisöllisesti toisiaan opettaen ja yhdessä keskustellen. Lisäksi opettaja voi opettaa henkilökohtaisesti
yksittäisiä oppilaita tai ryhmäkohtaisesti oppilaista muodostuneita ryhmiä. Yksilöllisen oppimisen
mallin tavoitteena on luoda tasa-arvoisempi oppimisympäristö, jossa jokaisella on mahdollisuus
oppia omien kykyjensä mukaan. Opettaja päättää edelleen opittavat aiheet opetussuunnitelma tukenaan, mutta oppilaat vapautetaan opiskelemaan omalla tasollaan sekä omassa tahdissaan ja tällöin
oppiminen etenee vasta silloin kun oppilas oppii. Kun oppimiselle ei aseteta aikataulutettuja rajoja,
nopeimmille ja lahjakkaimmille opiskelijoille ei tule tyhjäkäyntiä, vaan he voivat edetä kurssissa
eteenpäin, tehdä haastavampia tehtäviä tai syventää osaamistaan. Vastaavasti hitaammilla on tarpeeksi aikaa perusasioiden oppimiseen eikä heille tule kiire. (Pernaa & Peura 2012, Peura 2012a,
Peura 2015.) Oppilailla voi olla tukenaan opettajan rakentama eritasoisia tehtäviä sisältävä oppimispolku, joka esimerkiksi Peuralla on Internetissä verkkopalveluna. Oppilaat saavat valita myös
opiskelutavat, lähteet ja oppimisvälineet sekä sen opiskelevatko he yksin, pareittain vai ryhmissä
(Peura 2015). Oppilaat saavat siis tehdä omaa opiskeluaan koskevia merkityksellisiä päätöksiä
(Toivola 2015a) ja tavoitteena on oppimisen omistajuus (Peura 2015). Pyrkimyksenä on myös parantaa oppilaiden oppimistuloksia, opiskelumotivaatiota ja opiskelutaitoja sekä kehittää korkeamman tason osaamista (Peura 2012a, Peura 2014). Yksilöllisen oppimisen mallissa ei ole kyse yksit25

täisestä työtavasta, vaan kyseessä on näkökulman muutos ja uusi erilaisia työtapoja yhdistävä oppimiskulttuuri. Siinä oppiminen ymmärretään yksilöllisenä prosessina, joka on oppijoille ominainen, mutta samalla jokaiselle yksilölle erilainen lukuisista eri tekijöistä riippuen (Peura 2012b).
Yksilöllisen oppimisen mallissa opettajan rooli määrittyy uudelleen. Tämä edellyttää opettajalta kykyä oman toiminnan kyseenalaistamiseen sekä muutosta oppimiskäsityksissä ja ajatuksissa
opettamisen mahdollisuuksista (Toivola 2015a). Opettajan rooli muuttuu tiedonjakajasta tiedon lähteille opastavaksi oppimisen ohjaajaksi, mielenkiinnon ja motivaation herättelijäksi sekä oman oppiaineensa asiantuntijaksi (Peura 2013, Toivola 2015a). Opettaja poistuu luokan edestä ja siirtyy
oppilaiden joukkoon eli sinne missä oppiminen tapahtuu. Opettaja ei sinänsä lopeta opettamista,
opetus ainoastaan muuttaa muotoaan ja siirtyy lähemmäksi oppijaa. Opettajalle jää oppilaiden kanssa myös enemmän työskentelyaikaa ja tästä seuraa oppilas-opettajasuhdeluvun pieneneminen (Pernaa & Peura 2012). Yksilöllisen oppimisen mallissa opettaja toimii yhteistyössä oppilaiden kanssa
ja tällöin perinteiset hierarkkiset valtasuhteet murtuvat ja niiden sijaan korostuvat opettajan ja oppilaiden tasavertaisuus sekä vapauden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys (Toivola 2015a).
Huomion arvoista on myös se, että yksilöllisen oppimisen malli on samalla eriyttämismenetelmä.
Yksilöllisessä oppimisessa eriyttämiseen ei vaadita lisäresursseja, sillä se ei tapahdu pelkästään
opettajan toimesta, vaan ikään kuin automaattisesti oppilaiden opiskellessa omalla tasollaan. Pohjimmiltaan yksilöllisessä oppimisessa onkin kyse oppimisen inhimillistämisestä sekä oppilasryhmien heterogeenisyyden tarjoamien mahdollisuuksien huomioinnista. (Toivola 2015a.) Siinä syntyy
tilanne, jossa jokaisen oppijan oppiminen on samaan aikaan täysin yksilöllistä ja eriytettyä sekä
samalla myös yhteisöllistä vertaisoppimista (Pernaa & Peura 2012).
Toivolan (2015a) mukaan Peura hakee yksilöllisellä oppimisella ennen kaikkea muutosta
opettajakeskeisen opetukseen liittyvään aktiivinen opettaja ja passiiviset oppilaat – asetelmaan,
muistamisen merkityksen korostumiseen arvioinnissa sekä näiden ruokkimaan näennäisoppimiseen.
Opettajakeskeisessä opetuksessa on vaarana, että oppilaat passivoituvat ja heidän itsenäisyytensä
tukahtuu opettajan liiallisen aktiivisuuden seurauksena. Opettajakeskeisessä opetuksessa oppilaat
voivat myös esimerkiksi kuvitella oman oppimisensa etenevän automaattisesti opettajan opetuksen
tahdissa ja vastaavasti opettaja puolestaan voi ajatella oppilaiden oppivan juuri hänen tahdissaan.
(Toivola 2015a.) Perinteisen opetuksen ongelmakohtien esiin nostaminen ei sinänsä ole uutta, sillä
jo yli kolmekymmentä vuotta sitten kasvatustieteen professori Benjamin S. Bloom (1984) osoitti
opetusmenetelmiä vertailevassa tutkimuksessaan, että perinteisessä opettajakeskeisessä ja opettajan
aikatauluttamassa opetuksessa hukataan valtavan paljon oppilaiden oppimispotentiaalia (ks. myös
Peura 2012c). Tämä perustuu yksinkertaisesti siihen, että opettajan valitsema opetuksen taso ja oppimisen tahti ovat sopivia vain pienelle osalle oppilaista. Bloomin (1984: 11) mukaan opettajat us26

kovat tarjoavansa oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen, vaikka todellisuudessa he luovat
epätasa-arvoiset olosuhteet, jotka suosivat osaa oppilaista ja syrjivät muita. Niinpä toisenlaisilla
opetusjärjestelyillä kaikkien oppilaiden olisikin mahdollista oppia huomattavasti enemmän (Peura
2012c). Toivolan (2015a) mukaan oppiminen on mielekästä vain jos se tapahtuu oppilaan omalla
tasolla.
Peura aloitti yksilöllisen oppimisen mallin kehittämisen Vantaan Martinlaakson lukiossa
vuonna 2010 (Peura 2012c). Malli on siis melko uusi, mutta jo lyhyessä ajassa siitä kasvanut varsinainen ilmiö, joka nykyisin herättää kiinnostusta ympäri Suomea eri kouluasteilla ja eri oppiaineissa. Facebookissa toimii aktiivinen Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus – ryhmä, jossa
yksilöllisen oppimisen mallista kiinnostuneet jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan sekä kehittävät
mallia. Internetissä on myös esimerkiksi aiheeseen liittyviä blogeja, kuten Peuran oma Matematiikan opetuksen tulevaisuus – blogi (maot.fi). Yksilöllisen oppimisen mallista käytetään myös nimitystä yksilöllisen oppimisen opetusmalli (ks. esim. Toivanen 2012 ja Saari 2015) tai yksilöllisen
oppimisen menetelmä. Lisäksi Toivola (2015a) ehdotti yksilöllisen oppimisen sijaan käytettävän
käsitettä ihmislähtöinen oppiminen (humanity learning), sillä hänen mielestään yksilöllinen oppiminen ei käsitteenä riitä kuvaamaan kaikkia mallin taustalla olevia pedagogisia ajatuksia. Joskus
yksilöllisen oppimisen mallista puhutaan myös käänteisenä oppimisena tai ”flippaamisena” ja itse
asiassa yksilöllinen oppiminen voidaankin nähdä käänteisen oppimisen sovellutuksena. Tarkastelen
tätä näkökulmaa ja käänteistä oppimista tarkemmin luvuissa 6.5.4 sekä 6.6. Tässä tutkimuksessa
käytän kuitenkin käsitettä yksilöllisen oppimisen malli, koska se on yleinen ja tunnettu nimitys.
Yksilöllisen oppimisen mallista itsessään on tehty vasta melko vähän tieteellistä tutkimusta (ks.
luku 7) ja sen vuoksi tutkimusten lisäksi viittaan tässä luvussa runsaasti esimerkiksi Peuran omiin
blogi-kirjoituksiin. Tärkeänä lähteenä toimii myös Turun yliopiston väitöstutkija Marika Toivolan
(2015a) on kirjoittama artikkeli, jossa hän pedagogisesti kasvatuksellisiin ja oppimispsykologisiin
teorioihin nojautuen havainnollistaa Peuran yksilöllisen oppimisen mallia. Seuraavissa alaluvuissa
tarkastelen yksilöllisen oppimisen mallia erilaisten näkökulmien kautta.

6.1 Sisäinen motivaatio, autonomia, itseohjautuvuus ja oppimisen omistajuus
Kun opettaja luopuu koko ryhmän yhteisestä opettamisesta ja vapauttaa oppilaat tekemään omaa
oppimistaan koskevia päätöksiä, oppilaiden toiminnalta ja oppimiselta katoaa jossain määrin tietynlainen ulkoisen motivaation lähde. Uudessa tilanteessa oppilailta edellytetään aktiivisuutta ja Toivolan (2015a) mukaan yksilöllisen oppimisen oppimiskulttuurissa oppilaiden on motivoiduttava oppimaan. Oppimisen kannalta oleellista ei kuitenkaan ole niinkään motivaation määrä vaan ennen
kaikkea sen laatu (Toivola 2015a) ja perinteisesti onkin puhuttu erikseen sisäisestä ja ulkoisesta
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motivaatiosta (Ryan & Deci 2000: 55). Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan toimintaa asian itsensä
vuoksi, kun taas ulkoisella motivaatiolla viitataan toimintaan, jota ylläpidetään ulkoisesti esimerkiksi palkkion toivossa tai rangaistuksen pelossa. Sisäistä ja ulkoista motivaatiota ei tule kuitenkaan
nähdä tiukasti kahtiajakautuneena, sillä esimerkiksi ulkoisesta motivaatiosta voidaan erottaa erilaisia tyyppejä, joissa ulkoisen yllykkeen merkitys toiminnan suorittamiseen vaihtelee. Näin ollen sisäisen ja ulkoinen motivaatio tuleekin mieluummin nähdä samalla jatkumolla, jonka toisessa päässä
motiivi tulee täysin yksilön ulkopuolelta ja toisessa päässä täysin yksilön sisältä. (Ryan & Deci
2000: 60-65.) Laadukkaan oppimisen näkökulmasta sisäinen motivaatio on parempi kuin ulkoinen,
mutta sisäisen motivaation synnyttäminen koulussa on kuitenkin yleensä haastavaa (Ryan & Deci
2000: 55, Toivola 2015a). Motivaatioon tiedetään kuitenkin liittyvän oppilaiden mieltymysten ja
persoonakohtaisten kokemusten lisäksi myös opetuksen järjestämiseen liittyviä tekijöitä (Uitto ym.
2013: 264) ja näin ollen on olemassa keinoja, joilla opettaja kykenee vaikuttamaan oppilaiden motivaation luonteeseen. Sisäistä motivaatiota tukevat esimerkiksi haasteita ja virikkeitä tarjoava epämuodollinen oppimisympäristö (Toivola 2015a) sekä osaamisen ja yhteenkuuluvuuden tunne (Ryan
& Deci 2000: 64-65). Lisäksi useiden tutkimusten mukaan oppilaan itsemääräämisen tunteen eli
autonomian vahvistaminen selvästi lisäävät sisäistä motivaatiota, kun taas opettajan kontrollointi
vähentää sitä (Ryan & Deci 2000: 59). Liiallisen kontrolloinnin seurauksena oppilaat menettävät
myös sekä aloitekykynsä että oppivat vähemmän (Toivola & Silfverberg 2015: 95).
Autonomian tunnetta voi lisätä oppilaan itseohjautuvuutta tukemalla. Toivolan ja Silfverbergin (2015: 95) mukaan opettaja voi vahvistaa itseohjautuvuutta vähentämällä oppilaan oppimisen kontrollointia ja lisäämällä oppilaan vastuuta omasta oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen
mallin monet käytännöt, kuten omatahtinen oppiminen ja siihen liittyvä oppimisen aikatauluttaminen, osaltaan korostavat ja lisäävät oppilaiden vastuuta sekä siten myös oppimisen itseohjautuvuutta. Lopulta itseohjautuvuus lisää oppilaan itsemääräämisen tunnetta eli autonomiaa ja nämä yhdessä
vahvistavat sekä toisiaan että vaikuttavat oppimisen kannalta suotuisan sisäisen motivaation syntymiseen. (Toivola 2015a.) Ilmiönä autonomia on itseohjautuvuutta laajempi, mutta opettajien keskuudessa se käsitetään usein kapeasti pelkäksi valinnan vapaudeksi. Usein opettajat sallivat oppilailta valintojen tekemisen vain oppimisen kannalta merkityksettömissä asioissa, koska he pelkäävät
oppilaiden tekevän pedagogisesti huonoja valintoja. (Stefanou ym. 2004: 100.) Tämä kapea valinnanvapaus ei kuitenkaan riitä motivaation ja sitoutumisen kannalta keskeisten elementtien synnyttämiseen ja säilyttämiseen, vaan oppimisen kannalta suotuisan motivaation säilyttämiseksi tarvitaan
lisäksi myös kognitiivisen autonomian tukemista (Stefanou ym. 2004: 100, 105). Tähän voidaan
viitata myös Peuran käyttämällä käsitteellä ”oppimisen omistajuus”, jolla hän tarkoittaa yksinkertai-
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sesti sitä, että oppilaan autonomiaa ja vastuuta lisätään pyrkimyksenä tukea sisäistä motivaatiota
(Peura 2015).

6.2 Lähikehityksen vyöhyke
Yksilöllisen oppimisen mallilla pyritään siihen, että oppilaat työskentelisivät omalla lähikehityksen
vyöhykkeellään (Zone of Proximal Development, ZPD) (Toivola 2015a). Lähikehityksen vyöhyke
on osa Lev Vygotskyn (1896-1934) sosiokulttuurista teoriaa (sosiaalisen kehityksen teoriaa) ja sillä
tarkoitetaan optimaalista aluetta, jossa oppiminen on tehokkainta ja johon ohjauksellinen tuki kannattaa sijoittaa (Haapasalo 2012: 88). Lähikehityksen vyöhyke sijaitsee kahden tason, aktuaalisen
kehitystason ja potentiaalisen kehitystason, välissä (Silvonen 2004: 53). Aktuaalinen kehitystaso
kuvaa yksilön nykyistä taito- ja tietotasoa ja sillä tasolla hän kykenee toimimaan täysin itsenäisesti,
kun taas potentiaalinen kehitystaso kuvaa yksilölle mahdollista tasoa, johon hän ohjattuna yltää
juuri ja juuri (Vygotsky 1978: 86, Haapasalo 2012: 88). Lähikehityksen vyöhykkeellä tarkoitetaan
siis edellä mainittujen kehitystasojen välissä olevaa kehittymässä olevaan kehityksen aluetta, jossa
yksilö pystyy yhteistyössä ratkaisemaan vaikeampia tehtäviä ja tekemään enemmän kuin itsenäisesti. Se, mikä on lähikehityksen vyöhykkeellä jossakin vaiheessa, muuttuu yksilön aktuaaliseksi eli
tosiasialliseksi kehitystasoksi seuraavassa vaiheessa. Toisin sanoen se, mikä tänään tehdään yhteistyössä, tehdään huomenna itsenäisesti. (Vygotsky 1982: 183-185.) Käytännössä lähikehityksen
vyöhykkeellä työskentely tarkoittaa myös sitä, että oppijan kyvyt ja tehtävien haasteellisuus ovat
keskenään tasapainossa. Liian helpot tehtävät tai liiallinen ohjaus saavat oppijassa aikaan pitkästymisen ja liian haastavat tehtävät sekä puutteellinen ohjaus taas voivat synnyttää ahdistumisen tunnetta. (Haapasalo 2012: 88) Näissä tilanteissa oppija ei ole omalla lähikehityksen vyöhykkeellään.
Opettajan tuleekin olla tietoinen siitä, että yhtälailla kun hän voi auttaa oppilasta työskentelemään
omalla lähikehityksen vyöhykkeellään, hän voi omilla toimillaan myös estää oppilasta hyödyntämästä sitä osittain tai peräti kokonaan.
Yksilöllisen oppimisen mallissa pyritään siihen, että oppilaat asettuisivat itse työskentelemään omalle lähikehityksen vyöhykkeelleen. Kuten todettua, lähikehityksen vyöhykkeellä oleminen
ei pelkästään riitä, vaan oppilaiden on saatava ohjausta ja tukea heidän oppimisensa kannalta merkityksellisestä lähtökohdasta. Lähikehityksen vyöhykkeellä tarvittavaan ohjaukseen ja tukeen viitataan usein englanninkielisellä käsitteellä ”scaffolfing”, joka voidaan suomentaa esimerkiksi oppilaan oikea-aikaiseksi tukemiseksi. (Toivola 2015a.) Suoraan käännettynä scaffolding tarkoittaa rakennustelineitä tai rakennustelineiden pystyttämistä ja myös tällä ilmaisulla voidaan periaatteessa
kuvata tukijan toimintaa: tukija pystyttää ”tikapuut”, jotka auttavat oppijaa lähikehityksen vyöhykkeellä kiipeämään ylemmäs kohti tavoitettaan (Uusikylä & Atjonen 2007: 149). Holton ja Clarke
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(2006: 127, 134, 136) laajentavat scaffolding - käsitettä ja he kuvaavat opettajan toimesta tapahtuvaa tukemista käsitteellä ”expert scaffolding” ja tilannetta, jossa oppilaat tukevat toinen toisiaan
käsitteellä ”resiprocal scaffolding” eli vastavuoroinen tukeminen. Myös yksilöllisen oppimisen mallissa korostetaan sitä, että lähikehityksen vyöhykkeellä opettajan lisäksi tukijana voivat olla myös
toiset oppilaat ja siksi yksilöllisen oppimisen oppimiskulttuurissa oppilaiden onkin opittava ottamaan hyöty ja saamaan tukea yhteisöstään (Toivola 2015a). Vastavuoroinen tukeminen on mahdollista, sillä jokaisella oppilaalla on omat taidot ja osaaminen (Holton & Clarke 2006: 136) ja näin
ollen sosiaalisessa yhteisössä syntyy joukko päällekkäisiä lähikehityksen vyöhykkeitä (Hakkarainen
ym. 2000: 156).

6.3 Yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja oppimisen inhimillisyys
Yksilöllisen oppimisen oppimiskulttuuri on sosiokonstruktivistinen ja siinä yhdistyy kaksi toisilleen
vastakkaista näkemystä: yksilöllisyys ja yhteisöllisyys. Yhteisöllinen oppiminen on koko oppimiskulttuurin toiminnan edellytys ja se mahdollistaa yksilöllisen oppimisen toteutumisen sekä myös
oppimiskulttuurin edelleen kehittämisen. Sen avulla pystytään myös selittämään mallin kaikki muut
kategoriat. Esimerkiksi sisäisen motivaation kannalta tärkeiden oppimisen itseohjautuvuuden sekä
itsemääräämisen tunteen eli autonomian lähtökohtana on juuri yhteisöllisyys ja sen vuoksi oppilaat
on yksilöllisen oppimisen oppimiskulttuurissa motivoitava tulemaan osaksi oppivaa yhteisöä. (Toivola 2015a.) Oppilaan toimiessa ryhmässä hän oppii Ben-Zvin ja Sfardin (2007) mukaan kommunikoimaan itsensä kanssa samalla tavalla miten muut kommunikoivat hänen kanssaan. Toivola
(2015a) kuvaa tätä oppilaan vuorovaikutukselliseksi ja lopulta sisäiseksi pohdinnaksi sekä reflektoinniksi, jota oppimisen haltuun ottamiseen tarvitaan. Ben-Svi ja Sfard (2007) tarkentavat, että
kyse on metatason oppimisesta, joka tarkoittaa yksilölle yhteisössä tapahtuvaa diskurssin muutosta.
Yhteisössä oppilailla on ensin diskurssi toiselle – muotoinen (discourse-for-others) kommunikointitapa, joka muuttuu niin sanotun oppimisen ohjatun tukemisen yksilöllistymisen (scaffolded individualization) kautta diskurssi itselle – muotoon (discourse-for-oneself) (Ben-Svi ja Sfard 2007, ks.
myös Toivola 2015a). Tämän seurauksena oppilaasta tulee itsenäisempi ja hänen ohjauksensa tarve
vähenee (Toivola 2015a).
Myös Holton ja Clark (2006) viittaavat yhteisöllisyyden merkitykseen itseohjautuvuuden
synnyssä. He (Holton & Clark 2006: 136-137) käyttävät ”self-scaffolding” - käsitettä, jolla he tarkoittavat sitä, että oppilas oppii vähitellen muun muassa muilta saadun tuen ja ohjauksen kautta
lopulta tukemaan ja ohjaamaan itse itseään sekä oppimistaan. Holtonin ja Clarkin (2006: 137) mukaan itsensä tukemisessa ja ohjaamisessa on kyse osittain yhteisöllisyyden kautta opitusta yksilön
itsensä kanssa tapahtuvasta sisäisestä keskustelusta ja neuvottelusta, jota oppimisen itseohjautuvuus
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edellyttää. Holtonin ja Clarkin (2006: 138) näkemyksen mukaan itsensä ohjaamisen taidot ovat
myös analogisia metakognitiivisten taitojen kanssa ja he esittävätkin, että self-scaffolding on käsitteenä verrattavissa metakognition käsitteeseen. Käytännössä metakognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan oppimaan oppimista (ks.esim. Uusikylä & Atjonen 2007: 150-151).
Itseohjautuvuuden lisäksi Ben-Zvi ja Sfard (2007) korostavat yhteisöllisyyden merkitystä
myös autonomian saavuttamisessa. Yackel ja Cobb (1996: 473) eivät puolestaan edes määrittele
autonomiaa kontekstivapaana yksilön ominaisuutena, vaan he määritelevät sen suhteessa luokkayhteisöön ja oppilaiden vuorovaikutukseen. Lopulta voidaankin todeta, että yksilöllisen oppimisen
mallissa tavoiteltava itseohjautuva ja autonominen oppiminen ei siis ole oppimista yksin tai muista
eristyksissä, vaan yhteisöllisyys ja siihen kuuluva vuoropuhelu sekä solidaarisuus ovat sen edellytyksiä. Parhaimmillaan itseohjautuvuuteen kykenevä oppija on tärkeä resurssi ja tuki yhteisön muille oppijoille. (Toivola 2015a.) Yhteisöllistä oppimista käsitellään lisää alaluvussa 6.5.2.
Yksilön toiminnan ja yhteisöllisen oppimisen lisäksi yksilöllisen oppimisen teoriassa nousevat esille oppimisen inhimillisyys ja opettajan toiminta. Oppimisen inhimillistäminen voidaan itse
asiassa nähdä yläkäsitteenä koko yksilöllisen oppimisen oppimiskulttuurille: pohjimmiltaan kyse on
juuri siitä. Yksilöllisessä oppimisessa on kyse voimauttavasta oppimiskulttuurista, jossa yhteisö on
oppimisen kannalta merkityksellinen ja jossa opettaja suhtautuu oppimiseen inhimillisesti ja oppilasta kunnioittavasti. (Toivola 2015a.) Inhimillisyys tulee näkyviin esimerkiksi Peuran (2013) puheessa luottamuksesta: ”luottakaa oppilaisiinne, luottamus kyllä palkitaan” sekä hänen suhtautumisessaan oppilaiden virheisiin. Peura korostaa oppilaiden virheellisiä ajatusmalleja ja kannustaa oppilaita suhtautumaan niihin positiivisesti, sillä ne ovat luonnollinen osa oppimista. Virheitä korostamalla ja niihin inhimillisesti suhtautumalla voidaan myös lisätä oppilaiden positiivista asennetta
oppiainetta kohtaan sekä vahvistaa heidän itsetuntoaan oppijoina. (Toivola 2015a.)

6.4 Arviointi ja arvioinnin omistajuus
Yksilöllisen oppimisen malliin liittyy myös arviointikulttuurin muutos. Tässä tutkimuksessa ei tutkita arviointia, mutta sitä tarkastellaan tässä lyhyesti. Peura (2015) määrittelee arvioinnin osaamisen
ja oppimisen tunnistamiseksi ja alun perin arvioinnin muutos lähti liikkeelle käytännön syistä, sillä
kurssimuotoisessa ja jaksotetussa opiskelussa jakson loppuun sijoitetut koepäivät vaikeuttivat yksilöllisen oppimisen mallin käyttöönottoa (Peura 2014). Hän on opetuksessaan korvannut perinteisen
kurssin lopussa pidettävän kurssikokeen ohjatulla itsearvioinnilla sekä arviointikeskustelulla. Ohjattu itsearviointi tarkoittaa käytännössä välitestejä, joita opiskelijat tekevät itsenäisesti oman etenemisensä mukaan ja pisteyttävät itse malliratkaisun avulla. Välitestin pistemäärän perusteella opiskelija
etenee seuraaviin aiheisiin tai opiskelee kyseistä aihetta vielä lisää. Kurssin lopussa Peura käy kun31

kin opiskelijan kanssa henkilökohtaisen arviointikeskustelun, jossa arvosana päätetään opettajan ja
opiskelijan yhteistyönä välitestien ja keskustelun pohjalta. (Peura 2014.)
Myöhemmin Peura (2015) on tarkentanut arviointikäytänteitään ja hän kertoo käyttävänsä
edelleen pistokokeita, välitestejä tai kurssikokeita, mutta ne eivät vaikuta mitenkään kurssilta saatavaan arvosanaan. Tavoitteena on lisäksi edelleen se, että opiskelijat tarkastavat kokeensa aina itse.
Peura (2015) teetättää opiskelijoilla myös muita kurssisuorituksia, kuten palautettavia töitä, mutta
nekään eivät vaikuta lopulliseen arvosanaan. Myöskään opiskelijan tuntikäyttäytyminen, kuten viittaaminen, myöhästely tai luvattomat poissaolot, eivät vaikuta arvosanaan. Kurssin lopussa on arviointikeskustelu ja siinä opettaja pohtii yhdessä opiskelijan kanssa esimerkiksi opiskelijan vahvuuksia ja heikkouksia, tavoitteita ja toimintaa niiden saavuttamiseksi sekä oppilaan oppimista. Arviointikeskustelussa oppilas päättää itse oman kurssiarvosanansa. Päätöksenteon tukena hän voi käyttää
esimerkiksi testejä, kokeita ja töitä sekä omaa toimintaansa, mutta opettaja itse pyrkii vaikuttamaan
mahdollisimman vähän arvosanan antamiseen. Peuran (2015) tavoitteena on antaa arviointi opiskelijan vastuulle ja oppimisen omistajuuden lisäksi hän puhuukin arvioinnin omistajuudesta.
Peura (2014) perustelee arviointikulttuurin muutosta useilla syillä. Hänen mukaansa ongelmallista on ensinnäkin se, että perinteisesti koulussa kokeita ja testejä käytetään sekä osaamistason mittarina että arvioinnin välineenä. Tämä johtaa oppilaiden ja opiskelijoiden vääränlaiseen toimintaan kuten niin sanottuun bulimiaoppimiseen, jossa oppijat opiskelevat koetta varten ja kokeen
jälkeen he unohtavat oppimansa. Oppijoiden tavoitteena on usein myös saada hyvä arvosana mahdollisimman vähällä työllä kuten kopioimalla palautettava työ Internetistä, opiskelemalla kokeeseen
vain tiettyjä asioita tai opiskelemalla pitkäjänteisen kurssityöskentelyn sijaan juuri ennen koetta
suuri määrä tietoa lyhytkestoiseen muistiin. (Peura 2014, Peura 2015.) Peuran mukaan ratkaisu ongelmalle on se, että kokeilta ja testeiltä otetaan pois arviointivastuu ja niitä käytetään vain oppimisen tunnistamiseen ja osaamistason määrittelyyn. Tällöin myöskään kokeissa huijaaminen ei ole
kannattavaa, sillä se tekee oppimisesta vain hitaampaa ja tehottomampaa. (Peura 2014.) Perinteiseen arviointiin liittyy Peuran mukaan myös esimerkiksi monimutkaisia tunnemekanismeja, jotka
haittaavat tai jopa estävät oppimista. Lisäksi hän yksinkertaisesti kokee, ettei hän osaa arvioida oppijoita riittävän tarkasti. (Peura 2015.)
Arviointikulttuurissaan Peura (2013, 2014) korostaa myös korkeamman tason osaamistaitojen harjoittelun merkitystä. Bloomin ym. (1956) esittämän klassisen osaamistasojen luokittelun
eli niin sanotun Bloomin taksonomian uudistetussa versiossa Krathwohl (2002) määrittelee korkeamman tason osaamiseksi analysoinnin, arvioinnin sekä luomisen. Peuran arviointikulttuurissa oppijat tarkistavat itse omat kokeensa ja he tulevat samalla harjoitelleeksi esimerkiksi analysointia ja
arviointia eli siis korkeamman tason osaamistaitoja (Peura 2013, 2014). Perinteisesti koulussa ja
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arvioinnissa painotetaan vain alemman tason osaamista (Peura 2014), johon Krathworhl (2002) luokittelee kuuluvaksi muistamisen, ymmärtämisen ja soveltamisen. Tästä johtuen itsearviointi ja oman
osaamisen tunnistaminen eivät ole oppijoille aluksi tietenkään mitään helppoja tehtäviä, mutta harjoittelun kautta heidän on mahdollista oppia näitä korkeamman tason ajattelua vaativia taitoja (Peura 2015). Itsearvioinnin liittäminen osaksi oppimista tukee myös oppijoiden kehittymistä ja itseohjautuvuutta (Toivola 2015a). Tulee myös huomata, että sekä perusopetus- että lukiolaki edellyttävät
oppijoiden itsearviointitaitojen kehittämistä (Peura 2015).

6.5 Taustalla olevat opetusmenetelmät
Yksilöllisen oppimisen mallissa ei pyritä rajaamaan mitään opetus- tai oppimistapaa pois, vaan Pernaa ja Peura (2012) korostavat, että kaikki toteutetaan tarpeiden ja tunteiden mukaan. Itse asiassa
yksilöllisen oppimisen mallin taustalla on useita eri opetusmenetelmiä. Tutkimuksessaan Toivanen
(2012) havaitsi, että yksilöllisen oppimisen malli on yhdistelmä viidestä erilaisesta konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesta opetusmenetelmästä. Toivasen (2012: 16) mukaan nämä ovat
tavoiteoppiminen, omatahtinen oppiminen, pienryhmässä oppiminen, sulautuva opetus ja käänteinen opetus. Lisäksi Saari (2015: 6) liittää yksilöllisen oppimisen malliin myös käänteisen oppimisen
oppimiskulttuurin. Saari (2015: 6) korostaa myös, että edellä mainitut eri opetusmenetelmät voivat
esiintyä osin päällekkäisinä eivätkä ne ole toisiaan poissulkevia. Lisäksi hän toteaa, että yksilöllisen
oppimisen mallia opetuksessaan käyttävät opettajat saattavat painottaa tiettyjä tai käyttää vain joitain edellä mainittuja opetusmenetelmiä ja tämän vuoksi eri tilanteissa malli saattaa käytännössä
näyttäytyä erilaisena. Myös eri oppiaineet ovat luonteeltaan erilaisia ja siksi yksilöllisen oppimisen
mallin käytännöt sekä sen taustalla olevat opetusmenetelmät voivat vaihdella myös aineesta toiseen.
Seuraavissa neljässä alaluvussa käsittelen edellä mainittuja kuutta yksilöllisen oppimisen taustalla
olevaa opetusmenetelmää tarkemmin ja pyrin sitä kautta havainnollistamaan lisää mistä yksilöllisessä oppimisessa on kysymys.
6.5.1 Tavoiteoppiminen ja omatahtinen oppiminen
Tavoiteoppiminen (mastery learning tai learning for mastery) on ensimmäinen opetusmenetelmä,
jonka pohjalle Peura lähti rakentamaan yksilöllisen oppimisen mallia (Peura 2012c). Tavoiteoppiminen on Bloomin vuonna 1968 kehittämä opetusmenetelmä ja sen keskeisenä ideana on opittavan
asian jakaminen useampiin pienempiin, esimerkiksi 1-2 viikon mittaisiin kokonaisuuksiin, joista
jokainen on aina hallittava ennen seuraavaan kokonaisuuteen siirtymistä (Block 1971: 6-7, Morgan
2011: 7). Opettaja ei opeta kaikkia kokonaisuuksia peräkkäin ennalta laaditun aikataulun mukaisesti, vaan oppiminen perustuu pitkälti pienryhmissä toimimiseen (Peura 2012c, Block 1971: 7). Opis33

kelijan osaaminen määritetään kokonaisuuden päätteeksi esimerkiksi testillä ja opettajan päätöksen
mukaisesti testin tehtävistä tulee olla oikein esimerkiksi 80 % tai 70 % ennen seuraavan kokonaisuuden opiskelua. Jos opiskelija ei hallitse sisältöä riittävän hyvin hänen täytyy opiskella aihetta
lisää ja tehdä testi uudestaan. (Morgan 2011: 7.) Testin sijaan seuraavaan kokonaisuuteen voi edetä
myös esimerkiksi tekemällä tietty määrä tehtäviä (Toivanen 2012: 12) tai opettaja voi käydä opiskelijan kanssa myös arviointikeskustelun aina yhden kokonaisuuden päätteeksi.
Tavoiteoppimista sekä siihen rinnastettavia menetelmiä on tutkittu paljon erityisesti 1970–
1980-luvuilla (Saari 2015: 9). Peuran (2012c) mukaan tavoiteoppiminen estää erilaisten virhekäsitysten ja tiedollisten puutteiden kasaantumisen suuremmaksi ongelmaksi. Tavoiteoppimisella parannetaan myös opiskelijan käsitystä omasta osaamisestaan, lisätään ymmärrystä oppimistavoitteista ja lopulta näillä keinoin vahvistetaan opiskelijan motivaatiota ja parannetaan asennetta opiskelua
kohtaan (Peura 2012c). Myös Morganin (2011: 49) mukaan tavoiteoppiminen lisää opiskelijoiden
motivaatiota ja vastuuta omasta oppimisestaan sekä lisäksi parantaa opiskelumoraalia ja luo arvostusta opittua asiaa kohtaan. Tavoiteoppimisen kehittäjä Bloom (1984: 4-5) on puolestaan osoittanut
kyseisen oppimistavan tehokkuuden suhteessa perinteiseen opetukseen.
Morganin (2011: 7) mukaan tavoiteoppiminen voi edetä joko opettajan määrittämässä tahdissa tai opiskelijoiden omassa tahdissa. Bloom (1971: 55) itse korostaa omatahtisen etenemisen
tärkeyttä ja hänen mukaansa opiskelijan tulisi saada käyttää kunkin asian opiskeluun niin paljon
aikaa kuin tarve vaatii. Jos opettaja päättää kuhunkin opiskeltavaan kokonaisuuteen käytettävän
ajan, on todennäköistä että tuo aika on joillekin opiskelijoille liikaa ja joillekin liian vähän (Bloom
1971: 55). Kuten edellisissä luvuissa on jo todettu, yksilöllisen oppimisen mallissa opiskelijat saavat edetä omatahtisesti eli edetä kurssilla oman oppimisensa mukaisesti. Peuran (2014) mukaan
oppiminen on tehokkaampaa, mielekkäämpää sekä motivoivampaa, kun jokainen saa opiskella itselleen sopivassa tahdissa. Morgan (2011: 7) puolestaan korostaa, että omatahtinen oppiminen ei ole
itseoppimista, vaan opettajalla on perinteiseen opetukseen verrattuna enemmän aikaa oppilaiden
kohtaamiselle sekä henkilökohtaiselle ja pienryhmäopetukselle. Oppilaat eivät opi yksin, vaan opettaja on aina käytettävissä ja jokainen oppilas tarvitsee häntä eri tavalla ja eri aikaan (Morgan 2011:
7). Toisaalta omatahtinen oppiminen tuo oppitunneille myös joustavuutta, kun esimerkiksi sairastumisen takia oppilaiden ei tarvitse pelätä jäävänsä opiskelusta jälkeen (Morgan 2011: 49). Omatahtinen oppiminen myös tukee sisäisen motivaation kannalta tärkeiden oppimisen itseohjautuvuuden
ja autonomian syntymistä. Tutkiessaan yksilöllisen oppimisen mallilla toteutettua matematiikan
opetusta Toivanen (2012) havaitsi, että opiskelijat arvostivat juuri omassa tahdissa opiskelua, vaikka sen koettiinkin vaativan itsekuria.
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Guskeyn (2007: 18) mukaan tavoiteoppimisen ja omatahtisen oppimisen käyttöönottoa hidastaa ja estää usein opettajien pelko siitä, että kaikki oppilaat eivät ehdi käydä läpi kaikkia vaadittuja sisältöjä kurssin puitteissa. Hänen mukaansa opettajat ajattelevat, että osa sisällöistä joudutaan
uhraamaan korkeamman tason oppimisen mahdollistamiseksi ja että uhrauksen lopputuloksena osa
oppilaista saattaisi oppia paremmin, mutta kaikki oppisivat vähemmän. Guskey (2007: 19) kuitenkin korostaa, että käytännössä sisältöjä ei jouduta uhraamaan. Ensimmäisten kokonaisuuksien kohdalla tiedollisten puutteiden korjaus ja osaamistason syventäminen vievät enemmän aikaa, mutta
myöhempien kokonaisuuksien kohdalla oppilaiden osaamistason lisääntyessä aikaa ei enää kulu
niin paljon (Guskey 2011: 19). Näin ollen kurssin puitteissa ehditään käsitellä kaikki kurssiin kuuluvat sisällöt. Toisaalta opettajat saattavat pelätä myös oppilaiden viivyttelevän opiskelussaan (vrt.
Toivanen 2012: 10). Yksilöllisen oppimisen mallissa omatahtista opiskelua ja oppimisen aikatauluttamista voidaan tukea esimerkiksi opettajan suunnittelemilla oppimispoluilla sekä opettajan ohjauksella.
6.5.2 Pienryhmässä oppiminen ja yhteisöllisyys
Yksilöllisen oppimisen mallissa oppilaat saavat aina halutessaan työskennellä pareittain tai ryhmissä. Ryhmä onkin ihmiselle luonnollisin ympäristö moneen toimintaan ja myös oppimiseen (Vuorinen 2001: 92, Nikkola 2011: 13). Kouluissa erilaisia ryhmäopiskelun muotoja on käytetty jo pitkään
(Vuorinen 2001: 92). Myös biologiassa ryhmässä työskentely kuuluu oppiaineella ominaisten työtapojen joukkoon. Määritelmällisesti pienryhmätyöskentelyllä tarkoitetaan opetusta, joka tapahtuu
pääosin ryhmän ehdoilla ja jossa jokaisella ryhmän jäsenellä on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa (Vuorinen 2001: 93). Yksinkertaisimman ja laajimman määritelmän mukaan
pienryhmässä oppiminen käsittää kaikki opetusmenetelmät, joissa oppilaat on oppimisen tukemiseksi sijoitettuna ryhmiin (Lou ym. 1996: 423-424).
Pienryhmä sisältää suuren määrän potentiaalisia resursseja, sillä tiedollisen oppimisen lisäksi ryhmässä työskentely saa aikaan myös muunlaista oppimista. Ryhmässä toimiminen kehittää
esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, vastuuta, yhteistoimintakykyä ja itsetuntemusta, muuttaa asenteita
ryhmän jäseniä kohtaan sekä antaa oppilaille mahdollisuuden harjoitella toimimista erilaisissa ryhmärooleissa. Ryhmätyöskentelyn muita vahvuuksia ovat esimerkiksi oppilaiden aktivoituminen
sekä se, että pienryhmä tuo turvallisuuden tunnetta ilmaista sellaisia asioita, joita koko luokan kuulleen ei voida, haluta tai uskalleta puhua. (Vuorinen 2001: 92-95.) Yhteisöllinen ryhmätyöskentely
Webbin ym. (2009) mukaan edistää myös yleisesti oppimista. Myönteisten oppimista edistävien
vaikutusten ajatellaan perustuvan esimerkiksi siihen, että sekä vuorovaikutuksessa että yhteisessä
toiminnassa yksilön ajatteluprosessit tulevat tietoisiksi ja näkyviksi niin itselle kuin muillekin ja
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tällöin yksilölle tulee mahdollisuus reflektoida ajatuksiaan sekä itsekseen että muiden kanssa. Tiedostamalla mitä yksilö ymmärtää ja mitä ei ymmärrä, hän tulee kehittäneeksi metakognitiivista tietoisuuttaan. Kun lisäksi ryhmässä jokainen perustelee omat käsityksensä ja ratkaisunsa, luo se pohjaa omien ajatusprosessien ennakko-oletusten ja itsestään selvien asioiden kyseenalaistumiselle,
omien ajatusten uudelleen organisoimiselle sekä muilta oppimiselle. (Rauste-von Wright ym. 2003:
61.) Oppilaiden työskennellessä pienryhmässä, on opettajalla aikaa kierrellä luokassa ja antaa apua
sitä eniten tarvitseville. Oppilaat voivat myös itse auttaa toisiaan.
Ryhmäopiskelussa oppimisen prosessit ovat sidoksissa ryhmään ja tällöin ryhmä, jossa oppiminen tapahtuu, on yksilölle merkityksellinen. Oppilaiden kokemuksissa ryhmän sisäinen dynamiikka on usein varsinaista virallista oppimisen kohdetta merkittävämpi ja ryhmä onkin oppimisen
laatuun voimakkaasti vaikuttava elementti. (Nikkola 2011: 13.) Tähän liittyy oleellisesti kysymys
ryhmien muodostamisesta. Vuorisen (2001: 101) mukaan parhaiten viihdytään ryhmissä, joiden
muodostumiseen ryhmän jäsenet saavat itse vaikuttaa. Vapaaehtoinen ryhmänmuodostus ei kuitenkaan aina välttämättä toimi, sillä jotkut oppilaat voivat kokea itsensä toistuvasti torjutuiksi ja hylätyiksi. Vuorinen (2001: 101) ehdottaakin, että ryhmien muodostamisen tapa on valittava tarkoituksen perusteella. Sama sääntö pätee myös ryhmien kokoon. Toisaalta ryhmän muodostumista voidaan käsitellä myös heterogeenisyyden ja homogeenisyyden näkökulmasta. Wing-yi Chengin ym.
(2008: 206) mukaan heterogeeniset ryhmät ovat tehokkaita, sillä niissä syntyy todennäköisesti tilanteita, joissa ryhmän jäsenet joutuvat selittämään ja perustelemaan asioita toisilleen. Tästä hyötyvät
sekä hyvät että heikot oppijat. Webbin (1982) mukaan hyvistä oppilaista koostuvissa homogeenisissä ryhmissä puolestaan usein keskustellaan vähemmän, sillä ryhmän jäsenet voivat olettaa toistensa
jo ymmärtävän käsiteltävän asian. Heikoista oppijoista koostuvalla homogeenisellä ryhmällä voi
sitten taas olla heikko kyky auttaa ja tukea toistensa oppimista (Webb 1982). Asia ei kuitenkaan ole
näin yksinkertainen, sillä Wing-yi Cheng ym. (2008: 207) mainitsevat myös tutkimuksista, joissa on
päinvastaisia tuloksia. Johtopäätöksenä voisi todeta, että jokaisen opettajan onkin pohdittava ryhmien muodostusta aina tapauskohtaisesti.
Ryhmässä oppimisen keskeinen elementti on yhteisöllisyys. Kun yhteisöllisyyteen viitataan oppimismielessä, on terminologian käyttö kuitenkin melko sekavaa. Eri lähteissä käytetään
esimerkiksi käsitteitä yhteisöllinen oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, yhteistoiminta sekä
kollaboratiivinen oppiminen ja lähteestä riippuen ne määritellään eri tavoilla ja niitä käytetään eri
merkityksissä (Koivula 2000: 38). Näin ollen opettajien puhuessa yleisesti ”yhdessä oppimisesta”,
he eivät välttämättä puhu keskenään edes samasta asiasta (Toivola 2015b). Yksilöllisen oppimisen
mallissa keskeisenä osana on yhteisöllinen oppiminen ja Toivolan (2015a) mukaan yksilöllisen oppimisen käytänteet jo itsessään synnyttävät siihen tarpeen. Toivola (2015a) määrittelee yhteisöllisen
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oppimisen Dillenbourgin (1999: 1) mukaan ”tilanteena, jossa kaksi tai useampi ihminen oppii tai
pyrkii oppimaan jotakin yhdessä”. Dillenbourg (1991: 1) huomauttaa, että kyseessä on laajin yhteisöllisen oppimisen määritelmä, jonka jokainen osa voidaan tulkita monilla erilaisilla tavoilla.
Toivola (2015a) korostaa, että yksilöllisen oppimisen mallin yhteisöllisyydessä ei ole kyse
yhteistoiminnallisesta oppimisesta. Hänen mukaansa yksilöllisen oppimisen malliin kuuluvassa
yhteisöllisessä oppimisessa on kyse toimintakulttuurista, kun taas yhteistoiminnallinen oppiminen
on enemmänkin yksittäinen työtapa, jossa tavoitteena on yhteinen tuotos. Yhteistoiminnalliselle
oppimiselle on myös tyypillistä työn jakaminen pienempiin osiin, jotka lopuksi kootaan yhteen yhteiseksi tuotokseksi, jotta kaikki oppisivat samat asiat. Peuran yhteisöllinen oppimisen kulttuurissa
sen sijaan jokainen saa halutessaan ottaa yhteisöstä hyödyn itselleen ilman opettajan asettamia velvoitteita. (Toivola 2015a.) Jokainen ikään kuin saa antaa yhteisölle mitä haluaa ja ottaa sieltä mitä
tarvitsee, eikä tarkoituksena ole tuottaa mitään yhteistä tuotosta. Opettaja ei määrää tai muodosta
ryhmiä, vaan toiminnallaan mahdollistaa niiden muodostumisen. Lisäksi Toivola (2015b) arvelee,
että yhteisöllisellä oppimisella on myös tärkeä merkitys oppilaan itseohjautuvuuden tukemisessa,
kun taas yhteistoiminnalliseen oppimiseen sisältyvä opettajan kontrollointi voi puolestaan vähentää
itseohjautuvuuden tunnetta.
6.5.3 Sulautuva opetus
Sulautuvassa opetuksessa (blended learning) on kyse lähiopetuksen ja tietokoneavusteisen opetuksen yhdistämisestä. Sulautuva opetus kattaa alleen monenlaisia menetelmiä ja vuosikymmenten
saatossa sen toteutustavat ovat monipuolistuneet ja saaneet uusia ulottuvuuksia. (Toivanen 2012: 56.) Erityisesti 2000-luvulla Internetin yleistyminen ja uusi teknologia ovat tuoneet sekä opettajien
että oppilaiden käyttöön aivan uudenlaisia työkaluja ja esimerkiksi digitaalisten tiedostojen levittäminen oppilaille on mahdollistunut uudessa mittakaavassa (Fill & Ottewill 2006: 397, Kay 2012:
821, O’Bannon ym. 2011: 1885, vrt. Toivanen 2012: 6). Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö
onkin vähitellen lisääntynyt opetuksessa ja uudet opetussuunnitelmat sekä ylioppilaskirjoitusten
sähköistyminen korostavat myös osaltaan TVT:n käyttöä ja hyödyntämistä pedagogisesti mielekkäällä tavalla.
Yksilöllisen oppimisen mallissa voidaan hyödyntää monenlaisia sulautuvan opetuksen
muotoja. Yksi ja paljon tutkittu muoto on oppilaille Internetin kautta välitettävät videotiedostot.
Esimerkiksi Peura käyttää omassa opetuksessaan Internetiin ladattavia opetusvideoita, joita oppilaat
voivat halutessaan katsoa oppitunneilla tai kotonaan. Yhteisen teoriaopettamisen sijasta opettaja voi
tällöin käyttää aikansa oppilaiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen oppituntien aikana. (Toivanen
2012: 6, 35.) Opetusvideoiden hyvinä puolina Fillin ja Ottewillin (2006: 400) mukaan pidetään nii37

den joustavuutta oppilaan näkökulmasta, sillä oppilas esimerkiksi voi aloittaa ja pysäyttää videon
milloin haluaa, etsiä tietyn kohdan sekä toistaa samaa kohtaa uudestaan lukemattomia kertoja.
Chesterin ym. (2011: 242.) mukaan keskeisimpiä syitä opetusvideoiden katsomiselle ovat kokeisiin
valmistautuminen, vaikeiden ja monimutkaisten asioiden kertaaminen sekä mahdollisuus opiskella
omassa tahdissa. Opetusvideoiden vaikutus varsinaisiin oppimistuloksiin on tutkimuksissa osoittanut joko merkityksettömäksi tai myönteiseksi (O’bannon ym. 2011: 1889, Kay 2012: 824).
Toivanen (2012: 35) raportoi tutkimuksessaan Peuran oppilaiden kokemuksia opetusvideoiden käytöstä. Hänen mukaansa oppilaat pitivät videoiden selkeydestä ja havainnollisuudesta, mutta useimmat eivät kuitenkaan pitäneet niitä oppimisensa kannalta tärkeinä ja he suhtautuivat videoihin melko neutraalisti ja välinpitämättömästi. Toivanen (2012: 35) kuitenkin toteaa johtopäätöksissään videoiden monipuolistavan oppimateriaaleja ja olevan joillekin oppilaille hyvinkin hyödyllisiä.
Lisäksi hän esittää, että videoilla voi itse asiassa olla suurempi vaikutus opettajiin kuin oppilaisiin.
Kun oppilaat voivat halutessaan katsoa perinteistä opettajajohtoista opetusta videoilta, opettajat
uskaltavat vähentää omaa koko luokalle suunnattua opetustaan ja keskittyä oppitunneilla sen sijaan
oppilaskeskeiseen opetukseen (Toivanen 2012: 35-36).
6.5.4 Käänteinen opetus ja käänteinen oppiminen
Käänteinen opetus (flipped classroom) ja käänteinen oppiminen (flipped learning) ovat maailmalla
kiinnostusta herättäneitä ja suosiota saaneita lähestymistapoja, jotka on tunnistettu myös yksilöllisen oppimisen mallin taustalta. Näistä kahdesta käänteinen oppiminen itse asiassa pitää sisällään
hyvin paljon samoja piirteitä kuin yksilöllisen oppimisen malli. Toivolan ja Silfverbergin (2015: 93)
mukaan käänteinen opetus ja käänteinen oppiminen ovat käsitteellisesti lähellä toisiaan ja molemmissa tarkoituksena on käänteistää tai ”flipata” perinteisen luokkahuoneen tapahtumat, joissa oppitunneilla aika tyypillisesti käytetään tiedon siirtämiseen luennoinnin kautta ja tällöin oppilaskeskeiset aktiviteetit jäävät pääosin tehtäväksi kotityönä luokan ulkopuolella. Käänteinen opetus ja käänteinen oppiminen eivät kuitenkaan ole samoja asioita eivätkä toistensa synonyymejä (Yarbro ym.
2014: 5). Käänteisessä opetuksessa on ennen kaikkea kyse opetusmenetelmästä ja opetusteknisestä
muutoksesta, jossa teknologian avulla pyritään korvaamaan opettajan luokassa antama opetus, kun
taas käänteisessä oppimisessa pyritään oppilaiden omaehtoiseen ja oma-aloitteeseen oppimiseen ja
näin ollen siinä käytäntöjen lisäksi muuttuvat myös opettajan ja oppilaiden pedagogiset käsitykset
(Toivola & Silfverberg 2014, Toivola & Silfverberg 2015: 93). Käänteisessä oppimisessa ei ole siis
kyse yksittäisestä työtavasta vaan oppimiskulttuurista (Yarbro ym. 2014: 5). Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin kumpaakin käänteistämisen tapaa.
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Käänteisen opetuksen idea ei ole sinänsä uusi, sillä siihen verrattavissa olevia menetelmiä
on käytetty opetuksessa jo pitkään (Strayer 2012: 172). Sen säännölliseen ja systemaattiseen käyttöön liitetään usein kuitenkin coloradolaiset opettajat Jonathan Bergmann ja Aaron Sams (ks. esim.
Bergmann & Sams 2012). He kuvaavat menetelmää näin: ”se, mikä tehdään perinteisesti luokkahuoneessa, tehdään nyt kotona ja se, mikä perinteisesti on tehty kotona, tehdäänkin nyt luokassa”
(Bergmann & Sams 2012: 13). Käänteinen opetus voidaan nähdä myös sulautuvan opetuksen muotona (Toivanen 2012: 7), sillä siihen usein liitetään Internetin kautta oppilaille välitettävät opetusvideot ja materiaalit. Tyypillisesti käänteistä opetusta toteutetaankin siten, että oppilaat katsovat oppitunnin aiheesta tehdyn opetusvideon etukäteen kotonaan muistiinpanoja tehden ja kysymyksiä miettien. Oppituntien aikana opettaja syventyy oppilaiden kanssa vaikeisiin käsitteisiin ja lisäksi aikaa
jää enemmän tehtäviin ja käytännön töihin. (Bergmann & Sams 2012: 5, Strayer 2012: 171-172.)
Käänteisen opetuksen luokka-aktiviteeteissa korostuu myös vuorovaikutuksellisuus ja ryhmässä
työskentely (Bishop & Verleger 2013). Strayerin (2012: 190-191) tutkimuksen mukaan yliopistoopiskelijoiden keskuudessa käänteiseen opetukseen osallistuneet opiskelijat suhtautuivat avoimesti
yhteistyöhön, arvostivat yhdessä oppimista sekä olivat tietoisempia omasta oppimisprosessistaan
kuin perinteiseen opetukseen osallistuneet opiskelijat. Masonin ym. (2013: 433) insinööriopiskelijoita koskevan tutkimuksen mukaan opiskelijat kokivat käänteisen opetuksen hyödylliseksi
ja tehokkaaksi, vaikkakin se vaatii heiltä itsekuria sekä omien opiskelutapojen muuttamista.
Toisin kuin käänteisessä opetuksessa, käänteisessä oppimisessa (flipped learning) on kyse
oppimiskulttuurin muutoksesta ja siinä tavoitteena on edistää oppilaiden autonomiaa ja yhteisöllistä
oppimista siten että oppilaiden oppiminen sekä heidän saamansa ohjaus vastaisivat paremmin jokaisen omaa tasoa ja omia tarpeita (Toivola & Silfverberg 2015: 93). Käänteisen oppimisen - käsitteen
taustalla on Flipped Learning Network – yhteisö (flippedlearning.org) ja se määrittelee käänteisen
oppimisen pedagogiseksi lähestymistavaksi, jossa opetuksen painopiste siirtyy koko ryhmän yhteisestä opettamisesta yksilön omalla tasolla tapahtuvaksi opetukseksi. Tämän seurauksena syntyy
dynaaminen ja vuorovaikutteinen oppimisympäristö, jossa opettaja ohjaa oppilaita toimimaan ja
oppimaan luovasti omia tietojaan käyttäen. Käänteiselle oppimiselle on määritelty myös neljä peruspilaria sekä 11 indikaattoria, jotka ilmentävät peruspilareiden tavoitteiden toteutumista. (FLN
2014.) Peruspilarit ovat joustava ympäristö, oppimiskulttuuri, tarkoituksenmukainen sisältö sekä
ammattitaitoinen opettaja. Joustavalla ympäristöllä tarkoitetaan sitä, että opettaja luo joustavia oppimisen tiloja, joissa oppilailla on opettajan sallimissa rajoissa mahdollisuus valita opiskelun aika ja
paikka. Oppimiskulttuurilla tarkoitetaan painopisteen siirtymistä opettajakeskeisyydestä oppilaskeskeisyyteen ja tällöin oppilaat ovat itse aktiivisia tietämyksensä rakentajia, jotka arvioivat oppimistaan ja osallistuvat heille merkityksellisellä tavalla. Oppilaat voivat edetä omassa tahdissaan ja
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opettaja varmistaa oppilaiden henkilökohtaisilla kohtaamisilla, että oppilaat ovat ymmärtäneet opiskeltavat asiat. Tarkoituksenmukaisella sisällöllä puolestaan viitataan opettajan pohdintaan, jonka
seurauksena hän määrittelee yhteisesti sekä itsenäisesti tai ryhmissä opiskeltavat sisällöt. Opettajan
rooli on käänteisessä oppimisessa tärkeämpi ja vaativampi kuin perinteisessä opetuksessa. Ammattitaitoinen opettaja tarkkailee jatkuvasti oppilaita, antaa heille tarkoituksenmukaista palautetta sekä
arvioi heidän työtään. Lisäksi opettaja reflektoi ja kehittää käytäntöjä, hyväksyy toimintaa kohtaan
esitetyn kritiikin sekä sietää luokassaan hallittua kaaosta. Opettaja mahdollistaa omalla toiminnallaan käänteisen oppimisen toteutumisen. (Hamdan ym. 2013: 5-6.)
Toivolan ja Silfverbergin (2015: 94-95) mukaan käänteisessä oppimisessa opettaja luopuu
oppilaiden oppimisen suorasta kontrolloinnista pyrkien kehittämään oppilaiden itseohjautuvuutta
sekä autonomiaa. Opettaja luottaa oppilaiden kykyyn ja haluun oppia, toisin kuin käänteisessä opetuksessa, jossa opettaja edelleen pyrkii kontrolloimaan luokan tapahtumia ja oppilaiden oppimista
sekä tekemään päätöksiä oppilaiden puolesta (Toivola & Silfverberg 2015: 94). Käänteisessä oppimisessa ei korosteta opetusvideoita, jotka edustavat opettajan tapaa ymmärtää ja nähdä oppimisen
kohteena olevat asiat. Tärkeintä on se, että jokainen voi oppia omalla tasollaan ja omilla tavoillaan:
oppilaat saavat itse valita lähestymistavat vahvuuksistaan, heikkouksistaan ja oppimistyyleistään
riippuen. (Toivola & Silfverberg 2015: 97.) Toisaalta käänteinen oppiminen voidaan nähdä oppimiskulttuurina, johon käänteinen opetus opetusmenetelmänä johtaa. Käänteinen opetus olisi siis
ikään kuin askel tai vaihe, josta voi seurata käänteinen oppiminen (Bergmann & Sams 2014: 5, FLN
2014). Toivola ja Silfverberg (2015: 94) esittävätkin perinteisen opetuksen, käänteisen opetuksen ja
käänteisen oppimisen sijaitsevan samalla jatkumolla, jonka toisessa päässä korostuvat opettajan
keskeisyys ja opettajan kontrolli, kun taas toisessa päässä korostuvat oppilaskeskeisyys sekä oppimisen itseohjautuvuus.

6.6 Yksilöllisen oppimisen malli tässä tutkimuksessa
Tämä alaluku pyrkii toimimaan yhteenvetona yksilöllisen oppimisen mallille ja sen avulla pyritään
luomaan kokonaiskuva siitä, miten yksilöllisen oppimisen malli ymmärretään tässä tutkimuksessa.
Yksilöllisen oppimisen mallia tarkastellaan ensin käsitteenä, sen jälkeen toimintana ja lopuksi suhteessa käänteiseen oppimiseen.
Yksilöllisen oppimisen malli on käsitteenä monista osista koostuva. Kuvassa 1 (mukaillen
Toivanen (2012: 16) ja Saari (2015: 7)) on esitetty Toivolan (2015a) tunnistamia ja edellisissä luvuissa kuvattuja yksilöllisen oppimisen keskeisiä elementtejä sekä Toivasen (2012) ja Saaren
(2015) sen taustalta tunnistamat opetusmenetelmät. Kuva pyrkii toimimaan yksilöllisen oppimisen
mallin teoreettisena ja käsitteellisenä yhteenvetona. Oppimisen inhimillisyys, joka muodostaa koko
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mallin yläkäsitteen (ks. Toivola 2015a) ja siten vankan perustan, on sijoitettu kuvaan alimmaksi.
Seuraava perusta, jonka avulla voidaan selittää mallin kaikki muut kategoriat, on yhteisöllinen oppiminen (ks. Toivola 2015a). Kolmas vaakatasossa kuvattu perusta on opettajan toiminta (ks. Toivola 2015a), joka puolestaan mahdollistaa pystypalkein kuvattujen opetusmenetelmien valinnan
sekä oppimisen inhimillisyyteen ja yhteisöllisyyteen perustuvan lähikehityksen vyöhykkeellä toimimisen, itseohjautuvuuden ja autonomian kehittymisen sekä sitä kautta sisäisen motivaation syntymisen. Kaikki edellä mainitut ovat edellytyksenä oppimisen ja arvioinnin omistajuudelle sekä
lopulta kuvion katon muodostavan yksilöllisen oppimisen toteutumiselle. Näin lopulta edellä mainituista elementeistä muodostuu yksilöllisen oppimisen malliksi kutsuttu oppimis- ja arviointikulttuuri.

Kuva 1. Yksilöllisen oppimisen teoreettinen malli (mukaillen Toivanen (2012: 16) ja Saari (2015: 7)).

Tässä tutkimuksessa yksilöllisen oppiminen nähdään toimintana, jossa opettaja luopuu perinteisestä opetuksesta ja siirtyy tukemaan oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia. Tätä toimintaa
yhdistävät tietyt yksilöllisen malliin liittyvät piirteet ja tavoitteet, mutta kuten todettua, toiminta ei
aina näyttäydy samanlaisena, sillä eri opettajat painottavat erilaisia asioita ja taustalla olevia opetusmenetelmiä persoonastaan, oppiaineestaan sekä oppilasryhmästä riippuen (ks. esim. Saari 2015).
Eroja toimintaan aiheuttaa myös se, miten yksilöllisen oppimisen malli käytännössä ymmärretään.
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Se voidaan ymmärtää joko yksittäisenä työtapana tai Peuran tapaan, sekä kuten tässä tutkimuksessa,
oppimiskulttuurina. Jos yksilöllisen oppimisen malli ymmärretään työtapana, sitä voidaan käyttää
esimerkiksi tiettyjen aiheiden opiskeluun, ja tämän jälkeen työtapa vaihdetaan johonkin toiseen. Jos
yksilöllisen oppimisen malli sen sijaan ymmärretään oppimiskulttuurina, toiminta ilmenee aivan eri
tavalla ja tällöin yksilöllinen oppiminen hahmottuukin prosessina, joka etenee ja kehittyy. Tässä
prosessissa on ennen kaikkea kyse oppimiskulttuuriin kasvamisesta ja tämän kulttuurin kehittämisestä. Riippuen prosessin eri vaiheista, yksilöllinen oppiminen näyttäytyy käytännössä erilaisena.
Esimerkiksi aluksi, kun perinteisestä opetuksesta siirrytään yksilöllisen oppimisen malliin, kyse on
vasta opetusteknisestä muutoksesta ja oppilaat sekä opettaja vasta tutustuvat uuteen kulttuuriin ja
siihen kuuluvaan tapaan toimia. Toiminnan jatkuessa yhteisöllisyys, itseohjautuvuus, autonomia,
sisäinen motivaatio sekä sitoutuminen vahvistuvat ja uusi oppimiskulttuuri alkaa vähitellen rakentua
oppilaiden ja opettajan kasvaessa siihen. Kulttuurin rakentuessa myös opettajan pedagogiset käsitykset muuttuvat, hän luopuu vähitellen kontrollistaan ja muuttuu aidosti oppilaan oppimisprosessin
tukijaksi. Opettaja voi kulttuurin rakentuessa ja toiminnan ollessa tutumpaa myös painottaa esimerkiksi taustalla olevia opetusmenetelmiä eri tavalla ja tällöin toiminta ilmenee käytännössä erilaisena. Yksilöllisen oppimisen mallissa tapahtuu sitä käyttäessä siis muutosta, evoluutiota, ja toiminta
on erilaista prosessin vaiheista riippuen. (ks. esim. Toivola 2015a.)
Kun yksilöllisen oppimisen malli ymmärretään oppimiskulttuurina, sitä pystytään vertaamaan käänteiseen oppimiseen, jossa on myös kyse oppimiskulttuurista (ks. esim. Yarbro ym. 2014
ja Toivola & Silfverberg 2015). Kuten aiemmissa luvuissa on tullut ilmi, käänteisellä oppimisella
(flipped learning) ja yksilöllisen oppimisen mallilla on hyvin paljon yhteistä ja yksilöllistä oppimisen mallia voidaankin pitää käänteisen oppimisen sovellutuksena. Voidaan myös ajatella, että maailmalla käänteisen oppimisen eli flipped learning -käsitteen alla keskustellaan samoista asioista kuin
yksilöllisen oppimisen -käsitteen alla Suomessa (vrt. Toivola 2016). Tässä tutkimuksessa yksilöllisestä oppimista ja käänteistä oppimista ei kuitenkaan ymmärretä käsitteellisesti synonyymeina, vaan
yksilöllisen oppimisen malli nähdään laajempana käsitteenä kuin käänteinen oppiminen. Yksilöllisen oppimisen alle mahtuu siis muunkinlaista toimintaa ja käänteinen oppiminen on vain osa sitä.
Toisin sanoen käänteinen oppiminen siis sisältyy yksilöllisen oppimisen malliin ja opettajalla voi
yksilöllisen oppimisen oppimiskulttuuria kehittäessään olla tavoitteena viedä prosessi siihen pisteeseen, että toiminnassa on täysin kyse käänteisestä oppimisesta. Kuvassa 2 on havainnollistettu yksilöllisen oppimisen luonnetta kehittyvänä ja muuttuvana oppimiskulttuurina sekä suhteutettuna perinteiseen opetukseen ja käänteiseen oppimiseen. Kuvassa on sovellettu Toivolan & Silfverbergin
(2015) näkemystä perinteisen opetuksen, käänteisen opetuksen ja käänteisen oppimisen muodostamasta jatkumosta. Myös kuvassa 2 esitetään jatkumo, jonka toisessa päässä on opettajakeskeinen
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opetus ja toisessa päässä oppilaskeskeinen opetus. Luonnollisesti perinteinen opetus sijaitsee jatkumon opettajakeskeisessä päässä. Yksilöllisen oppimisen malli puolestaan sijoittuu laajalle alueelle
pitkin jatkumoa. Kun yksilöllisen oppimisen malli otetaan käyttöön, ollaan jatkumolla aluksi lähellä perinteistä opetusta. Uuden oppimiskulttuurin rakentuessa opettaja sekä oppilaat kasvavat siihen
ja toiminta, käytännöt sekä esimerkiksi taustalla olevien opetusmenetelmien painotukset muuttuvat
ja tällöin jatkumolla siirrytään kohti oppilaskeskeistä päätä. Toiminnan ja käytäntöjen kehittyessä
eli yksilöllisen oppimisen oppimiskulttuurin rakentuessa jatkumolla liikutaan eteenpäin ja lopulta
voidaan päätyä kokonaan käänteisen oppimisen mukaiseen oppimiskulttuuriin, joka on kuvassa 2
esitetty jatkumolla yksilöllisen oppimisen mallin evoluution päätepisteenä. Kuvassa 2 jatkumon
yläpuolella on nuolien avulla kuvattu erilaisia muutoksia, joita jatkumon eri osiin sijoittuvaan toimintaan liittyy (ks. Toivola 2015a).

Kuva 2. Yksilöllisen oppimisen malli oppimiskulttuurina sekä suhteessa perinteiseen opetukseen ja käänteiseen oppimiseen (vrt. Toivola & Silfverberg 2015).
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7. Aikaisemmat tutkimukset
Yksilöllisen oppimisen mallia on kokonaisuutena tieteellisesti tähän mennessä tutkittu vasta melko
vähän. Tehty tutkimus on tiettävästi tapahtunut vain matematiikan opetuksen kontekstissa eikä lainkaan esimerkiksi reaaliaineiden parissa. Aiheesta on tehty esimerkiksi muutamia oppinäytetöitä.
Toivanen (2012) tutki pro gradu-työssään yksilöllisen oppimisen mallia Vantaan Martinlaakson
lukion matematiikan opetuksessa ja Saari (2015) puolestaan tutki kandidaatintutkielmassaan yksilöllisen oppimisen mallia alakoulun 2. luokan matematiikan opetuksessa. Lisäksi esimerkiksi Toivonen (2013) ja Koponen (2014) ovat käsitelleet yksilöllisen oppimisen mallia seminaaritutkielmissaan. Tällä hetkellä Marika Toivola Turun yliopistosta tutkii yksilöllisen oppimisen mallia osana
käänteiseen oppimiseen (flipped learning) liittyvää väitöstutkimustaan. Toivola (2015a) määritteli
vuoden 2015 alussa julkaistussa artikkelissaan yksilöllisen oppimisen mallin teoreettisen taustan
ensimmäistä kertaa. Tulevaisuudessa yksilöllisen oppimisen mallia koskevan tutkimuksen määrä
tullee lisääntymään runsaasti.

8. Tutkimuksen toteutus
Tässä luvussa määrittelen tutkimukseni tarkoituksen sekä käsittelen tutkimukseni tutkimusaineistoa
ja tutkimusmenetelmiä. Aluksi määrittelen päätutkimuskysymykseni. Sen jälkeen kuvaan tutkimukseni tutkimusotetta, joka on pääosin kvalitatiivinen, mutta osittain myös kvantitatiivinen. Tutkimukseni on myös tapaustutkimus. Tämän jälkeen käsittelen tutkimuksen kohderyhmää, tutkimusaineistoa sekä tutkimusmenetelmiä, joita olen käyttänyt tutkimusaineiston hankinnassa. Lopuksi käyn läpi
aineiston käsittelyä ja analysointia. Erilaisia tutkimusmetodologioita sekä tutkimus- ja aineistonkäsittelymenetelmiä kuvaavaa kirjallisuutta on saatavilla runsaasti (esim. Eskola & Suoranta 2001,
Tuomi & Sarajärvi 2002, Metsämuuronen 2005 ja Hirsjärvi ym. 2010), joten esitän tässä vain keskeisimmät näkökulmat ja määrittelyt ilman syvällisempää teoreettista tarkastelua.

8.1 Tutkimuksen tavoitteet ja pääkysymykset
Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella yksilöllisen oppimisen mallia biologian oppimisessa ja
opetuksessa. Päätavoitteenani on selvittää miten yksilöllisen oppimisen malli soveltuu biologian
oppimiseen ja opetukseen sekä mitkä ovat oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opettajan kokemukset
yksilöllisen oppimisen mallista biologian oppimisessa ja opetuksessa. Lisäksi selvitän oppilaiden ja
opiskelijoiden kokemuksia biologiasta, biologian opiskelusta ja opetusmenetelmistä sekä yksilöllisen oppimisen mallin vaikutusta niihin. Tarkat tutkimuskysymykseni ovat:
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1. Millaisia ovat oppilaiden ja opiskelijoiden kokemukset biologiasta, biologian opiskelusta
ja opetusmenetelmistä?
2. Miten opetuskokeilut vaikuttavat oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksiin biologiasta ja
biologian opiskelusta?
3. Millaisia kokemuksia oppilaat ja opiskelijat saavat yksilöllisen oppimisen mallista biologian oppimisessa?
4. Millaisia kokemuksia opettaja saa yksilöllisen oppimisen mallin käytöstä biologian oppimisessa ja opetuksessa?
5. Miten yksilöllisen oppimisen malli soveltuu biologian oppimiseen ja opettamiseen?

8.2 Tutkimusotteen valinta
Tutkimuksen teon alussa on keskeistä valita, millä tavalla tutkimusta lähdetään tekemään. Tässä
yhteydessä puhutaan yleensä tutkimusotteen tai lähestymistavan valitsemisesta. Tutkimusote vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten tutkimukseen kerätään aineistoa sekä miten sitä analysoidaan (Hirsjärvi ym. 2010: 137-138). Tieteellinen tutkimus on yleensä luonteeltaan joko kvalitatiivista eli laadullista tai kvantitatiivista eli määrällistä. Yleensä jompikumpi lähestymistapa valitaan tutkimuksen
päämetodologiaksi, mutta tutkimus voi olla myös niiden yhdistelmä (Palmberg 2005b: 293). Se
kumpi tutkimusote sopii tutkimukseen paremmin, riippuu esimerkiksi tutkimuksen tarkoituksesta
sekä tutkimuskysymyksistä (Heikkilä 2002: 16). Kvalitatiivisen tutkimusotteen tarkoituksena on
jonkin ilmiön kokonaisvaltainen selittäminen ja ymmärtäminen, kun taas kvantitatiivinen tutkimusote pyrkii enemmän lukumäärien ja prosenttiosuuksien pohjalta tapahtuvaan ilmiön kuvaamiseen
sekä yleistyksiin (Hirsjärvi ym. 2010: 224-225, Heikkilä 2002: 16). Tässä tutkimuksessa kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusotetta käytetään rinnakkain toisiaan täydentävinä kvalitatiivisen
tutkimusotteen ollessa tutkimuksen päämetodologia. Etenkin opetukseen liittyvissä tutkimuksissa
tutkimusotteiden yhdistäminen on hyödyllistä (Åhlberg 2004: 23).
8.2.1 Kvalitatiivinen tutkimus
Kvalitatiivista tutkimusta on vaikeaa määritellä selkeästi sillä se ei ole selvärajainen metodologia,
vaan joukko erilaisia tulkinnallisia tutkimuskäytäntöjä (Metsämuuronen 2005: 198). Kvalitatiivisella tutkimuksella ei ole omaa teoriaa eikä täysin omia metodeja ja se voidaankin nähdä eräänlaisena
laajana sateenvarjokäsitteenä (Metsämuuronen 2005: 198, Tuomi & Sarajärvi 2002: 7). Usein kvalitatiivista tutkimusta kuvataan suhteessa kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen ja tällöin
pyritään määrittelemään ennen kaikkea mitä kvalitatiivinen tutkimus ei ole. Vastakkainasettelu on
kuitenkin turhaa ja harhaanjohtavaa, varsinkin jos sen tavoitteena on viitata tutkimuksen hyvyyteen
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tai huonouteen. Tärkeintä on tehdä hyvää tutkimusta kulloiseenkin ongelmaan sopivilla menetelmillä. (Eskola & Suoranta (2001: 13-14.) Kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisenä pyrkimyksenä on
tiedon ja tulosten yleistettävyyden sijaan saavuttaa kokonaisvaltainen ymmärrys tutkittavasta kohteesta (Palmberg 2005b: 293). Lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, jolloin ajatuksena
on se, että todellisuus on moninainen eikä sitä voi pirstoa osiin (Hirsjärvi ym. 2010: 161). Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään myös saavuttamaan syvällisempi ymmärrys käyttämällä monipuolisia aineistonkeruumenetelmiä (Palmberg 2005b: 293). Keskeisiä aineistonkeruumenetelmiä ovat
esimerkiksi havainnointi, tekstianalyysi, haastattelu, litterointi ja kysely (Metsämuuronen 2005:
203, Tuomi & Sarajärvi 2002: 73). Toisaalta nämä kaikki eivät ole pelkästään kvalitatiivisia menetelmiä, vaan niitä voidaan käyttää myös kvantitatiivisessa tutkimuksessa (Tuomi & Sarajärvi 2002:
73). Etenkin kyselyä pidetään usein täysin kvantitatiivisena menetelmänä (ks. luku 8.2.2).
Eskola ja Suoranta (2001) sekä Hirsjärvi ym. (2010) kuvaavat kvalitatiivisen tutkimuksen
tyypillisiä tunnuspiirteitä, joista monia voidaan tunnistaa myös tästä tutkimuksesta. Kuten edellä jo
lyhyesti mainittiin, kvalitatiivinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista ja syvälliseen ymmärrykseen perustuvaa tutkimusta, jonka aineisto kootaan luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Tavoitteena on pyrkiä kuvaamaan jokin tapahtuma, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai selittämään
teoreettisesti mielekäs tulkinta jostain ilmiöstä. Aineiston tehtävänä on toimia tutkijan apuna ja auttaa tutkittavaa ilmiötä koskevan käsitteellisen ymmärryksen rakentamisessa. Laadullisessa tutkimuksessa suositaan ihmistä tiedon keruun välineenä, jolloin tutkimusmetoditkin ovat sellaisia, joissa tutkittavien ääni ja näkökulmat tulevat esille. Tutkimus on yleensä myös hypoteesitonta ja sen
vuoksi käytetäänkin induktiivista analyysia. Keskeistä ei ole teorian tai hypoteesien testaaminen,
vaan aineiston yksityiskohtainen tarkastelu useasta eri näkökulmasta. Koska tilastollisiin yleistyksiin ei pyritä, laadullisessa tutkimuksessa aineiston määrän sijaan tärkeämpää on sen laatu. Tyypillistä onkin, että tutkimuksen kohteena on vain pieni määrä tapauksia, joita sitten analysoidaan monipuolisesti. Tämän vuoksi aineiston keräämisessä ei käytetä esimerkiksi satunnaisotantaa, vaan
kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti harkinnanvaraisella otannalla. Tällöin tutkimuksen
kohteeksi valikoituvat ne henkilöt, joita tutkimuksen kohteena oleva ilmiö koskettaa juuri tietyllä
hetkellä. Tällöin myös tutkimustulokset koskettavat tietty joukkoa tiettynä hetkenä. Laadullisessa
tutkimuksessa tutkimussuunnitelma on myös avoin ja se muuttuu ja elää tutkimuksen edetessä. Tutkimus on siten joustavaa ja suunnitelmat muuttuvat olosuhteiden mukaisesti tutkimusprosessin edetessä. Aineiston analyysivaiheessa tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan ilman
ennakkoasettamuksia. Kvalitatiiviseen tutkimukseen liittyykin usein niin sanottu aineistolähtöinen
analyysi. Keskeistä on myös aineiston rajaus, sillä periaatteessa laadullinen aineisto ei lopu koskaan. Kvantitatiiviseen tutkimukseen verrattuna kvalitatiivisessa tutkimuksessa myös tutkijan ase46

ma on eri tavalla keskeinen. Tutkijan tulee esimerkiksi pohtia subjektiivisen ja objektiivisen suhdetta kiinnittämällä huomiota siihen, miten omat asenteet, uskomukset ja arvostukset vaikuttavat tutkimuskohteeseen. Tutkijan onkin keskeistä tunnistaa omat subjektiivisuutensa ja pyrkiä saavuttamaan objektiivisuus sitä kautta. (Eskola & Suoranta 2001: 15-22, 61-62, Hirsjärvi ym. 2010: 164.)
8.2.2 Kvantitatiivinen tutkimus
Kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta voidaan kutsua myös tilastolliseksi tutkimukseksi. Siinä
keskeistä on prosenttiosuuksien, lukumäärien sekä tutkimuksenkohteena olevan ilmiön kannalta
olennaisten syy-seuraussuhteiden, riippuvuuksien ja ilmiössä tapahtuneiden muutosten tarkastelu
(Heikkilä 2002: 16). Kvantitatiiviset aineistonhankintamenetelmät ovat pääosin strukturoituja sekä
kaavamaisia ja niissä tutkijalla on suurempi kontrollointimahdollisuus. Tyypillinen ihmistieteissä
käytetty kvantitatiivinen menetelmä on niin sanottu strukturoitu kyselytutkimuslomake, jossa tutkittavat ottavat kantaa asteikon sisältävällä mittarilla. Vastausvaihtoehdot ovat valmiiksi annettuja ja
tavallisimmin ne on asetettu tietyn erimielisyydestä samanmielisyyteen kulkevan asteikon mukaisesti. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskeistä on mitattavien asioiden operationalisointi eli muuttaminen mitattavaan muotoon. (Palmberg 2005b: 294.) Strukturoidulla kyselytutkimuslomakkeella
kerätty aineisto on usein helppo muuttaa numeeriseen muotoon. Muuntamisen jälkeen aineistoa
voidaan analysoida myös tilastollisten menetelmien avulla. Tilastollisen analyysin tuloksia sekä
vastausjakaumia yleensä myös havainnollistetaan erilaisten kuvaajien tai taulukoiden avulla. Kvantitatiivisen tutkimuksen edellytyksenä on riittävän suuri ja edustava aineisto. Joissain tapauksissa
suuren aineiston hankkiminen voi kuitenkin olla haastavaa. Kvantitatiiviseen tutkimukseen suhtaudutaan toisaalta myös kriittisesti ja sitä arvostellaan esimerkiksi pinnalliseksi, koska tutkija on etäällä tietolähteestä eikä hän pääse riittävän syvälle tutkittavien maailmaan. (Heikkilä 2002: 16). Tässä
tutkimuksessa kvantitatiivisuus tulee esiin aineistonkeruussa sekä aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa. Osa aineistosta on kerätty strukturoidulla kyselylomakkeella ja aineiston käsittelyssä
sekä analysoinnissa on käytetty apuna tilastollisia menetelmiä.
8.2.3 Tapaustutkimus
Tutkimukseni voidaan luonnehtia myös tapaustutkimukseksi. Etenkin opetuksen ja oppimisen tutkimuksessa tapaustutkimusta voidaan pitää luontevana lähestymistapana (Virranmäki 2013: 44).
Metsämuurosen (2005: 207) mukaan tapaustutkimus on kvalitatiivisen tutkimuksen yksi keskeinen
tiedonhankinnan strategia. Eskolan ja Suorannan (2001: 65) mukaan itse asiassa kaikki kvalitatiiviset tutkimukset periaatteessa ovatkin tapaustutkimuksia. Kuten kvalitatiiviselle tutkimukselle,
myöskään tapaustutkimukselle ei kuitenkaan ole olemassa yhtä selkeää määritelmää. Yleensä siinä
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tutkitaan tiettyä tapausta tietyssä ympäristössä monella eri tavalla hankitun aineiston kanssa. Tärkeää on, että analysoitava aineisto muodostaa kokonaisuuden. (Palmberg 2005b: 299-300.) Tapaustutkimuksen taustalla on ajatus yksilöiden kyvystä tehdä tulkintoja inhimillisen elämän tapahtumista
sekä tuottaa merkityksiä maailmasta, jossa he toimivat (Syrjälä ym. 1995: 13). Määrittelyn kannalta
ongelmallista on se, että tapaus voi olla melkein mikä vain: yksilö, ihmisryhmä, tapahtuma, instituutio tai esimerkiksi maantieteellinen paikka. Tavoitteena voi olla yksityiskohtaista tietoa tuottamalla lisätä ymmärrystä kohteesta kokonaisuutena, kehittää kohteen tilaa tai kehittää esimerkiksi
muita vastaavanlaisia kohteita. Tapaustutkimus on yleensä deskriptiivistä eli kohdetta kuvaillaan
monipuolisesti sen kompleksisuutta painottamalla. (Palmberg 2005b: 299-300.)
Tapaustutkimuksen tavoitteena ei yleensä ole yleistettävyys, eikä yksi tapaus usein olekaan
yleistettävissä. Tärkeintä on tapauksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja tapaustutkimus voi parhaimmillaan tuottaa esimerkiksi uusia käsitteellistämisen tapoja, joista voi olla apua jonkin laajemman ilmiön syvällisessä ymmärtämisessä. (Palmberg 2005b: 299-300.) Toisaalta Eskolan ja Suorannan (2001: 65) mukaan kaikessa yksityisyydessäänkin tapaustutkimus perustuu ajatukseen, että
tapauksen monipuolinen analysointi antaa aineksia myös yleistyksiin. Tavoitteena ei kuitenkaan ole
kvantitatiivisen tutkimuksen kaltaiset tilastollisesti ja empiirisesti yleistettävät päätelmät. Laadullisessa tutkimuksessa yleistyksiä ei voi tehdä suoraan aineistosta, vaan aineistosta tehdyistä tulkinnoista ja tällöin voidaankin puhua teoreettisesta tai olemuksellisesta yleistettävyydestä (Eskola &
Suoranta 2001: 66-67). Tapaustutkimus mahdollistaa myös induktiivisen päättelyn, sillä aluksi tutkijalla on aiheesta esiymmärrys ja lähtöoletuksia, mutta tutkimuksen edetessä nämä odotukset
muuttuvat ja esiin nousee uusia hypoteeseja sekä tapausta kuvaavia yleistyksiä (Syrjälä ym. 1995:
16).

8.3 Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimusaineisto
Tutkimukseni aineisto on kerätty järjestämissäni yksilöllisen oppimisen opetuskokeiluissa, jotka
pidin eräässä eteläpohjalaisessa yläkoulussa ja lukiossa vuoden 2015 elokuussa ja marraskuussa.
Tutkimuskoulun valintaan vaikuttivat koulun tuttuus sekä myös käytännön syyt, sillä aineistonkeräämisen aikoihin olin kyseisellä koululla sijaisena ja toimin biologian sekä maantieteen aineenopettajana. Tutkimuksen kohderyhmänä oli yläkoulun kaksi 8. luokan oppilasryhmää, joista toisessa, 8x-ryhmässä, oli 11 oppilasta ja toisessa, 8y- ryhmässä, oli 15 oppilasta. Tutkimuksen kohderyhmään kuului myös 17 opiskelijan lukiolaisryhmä. Lukiolaisista suurin osa oli toisen vuoden
opiskelijoita, mutta mukana oli myös kolmannen vuoden opiskelijoita. Yhteensä tutkimukseeni
osallistui 43 oppilasta ja opiskelijaa, joista tyttöjä oli 17 ja poikia 26. Kyseiset oppilas- ja opiskelijaryhmät valikoituivat tutkimuksen kohteeksi lähinnä lukujärjestysteknisistä syistä: heidän kurssiensa
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oppituntien sijoittumisen ja määrän kannalta opetuskokeilut olivat toteutettavissa ja heidät oli siten
perusteltua valita tutkimusoppilaiksi. Lisäksi yhtenä valintaperusteena oli oppilaiden ja opiskelijoiden tuttuus, sillä olin opettanut heitä jo edellisenä lukuvuonna. Tutkimuksessa otetaan huomioon
tutkittavien anonyymius ja sen vuoksi tarkkoja tietoa tyttöjen ja poikien lukumääristä kunkin oppilas- ja opiskelijaryhmän osalta ei ilmoiteta. Sukupuolta ei huomioida myöskään aineiston analysoinnissa tiettyjä tilastollisia merkitsevyystestauksia lukuun ottamatta. Osa oppilas- ja opiskelijaryhmistä oli pieniä ja sukupuolet jakautuivat epätasaisesti, ja tämän vuoksi tutkittavien yksityiskohtaisten tietojen, kuten sukupuolen, paljastaminen voisi mahdollistaa joissain tapauksissa yksittäisten
oppilaiden tai opiskelijoiden tunnistamisen.
Tutkimusaineistoni koostuu oppilaiden ja opiskelijoiden kyselylomakevastauksista, joihin
he vastasivat ennen ja jälkeen opetuskokeiluja. Aineistoon kuuluu myös opetuskokeilujen aikana
kirjoittamani havaintopäiväkirja. Vaikka keskeisenä aineistonkeruumenetelmänä on ollut kvantitatiiviseksi menetelmäksi luokiteltava kysely, kyselylomakeaineisto voidaan määritellä sekä kvantitatiiviseksi että kvalitatiiviseksi, sillä kyselylomakkeissa oli monivalintakysymyksiä ja Likertasteikollisia kysymyksiä sisältävien strukturoitujen osien lisäksi myös avoimia kysymyksiä sisältäviä osia. Strukturoiduista kysymyksistä saatavaa numeerista dataa voidaan analysoida kvantitatiivisesti, kun taas avoimista kysymyksistä saatavia tekstimuotoisia avoimia vastauksia voidaan analysoida kvalitatiivisesti. Havaintopäiväkirja puolestaan muodostaa kvalitatiivisen tekstimuotoisen
aineiston. Näin ollen tutkimusaineistoni on kokonaisuudessaan pääosin kvalitatiivinen, mutta se on
jossain määrin myös kvantitatiivinen.

8.4 Tutkimusaineiston hankinta
Tutkimusaineiston keräämistä varten haettiin tutkimuslupaa sivistystoimenjohtajalta. Sivistyslautakunta myönsi tutkimusluvan (Liite 1) 9.6.2015 pidetyssä kokouksessa. Aineiston keräämisessä menetelminä toimivat opetuskokeilu, kyselyt sekä osallistuva havainnointi. Menetelmiä, niiden käytännön toteutusta sekä ajankohtaa kuvaan tarkemmin alla olevissa luvuissa.
8.4.1 Opetuskokeilut
Tutkimusaineiston hankinnassa keskeinen elementti olivat järjestämäni yksilöllisen oppimisen opetuskokeilut, joita järjestin yhteensä kolme. Muut aineistonkeruutavat (kyselyt ja osallistuva havainnointi) toteutettiin opetuskokeilujen yhteydessä. Halusin tutkijana päästä käytännössä toteuttamaan
yksilöllisen oppimisen mallia ja siksi valitsin itse järjestämäni opetuskokeilut yhdeksi aineistonkeruumenetelmäksi. Valintaan vaikutti myös se, että tiedossani oli tulevia sovittuja opettajansijaisuuksia tutkimuskoululla. Ensimmäiset kaksi opetuskokeilua järjestin 24.8.-28.8.2015 välisenä aikana.
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Opetuskokeilujen kohteena olivat silloin 11 oppilaan 8x-luokka sekä 17 opiskelijan lukiolaisryhmä.
8x-luokassa oli erityisen tuen oppilaita, joten kaikilla heidän oppitunneillaan oli mukana kouluavustaja. Kummallakin ryhmällä opetuskokeilun pituus oli kuusi samalle viikolle ajoittuvaa 45 minuutin
mittaista oppituntia. 8x-luokalla kaikki oppitunnit olivat kaksoistunteja. Lukiolaisryhmällä oli puolestaan kaksi kaksoistuntia ja kaksi yksittäistä oppituntia. Kolmannen opetuskokeilun järjestin
9.11.-17.11.2015 välisenä aikana ja silloin siihen osallistui 15 oppilaan 8y-luokka. Myös tässä luokassa oli erityisen tuen oppilaita, joten oppitunneilla oli mukana kouluavustaja. Tämän opetuskokeilun pituus oli kahdeksan 45 minuutin mittaista oppituntia, joista kolme oli kaksoistuntia ja kaksi
yksittäisiä tunteja. Oppitunnit jakautuivat kahdelle viikolle, siten että viisi oppituntia oli opetuskokeilun ensimmäisellä viikolla ja kolme toisella viikolla. Opetuskokeilujen ajankohdat ja pituudet
määräytyivät omien sijaisuuksieni ajoittumisen perusteella.
Opetuskokeilua varten tein oppilaille ja opiskelijoille oppimispolut (Liite 2 ja Liite 3). Rakensin oppimispolut itse, mutta sain niihin ideoita ja vaikutteita biologian ja maantiedon opettaja
Rita Keskitalon Internet-sivustolta ja blogista (openbiomi.com), opintojenohjaajina toimivien Antti
Värtön, Erja Ojanperän ja Henna-Mari Tiaisen blogista (yksilöllinenopo.blogspot.fi) sekä biologian
ja maantiedon opettaja Hanne Bräysyn blogista (tvtkoulunarjessa.wordpress.com). Keskitalon sivusto toimii CC-BY-SA-lisenssillä ja Värtön, Ojanperän sekä Tiaisen blogi toimii puolestaan CCBY-lisenssillä. Keskitalon kanssa keskustelin myös sähköpostitse. Kävin myös Bräysyn kanssa
sähköpostikeskusteluita ja sain häneltä materiaalia sekä luvan niistä saatujen ideoiden hyödyntämiseen omissa opetuskokeiluissani.
Oppimispolkujen rakentamisessa lähdin liikkeellä valitsemalla opetuskokeiluissa yksilöllisen oppimisen mallin avulla opiskeltavat sisällöt. Apuna käytin oppilailla ja opiskelijoilla käytössä
olevia oppikirjoja. Tukeuduin oppikirjoihin, sillä ajattelin että yksilöllisen oppimisen mallin ollessa
oppilaille ja opiskelijoille uusi opiskelutapa, tuttuihin oppikirjoihin pohjautuva opiskelu ei tuo heille
liikaa uutta. 8. luokkalaisilla biologian kurssin aiheena oli ”Metsät” ja opetuskokeilujen sisällöksi
valitsin kurssin puitteissa ”metsän nisäkkäät”-kokonaisuuden. Koska 8y-luokan opetuskokeilu kesti
kaksi oppituntia pidempään, kuin 8x-luokan, valitsin heille metsän nisäkkäiden lisäksi vielä ”metsän petolinnut”-aiheen. Lukiolaisryhmällä opetuskokeilu sijoittui biologian pakolliselle 2. kurssille,
jonka aiheena on ”Solu ja perinnöllisyys”. Valitsin heille opiskeltavaksi sisällöksi ”solun toiminta”kokonaisuuden.
Oppimispolkujen ensimmäiselle sivulle sijoitin yleiset työskentelyohjeet. Seuraavalle sivulla rakensin taulukon, johon sijoitin oppikirjasta valitut opiskeltavaan kokonaisuuteen liittyvät
kappaleet. Jaottelin jokaisen oppikirjan kappaleen asiat kahteen eri sarakkeeseen: opi perusasiat ja
syvennä osaamistasi. Kaikkia syventäviä asioita ei esitetty oppikirjoissa, vaan valitsin niitä myös
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itse oppikirjojen ulkopuolelta. Perusasiat oli jokaisen opiskeltava, mutta syventäviin asioihin sai
perehtyä oman mielenkiinnon mukaan. Asioiden jaottelussa perus- ja syventäviin asioihin käytin
apunani valtakunnallista opetussuunnitelmaa sekä kirjantekijöiden laatimia kappalekohtaisia tavoitteita. Tästä huolimatta sisältöjen ja aiheiden jaottelu on aina toki jossain määrin mielivaltaista ja
opettajasta riippuvaa. Taulukon alapuolelle sijoitin listan erilaisista opiskelu- ja oppimisentavoista.
Seuraavaksi rakensin tehtäväpolut jokaisesta opiskeltavaan kokonaisuuteen kuuluvasta ja
edellä mainittuun taulukkoon sijoitetusta oppikirjan kappaleesta. Tehtäväpoluissa kunkin kappaleen
kohdalla ideana oli se, että taulukon jokaisesta perusasiasta ja jokaisesta syventävästä asiasta on
tehtäväpolussa kysymys. Oppilaiden ja opiskelijoiden tarkoituksena siis oli opiskella taulukossa
mainitut asiat tehtäväpoluissa annettujen kysymysten eli tehtävien ohjaamina. Jokaisen tehtävän
alapuolelle kirjoitin esimerkkejä erilaisista tavoista, miten kyseinen tehtävä voidaan opiskella. Tein
tehtäväpoluista konkreettiset ja tarkat, sillä ajattelin niiden siten tukevan parhaiten uuden opiskelutavan käyttöönottoa. Korostin kuitenkin aina oppilaille ja opiskelijoille, että he saavat valita myös
omia opiskelutapoja, eikä heidän tarvinnut valita vain opettajan ehdottamia. Valmiiksi ehdotetuista
tavoista oppilaat ja opiskelijat saivat valita yhden tai useamman. Tarkoituksena ei ollut, että oppilaat ainoastaan suorittavat tehtäviä mekaanisesta ja esimerkiksi kirjoittavat vastauksia vihkoon,
vaan tavoitteena päinvastoin oli, että oppilaat kokeilevat uudenlaisia opiskelutapoja. Jos tehtävien
teko alkoi tuntua raskaalta, kannustin oppilaita aina kokeilemaan silloin jotain toista tapaa edetä
tehtävissä. Oppilaiden ei myöskään tarvinnut rajoittua vain opettajan valitsemiin sisältöihin, vaan
kannustin oppilaita myös etsimään tietoa ja perehtymään heille mieleen tuleviin opiskeltaviin aiheisiin liittyviin asioihin.
Lopulliset ja valmiit oppimispolut koostuivat siis neljästä eri elementistä: työskentelyohjeista, taulukosta (johon oli jaettu opiskeltavien kappaleiden sisällöt joko perusasioihin tai syventäviin asioihin), erilaisista opiskelun- ja oppimisentavoista koostuvasta listasta sekä tehtäväpoluista,
jotka koskivat opiskeltavia oppikirjan kappaleita. 8x- ja 8y-luokilla oppimispolut ovat muuten täysin samanlaiset, mutta 8y-luokan oppimispoluissa oli kaksi tuntia pidemmän opetuskokeilun vuoksi
yksi tehtäväpolku enemmän.
Opetuskokeilujen alussa ensimmäisellä oppitunnilla selitin oppilaille yksilöllisen oppimisen idean ja jaoin heille oppimispolut. Oppimispolun ensimmäisen sivun työskentelyohjeet käytiin
yhdessä läpi. Yhdessä keskusteltiin myös erilaisista opiskelun- ja oppimisentavoista. En jakanut heti
kerralla kaikista kappaleista tehtyjä tehtäväpolkuja, sillä olin mitoittanut opiskeltavat kappaleet niin,
että yhtä kappaletta eli yhtä tehtäväpolkua kohti oli käytettävissä kaksi oppituntia. Periaatteessa
tarkoituksena oli, että jaan oppilaille uuden tehtäväpolun aina tässä rytmissä. Omatahtisuus toteutuu
silloin siten, että oppilaat saavat oppitunnin aikana edetä asiaa omaan tahtiinsa, vaikka opettaja
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päättäisikin tunnin aiheen. Käytännössä oppilailla oli kuitenkin vapaus edetä täysin omassa tahdissaan, sillä kun jaoin uuden tehtäväpolun, he saivat jatkaa vielä edellistä polkua jos se oli kesken.
Nopeille oppilaille annoin uuden tehtäväpolun myös aina heti kun he sitä pyysivät. Joka tapauksessa
opetuskokeilun aikana oppilaiden oppimispolut vähitellen täydentyivät uusilla tehtäväpolkumonisteilla, jotka kiinnitettiin klemmarilla alussa saatuun oppimispolkuun. Oppilailla oli ohjeena värittää
oppimispolkuun kuuluvasta taulukosta aina yksi ruutu, kun he mielestään hallitsivat kyseisen asian.
Kannustin oppilaita muutenkin oman osaamisensa varmistamiseen, esimerkiksi miettimällä opiskeltuja asioita taulukon avulla tai selittämällä niitä parilleen.
Opetuskokeiluissa toimittiin yksilöllisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Lopetin ryhmien yhteisen opettamisen ja vapautin oppilaat opiskelemaan omalla tasollaan sekä tekemään omaa
opiskeluaan koskevia merkityksellisiä päätöksiä. Oppilaat saivat edetä oppimispolkua omassa tahdissaan ja opiskella yksin, pareittain tai ryhmissä sekä valita itse opiskelutavat. Tavoitteena oli
omaa kontrolliani vähentämällä ja oppilaiden itseohjautuvuutta sekä autonomiaa tukemalla vahvistaa heidän sisäistä motivaatiotaan. Opettajana kiertelin luokassa, vastailin oppilaiden kysymyksiin,
tarkistin tehtäviä, opetin oppilaita henkilökohtaisesti tai pienissä ryhmissä sekä ohjasin opiskelutapojen valinnassa. Joka oppitunnin alussa pidin muutaman minuutin yhteisen aloituksen, jossa lyhyesti kertailin edellisen oppitunnin asioita ja johdattelin tuleviin. Sen jälkeen oppilaat saivat jatkaa
siitä, mihin he olivat viime oppitunnilla tai kotona jääneet. En antanut oppilaille varsinaisesti yhteisiä läksyjä, vaan periaatteessa ohjeena oli opiskella kotona omantunnon mukaan. Usein kuitenkin
annoin kehotuksen kerrata kyseisen päivän oppituntien aikana opiskeltuja asioita. Joskus saatoin
myös ohjeistaa yksittäisiä oppilaita tekemään jonkin tietyn tehtävän kotona loppuun. Oppilaat käyttivät tiedonhaussa oppikirjaa ja omia mobiililaitteitaan. Luokassa oli koulun puolesta käytettävissä
myös kolme iPadia sekä 10 kannettavaa tietokonetta. 8. luokkalaisilla oli lisäksi käytössään tehtäväkirjat. Oppimispolun tehtäviä ei tarkistettu yhteisesti, vaan tarkistin tehtävät luokassa kierrellessäni keskustelemalla oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa tai tutkimalla heidän tuotoksiaan. Myöskään oppikirjan ja tehtäväkirjan tehtäviä ei tarkistettu yhdessä, vaan olin kopioinut luokkaan malliratkaisuja, joista oppilaat ja opiskelijat tarkistivat tehtävät itse tai minun ohjaamanani. Kerroin oppilaille ja opiskelijoille myös, että tehtävien virheitä ei kannata pyyhkiä pois, vaan jättää ne näkyviin
ja korjata sekä täydentää vastauksia. Kaksoistunneilla oppilailla ja opiskelijoilla oli mahdollisuus
opiskella tunnit yhteen, joten välitunneille ei ollut pakko mennä. Lukion opiskelijaryhmällä oli
myös mahdollisuus opiskella luokan ulkopuolella.
Luokassa oli joka oppitunti kolme erilaista pistettä: tehtäväntarkistuspiste, monistepiste sekä tutkimuspiste, jotka oli sijoitettu tyhjille pulpeteille tai luokan takapöydälle. Tehtäväntarkistuspisteellä oli työkirjan- ja oppikirjan tehtävien malliratkaisut. Monistepisteellä puolestaan oli opis52

keltaviin aiheisiin liittyviä muutamia tehtävämonisteita, joita oppilaat ja opiskelijat saivat halutessaan käyttää tietyn sisällön opiskelun apuna. Samalla pisteellä oli myös tiettyjen opiskeltavien sisältöjen osalta tekemiäni muistiinpanoja tai kuvia, joita oppilaat ja opiskelijat saivat halutessaan ottaa
itselleen ja käyttää oman oppimisen tukena. Oppilaiden ja opiskelijoiden tehtäväpolkuihin oli merkitty, jos monistepisteellä oli tiettyyn aiheeseen liittyvä moniste. Tutkimuspiste puolestaan oli
yleensä hajautettuna luokan takapöydälle ja tyhjille pulpeteille. Tutkimuspisteellä oli opiskeltaviin
aiheisiin liittyviä tutkimuksellisia ja toiminnallisia tehtäviä sekä pohdintatehtäviä. Tutkimuspisteellä
oppilaat saivat käydä omaan tahtiinsa mielenkiintonsa mukaan. Oppilaiden ja opiskelijoiden tehtäväpolkuihin oli merkitty, jos tutkimuspisteellä oli opiskeltavaan aiheeseen liittyvä tehtävä.
Tein oppilaille ja opiskelijoille myös tietyistä aiheista tai koko oppikirjan kappaleista Socrative-sivustolla (socrative.com) tietovisoja. Tehtäväpoluissa oli maininta, jos kyseisestä aiheesta tai
kappaleesta oli olemassa tietovisa. Avasin aina tietyn tietovisan ennen tunnin alkua ja oppilaat sekä
opiskelijat pystyivät tehtäväpolkua edetessään halutessaan vastaamaan tietovisaan esimerkiksi älypuhelimillaan. Lukion opiskelijaryhmän kohdalla tein pelkästään kokonaisia oppikirjan kappaleita
koskevia tietovisoja. Heidän kohdallaan avasin uuden tietovisan aina tunnin alussa ja annoin sen
olla auki seuraavan oppitunnin alkuun saakka. Tällöin opiskelijoilla oli mahdollisuus käydä kotonaankin tai vaikka ennen uuden oppitunnin alkua vastaamassa tietovisaan ja kertaamassa oppimiaan asioita.
8.4.2 Kyselyt
Kyselyn idea on varsin yksinkertainen: kun halutaan tietää mitä ihminen ajattelee, on järkevää kysyä sitä häneltä (Tuomi & Sarajärvi 2002: 74). Kyselytutkimukset ovat yleisiä erityisesti biologian
opetuksen ja oppimisen tutkimuksessa. Ne voidaan suorittaa kirjallisina kyselylomakkeilla tai myös
suullisina gallupeina. (Palmberg 2005b: 296.) Kyselyn etuna nähdään yleensä se, että sen avulla
tutkimukseen voidaan saada monia henkilöitä sekä kysyä monia asioita. Kysely on myös tehokas,
sillä se säästää aikaa ja vaivaa esimerkiksi haastatteluun verrattuna. Kyselyn heikkous on esimerkiksi se, että vastaaja voi ymmärtää kysymyksen väärin. Lisäksi vastausten vakavuudesta ei ole aina
mahdollista varmistua. Hyvän kyselylomakkeen laatiminen vie toisaalta myös aikaa. (Hirsjärvi ym.
2010: 195.) Tärkeää on esimerkiksi kysymysten ja vastausvaihtoehtojen tarkka miettiminen ja muotoilu sekä lomakkeen ulkoasu. Kysymykset ovat yleensä joko avoimia kysymyksiä tai strukturoituja
suljettuja kysymyksiä ja väittämiä. Suljetuissa kysymyksissä vastausvaihtoehdot on rajattu ja ne
ovat yleensä joko monivalintoja tai ne perustuvat johonkin asteikkoon eli skaalaan. Suljettujen kysymysten etuna on muun muassa vastaamisen nopeus sekä käsittelyn helppous. Avoimissa kysymyksissä on puolestaan annettu vain kysymys sekä tyhjä tila vastaamista varten. Avoimet kysy53

mykset antavat laadullista tietoa sekä vastaajalle mahdollisuuden ilmaista itseään omin sanoin.
(Palmberg 2005b: 296-297, Hirsjärvi ym. 2010: 198-201.) Kyselylomakkeiden avulla kerätään
yleensä tietoa esimerkiksi tosiasioista, käyttäytymisestä ja toiminnasta, tiedoista, arvoista, asenteista
sekä uskomuksista, käsityksistä ja mielipiteistä (Hirsjärvi ym. 2010: 197).
Tutkimuksessani toteutin kaksi paperista lomakekyselyä jokaiselle tutkimuksessa mukana
olevalle oppilas- ja opiskelijaryhmälle. Ensimmäinen kysely oli alkukysely ja se pidettiin ennen
opetuskokeiluja. Toinen kysely puolestaan oli loppukysely ja se pidettiin opetuskokeilujen jälkeen.
Alkukyselylomake oli pituudeltaan neljä sivua (Liite 4) ja loppukyselylomake kuusi sivua (Liite 5).
Rakensin kyselylomakkeet itse, mutta sain kysymyksiin ja väitteisiin ideoita sekä vaikutteita Keskitalon, Värtön, Ojanperän, Tiaisen ja Bräysyn blogeista sekä materiaaleista (ks. edellinen luku). Kyselylomakkeiden rakentamista kuvataan myös useissa oppaissa (esim. Metsämuuronen 2005 ja Cohen ym. 2000), joita olen käyttänyt lomakkeiden laatimisen tukena.
Molemmissa kyselylomakkeissa oli sekä avoimia kysymyksiä että strukturoituja suljettuja
kysymyksiä ja väittämiä. Suljetut kysymykset ja väittämät olivat joko monivalintoja tai Likertasteikollisia. Vastaajien anonymiteettia kunnioitettiin ja heidän henkilökohtaisista tiedoistaan kysyttiin ainoastaan sukupuolta ja luokka-astetta. Alkukyselyssä oli yhteensä 21 kysymystä tai väittämää,
jotka jakaantuivat viiteen osioon. Osiot koskivat biologian osaamista, biologian opiskelua, omaa
toimintaa oppitunneilla sekä biologian opetusta ja oppimista. Alkukyselyn tarkoituksena oli kartoittaa lähtötilanne eli selvittää ennen kaikkea mitkä ovat oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksesta
biologiastam, biologian opiskelusta ja opetusmenetelmistä. Loppukyselyssä oli puolestaan neljä
osiota ja yhteensä 28 kysymystä tai väittämää. Osiot koskivat biologian opiskelua, omaa toimintaa
sekä yksilöllisen oppimisen mallia. Loppukyselyn tavoitteena oli pääasiassa selvittää millaisia kokemuksia oppilaat ja opiskelijat saivat yksilöllisen oppimisen mallin käytöstä biologian oppimisessa
ja opetuksessa. Alku- ja loppukyselyiden tavoitteena oli myös vertailla oppilaiden ja opiskelijoiden
kokemuksia biologiasta ja biologian opiskelusta ennen opetuskokeiluja ja opetuskokeilujen jälkeen.
Tämän vuoksi alku- ja loppukyselyn ensimmäisissä osioissa esitettiin samoja kysymyksiä ja väittämiä. Vertailtavuuden parantamiseksi oppilaille luotiin myös tunnisteet, joiden avulla saman oppilaan ennen- ja jälkeen-vastaus pystyttiin tunnistamaan ja vertailemaan niitä keskenään. Oppilaat
kirjasivat tunnisteensa vastauslomakkeen yläreunaan. 8. vuosiluokan ryhmillä tunniste oli numero ja
lukion opiskelijaryhmällä kirjain. Tunnisteet loi tutkimuskoulun vakituinen biologian opettaja ja
tutkijalle ei missään vaiheessa selvinnyt, mikä tunniste kuuluu kullekin oppilaalle.
Kyselyitä toteutettiin yhteensä kuusi. 8x-luokan sekä lukion opiskelijaryhmän alkukyselyt
pidettiin 19.8.2015 ja 8y-luokan alkukysely puolestaan 4.11.2015. Loppukyselyt pidettiin siten, että
8x-luokka vastasi siihen 31.8.2015, lukion opiskelijaryhmä 1.9.2015 ja 8y-luokka 19.11.2015. Al54

kukyselyt toteutettiin ennen opetuskokeiluja ja loppukyselyt pidettiin aina opetuskokeilun päättymisen jälkeisellä seuraavalla biologian oppitunnilla. Kyselyt olivat luonteeltaan niin sanottuja informoituja kyselyitä (ks. Hirsjärvi ym. 2010: 196-197), joissa itse tutkijana pidin kyselyt ja jaoin vastauslomakkeet vastaajille henkilökohtaisesti. Ennen lomakkeiden jakamista kerroin tutkimuksen
tarkoituksesta, selostin kyselyä ja vastasin mahdollisiin kysymyksiin. Kyselyn yhteydessä tutkimuskoulun vakituinen biologian opettaja jakoi oppilaille ja opiskelijoille luomansa henkilökohtaiset
tunnisteet, jotka oppilaat ja opiskelijat kirjasivat kyselylomakkeeseen. Vastausaikaa ei ollut rajattu,
vaan käytännössä vastaamiseen oli käytettävissä koko oppitunti. Vastaamisen jälkeen kyselylomakkeet palautettiin väärinpäin tyhjälle pulpetille, josta keräsin ne mukaani. Oppilailla ja opiskelijoilla
oli myös kyselyiden aikana mahdollisuus esittää kysymyksiä.
8x-luokan ja lukion opiskelijaryhmän alkukyselyssä olivat paikalla kaikki oppilaat ja opiskelijat, mutta sen sijaan 8y-luokan alkukyselystä puuttui kaksi oppilasta. 8y-luokan loppukyselyssä
olivat puolestaan paikalla kaikki oppilaat, mutta 8x-luokan loppukyselystä puuttui kolme oppilasta
ja lukion loppukyselystä 4 opiskelijaa. Poissaolijoita varten koululle jätettiin tyhjät kyselylomakkeet
ja kouluun uudestaan saapuessaan he vastasivat niihin koulun vakituisen biologian opettajan ohjeiden mukaan sekä hänen valvonnassaan. Vastaamisen jälkeen nämä oppilaat ja opiskelijat sulkivat
kyselylomakkeensa kirjekuoriin, jotka kävin noutamassa koululta. Puuttuvat vastaukset saatiin kerättyä yhtä lukuun ottamatta, sillä 8y-luokan toinen puuttuva alkukysevastaus jäi oppilaan poissaolojen vuoksi kokonaan saamatta.
8.4.3 Osallistuva havainnointi
Havainnointi on tyypillinen kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmä ja sitä käytetään myös biologian
oppimisen ja opetuksen tutkimisessa ja kehittämisessä. Siinä tutkija tarkkailee tutkimuskohdetta
samassa tai erillisessä tilassa muistiinpanoja tehden. (Palmberg 2005b: 298.) Havainnoinnin etu on
se, että sen avulla saadaan suoraa ja välitöntä tietoa esimerkiksi yksilöiden toiminnasta ja käyttäytymisestä heidän luonnollisessa ympäristössään. Näin ollen esimerkiksi kyselyyn ja haastatteluun
verrattuna, havainnointi ei kerro mitä henkilöt ajattelevat, tuntevat tai uskovat, vaan sen mitä todella
tapahtuu. (Hirsjärvi ym. 2010: 212-214.) Toisaalta havainnointia on kritisoitu esimerkiksi sen subjektiivisuudesta: havainnointi voi olla valikoivaa ja tekijät kuten havainnoitsijan ennakko-odotukset,
mieliala ja aktivaatiotaso voivat suunnata havainnointia siten että kaikkea ei huomata tai nähdä.
Havainnoitsija voi myös itse vaikuttaa havainnoitavaan ilmiöön tai havainnoitsijalla ei välttämättä
ole kykyä todeta havainnoitavasta ilmiöstä kaikkea keskeistä. Toisaalta subjektiivisuus voidaan
nähdä myös arkielämän monitulkintaisuutta kuvaavana rikkautena. (Eskola & Suoranta 2001: 102.)
Havainnoitsijan roolin mukaan puhutaan yleensä systemaattisesta havainnoinnista sekä osallistuvas55

ta havainnoinnista. Osallistuvassa havainnoinnissa on kyse siitä, että tutkija osallistuu tutkittavien
toimintaan. (Hirsjärvi ym. 2010: 214-217.)
Tässä tutkimuksessa yhtenä aineistonkeruu menetelmänä oli osallistuva havainnointi. Tutkimusmenetelmä oli luonnollinen, sillä ollessani samanaikaisesti sekä opettaja että tutkija, osallistuin automaattisesti oppilaiden toimintaan ja olin heidän kanssaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa.
Osallistuvan havainnoitsijan roolissa tarkkailin opetuskokeilujen aikana luokkatapahtumia tekemäni
havainnointirungon mukaisesti (Liite 6). Havainnointirungon mukaisesti kiinnitin huomiota oppimistilanteisiin ja työtapoihin, luokan ilmapiiriin ja tunnelmaan, oppilaiden asenteisiin, opettajan
asettamien tavoitteiden toteutumiseen sekä opettajan omiin kokemuksiin ja tuntemuksiin. Koska
toimin samalla myös opettajana, en voinut kirjata havaintojani ylös välittömästi, vaan kirjasin havainnot muistivihkoon tai tietokoneelle vasta oppituntien tai työpäivän jälkeen. Kirjasin havaintoni
päiväkirjamaisesti sekä kokonaisilla virkkeillä että ranskalaisilla viivoilla.

8.5 Tutkimusaineiston käsittely ja analysointi
Aineiston käsittelyn ja analysoinnin tavoitteena on selkeyttää ja tiivistää aineistoa sekä tuottaa uutta
tietoa tutkittavasta asiasta. Tässä tutkimuksessa aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa on käytetty
pääosin kvalitatiivisia menetelmiä, mutta myös kvantitatiivisia menetelmiä. Kvantitatiivisen datan
analysointiin on yleensä olemassa ohjeita ja malleja, kun taas laadullisessa tutkimuksessa analysointi-vaihe koetaan tarkkojen sääntöjen puuttuessa usein vaikeaksi ja ongelmalliseksi (Eskola & Suoranta 2001: 137). Kaikissa laadullisissa tutkimuksissa aineiston analyysin perusmenetelmänä pidetään yleensä kuitenkin sisällönanalyysia. Sisällönanalyysia voidaan pitää sekä yksittäisenä metodina
että väljänä teoreettisena kehyksenä. Toisaalta sisällönanalyysia ei voi pitää ainoastaan laadulliseen
tutkimukseen kuuluvana. Sisällönanalyysia voi toteuttaa erilaisilla tavoilla, mutta analyysin etenemistä voidaan kuvata neljän vaiheen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa päätetään mikä aineistossa on
kiinnostavaa. Toisessa vaiheessa aineisto käydään läpi ja merkitään kiinnostukseen sisältyvät asiat.
Kolmantena aineisto teemoitellaan tai tyypitellään sekä luokitellaan ja neljänneksi kirjoitetaan yhteenveto. Sisällönanalyysin yhteydessä puhutaan yleensä myös aineistolähtöisestä, teoriaohjaavasta
ja teorialähtöisestä analyysistä. Aineistolähtöisessä analyysissa analyysiyksiköt eivät ole etukäteen
harkittuja, vaan ne valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymysten mukaisesti.
Aikaisemmilla teorioilla, tiedoilla tai havainnoilla ei pitäisi olla merkitystä analyysin toteuttamisen
tai lopputuloksen kanssa. Teoriaohjaavassa analyysissa puolestaan on tiettyjä teoreettisia kytkentöjä, sillä analyysista voidaan tunnistaa aikaisemman tiedon tai teorian vaikutus. Tarkoituksena ei
kuitenkaan ole teorioiden testaaminen. Myös teoriaohjaavassa analyysissa analyysiyksiköt valitaan
aineistosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa analyysia. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 93-99.)
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Tässä tutkimuksessa keskeisenä ja tärkeänä analyysimenetelmänä on toiminut aineistolähtöinen ja teoriaohjaava kvalitatiivinen sisällönanalyysi. Aineistolähtöisyys on analyysissa esillä sen
vuoksi, että yksilöllisen oppimisen mallia on tutkittu vasta hyvin vähän ja biologian opetuksessa ei
tiettävästi lainkaan. Näin ollen ennestään ei ole olemassa teoreettista mallia, johon analyysin voisi
perustaa. Käytännössä aineistolähtöinen analyysi on kuitenkin vaikeaa toteuttaa, sillä analysointiin
vaikuttavat esimerkiksi tutkimusasetelma sekä käytetyt käsitteet ja menetelmät (Tuomi & Sarajärvi
2002: 98). Tässä tutkimuksessa tutkijan ennakko-odotukset, mielenkiinnon kohteet ja intressit sekä
tutkimuskysymykset ovat vaikuttaneet aineiston keräämiseen ja itse aineistoon kokoajan. Koska
nämä tekijät ohjaavat myös aineiston analysointia, voidaan tässä tutkimuksessa puhua myös teoriaohjaavasta sisällönanalyysista (ks. myös Tuomi ja Sarajärvi 2002: 98). Realistinen tapa analysoida aineistoa onkin sellainen, jossa ennakko-oletukset ohjaavat ja toimivat apuna aineiston analysoinnissa, mutta jossa aineiston käsittely ja analysointi elävät aineiston mukaan (Eskola & Suoranta 2002: 156).
Kvantitatiivisessa analysoinnissa käytettiin puolestaan Microsoft Excel-ohjelmaa sekä Rohjelmaa. Excel-ohjelmalla kvantitatiivisesta aineistosta laskettiin esimerkiksi keskiarvoja sekä
laadittiin erilaisia kuvaajia. R-ohjelman avulla kvantitatiiviselle aineistolle puolestaan tehtiin erilaisia tilastollisia merkitsevyystestauksia.
Aineiston analysointi aloitettiin käsittelemällä paperiset kyselylomakkeet, joita oli yhteensä 85 kappaletta. Ensin käsiteltiin kvantitatiivinen data: kunkin tutkimuksen kohteena olevan kolmen oppilas- ja opiskelijaryhmän alku- ja loppukyselylomakkeista käytiin läpi suljettujen kysymysten vastaukset ja ne koottiin Excel-ohjelmalla taulukkoon. Seuraavaksi suljettujen kysymysten vastauksista laadittiin Excel-ohjelmalla kunkin oppilas- ja opiskelijaryhmän osalta pylväsdiagrammeja
vastausjakauman hahmottamiseksi ja havainnollistamiseksi. Jokaisen kysymyksen osalta laskettiin
myös vastausjakauman keskiarvo kaikille oppilaille ja opiskelijoille sekä erikseen jokaiselle kolmelle oppilas- ja opiskelijaryhmälle. Osasta kysymyksistä muodostettiin myös kokoomamuuttujia, laskemalla yhteen tiettyjen yksittäisten kysymysten vastauksien keskiarvot ja jakamalla summa kysymysten lukumäärällä. Kokoomamuuttujassa siis yhdistyy useita samaa asiaa eri tavalla mittaavien
kysymysten antama informaatio.
Seuraavaksi Excel-ohjelmalla tehty taulukko vietiin R-ohjelmaan, jossa kvantitatiiviselle
aineistolle tehtiin erilaisia tilastollisia merkitsevyystestauksia. Kruskal-Wallisin testillä ja χ2-testillä
testattiin alku- ja loppukyselyn kunkin kysymyksen osalta, onko vastausjakaumissa oppilas- ja
opiskelijaryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Mikäli ero oli Kruskal-Wallisin testin mukaan tilastollisesti merkitsevä, oppilas- ja opiskelijaryhmiä verrattiin myös pareittain Dunnin a posteriori testillä. Mann-Whitneyn U-testillä ja χ2-testillä puolestaan testattiin alku- ja loppukyselyn
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kunkin kysymyksen osalta, onko vastausjakaumissa sukupuolten välillä tilastollisesti merkitseviä
eroja. Lisäksi alku- ja loppukyselyssä olleiden samojen kysymysten vastausjakaumia verrattiin toisiinsa ja pareittaisella Wilcoxonin testillä testattiin kunkin kysymyksen osalta onko alku- ja loppukyselyvastausten välillä tilastollisesti merkitsevää eroa. Kaikkien tilastollisten testien osalta tilastollisen merkitsevyyden rajana käytettiin tyypin I riskitasoa α = 0,05 ja tällöin tilastollisesta merkitsevyydestä puhutaan, kun p-arvo on pienempi kuin 0,05.
Seuraavaksi analysoitiin kvalitatiivinen aineisto. Ensimmäiseksi kunkin kolmen oppilas ja
opiskelijaryhmän kyselylomakkeiden avointen kysymysten vastaukset sekä alku- että loppukyselyn
osalta litteroitiin Microsoft Word-ohjelmalla. Näin luotiin kuusi erillistä tekstitiedostoa, joissa kolmessa oli esitetty kunkin oppilasryhmän alkukyselyn ja kolmessa kunkin oppilasryhmän loppukyselyn avointen kysymysten vastaukset. Litteroinnin jälkeen jokaista tekstitiedostoa varten luotiin
Excel–ohjelmalla tiedosto, johon avointen kysymysten litteroidut vastaukset sijoitettiin jokainen
omaan soluunsa. Tämän jälkeen aloitettiin varsinainen sisällönanalyysi. Kuuteen Excel-tiedostoon
siirretyt avointen kysymysten vastaukset analysoitiin sisällönanalyysilla jokainen erikseen. Informaation vähentämiseksi jokainen vastaus aluksi teemoiteltiin eli katsottiin mitä asioita vastauksesta
nousee esille ja tämän jälkeen vastaus luokiteltiin teemoittelun perusteella tiettyyn luokkaan kuuluvaksi. Vastauksista esiin nousseet teemat eli asiat ja teemoittelun perusteella jäsennetyt luokat kirjattiin kussakin kuudessa Excel-tiedostossa aina alkuperäisen vastauksen kahteen viereiseen soluun.
Loppukyselyvastausten osalta teemoittelun seurauksena syntyneet luokat jaettiin vielä positiivisiin,
negatiivisiin ja neutraaleihin sen mukaan millaista suhtautumista yksilöllisen oppimisen mallia kohtaan vastauksista esiin nousseet teemat eli asiat ilmensivät. Sekä alku- että loppukyselylomakkeiden
vastausten teemoittelun seurauksena syntyneitä luokkia myös kvantifioitiin eli laskettiin, kuinka
monta kertaa eri luokat ja teemat toistuvat aineistoissa. Kvantifioinnissa on kyse aineiston määrällisestä käsittelystä, mutta sitä voidaan soveltaa myös laadullisessa tutkimuksessa (Eskola & Suoranta
2001: 164).
Koska kyselyissä oli useita avoimia kysymyksiä, oli myös jokaisella oppilaalla useita
avoimia vastauksia. Jokainen vastaus luokiteltiin esiin nousseiden teemojen eli asioiden perusteella
vähintään yhteen luokkaa, mutta yksittäinen vastaus saatettiin luokitella myös useampaan luokkaan.
Useamman teeman sisältävä vastaus ei kuitenkaan automaattisesti tullut lasketuksi useampaan
luokkaan, sillä osa teemoista kuului samaan luokkaan. Loppukyselyvastausten osalta sama vastaus
saatettiin esiin nousseiden asioiden perusteella luokitella myös sekä positiiviseksi että negatiiviseksi. Yksittäisen oppilaan vastaukset saatettiin luokitella myös samaan luokkaan useampaan kertaan,
mikäli samat teemat eli asiat toistuivat oppilaan useissa vastauksissa. Teemoittelun perusteella jäsennettyihin luokkiin kuuluvien vastausten yhteismäärä on tästä johtuen suurempi kuin kyselyihin
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vastanneiden oppilaiden tai oppilaiden vastausten yhteismäärä. Tässä tutkimuksessa analysoinnin
tutkimusyksikkönä onkin asioiden esiin nouseminen oppilaiden vastauksissa, eikä oppilaiden yksittäiset vastaukset. Taulukossa 5 on esimerkki sisällönanalyysin tekemisestä loppukyselylomakkeen
vastauksille. Esimerkissä on mukana kolme lukion opiskelijan antamaa vastausta loppukyselylomakkeen neljännen osion kysymykseen 4 ”Mistä pidit yksilöllisessä oppimisessa?”. Taulukon vasemmassa eli ensimmäisessä sarakkeessa on alkuperäiset vastaukset, joista esiin nousseet teemat on
esitetty toisessa sarakkeessa. Kolmannessa sarakkeessa on esitetty teemoittelun perusteella jäsennetyt luokat. Neljännessä sarakkeessa on puolestaan esitetty vastauksesta ilmennyt suhtautuminen
yksilöllisen oppimisen mallia kohtaan.
Taulukko 5. Esimerkki sisällönanalyysista, vastaukset kysymykseen ”Mistä pidit yksilöllisessä oppimisessa?”.
Alkuperäinen vastaus
”Sai opiskella myös yhdessä kavereiden
kanssa, sekä edetä omaa vauhtia eteenpäin.”

Teema
Luokka
Yhdessä kavereiden Kaverin kanskanssa
sa/ryhmissä opiskelu
oma vauhti

Omahtahtisuus

”Sai opiskella mm. omien ystävien kans- ystävien kanssa
Kaverin kanssa ja luokan ulkopuolella. Sai etsiä vaopiskelu
sa/ryhmissä opiskelu
paasti tietoa myös netistä ja edetä omaan
tahtiin. Rentoa opiskelua, johon on kiva luokan ulkopuolella, Omat päätökset
tarttua.”
sai etsiä tietoa

”Siitä, kun saa käyttää asioiden opiskeluun niin paljon aikaa, kuin tarvii ja saa
opiskella itse miten haluaa. Se on yksilöllisessä oppimisessa hyvää, kun saa kysyä
opettajalta aina kun tarvii apua tai ei ole
varma asiasta.”

Suhtautuminen
positiivinen

sai edetä omaan
tahtiin

Omatahtisuus

rentoa, kivaa
saa käyttää aikaa
niin paljon kuin
tarvii

Adjektiivit
Omatahtisuus

saa opiskella miten
haluaa

Omat päätökset

saa kysyä opettajalta apua

Henkilökohtainen
opetus

positiivinen

positiivinen

Teemoittelu ja luokittelu eroavat toisistaan siinä suhteessa, että teemoittelussa ei pelkästään katsota mihin luokkaan vastaus kuuluu, vaan siinä painottuu myös se mitä kustakin teemasta
on sanottu (Tuomi & Sarajärvi 2002: 95). Tulosten kirjaamisvaiheessa teemoittelun perusteella jäsennettyjen luokkien tarkastelun lisäksi myös oppilaiden alkuperäisiä vastauksia tarkasteltiin ja luettiin uudelleen. Samaan luokkaan jäsennettyjä vastauksia myös verrattiin toisiinsa. Voidaankin tode59

ta, että vastausten teemoittelu ja luokittelu tiettyihin luokkiin toimi tulosten kirjaamisen ja rakentamisen tukena, mutta silti varsinaiset tulkinnat tehtiin oppilaiden alkuperäisistä vastauksista (vrt.
Keskitalo 2015: 49). Koska kiinnostuksen kohteena alkukyselyn avointen vastausten osalta olivat
esimerkiksi oppilaiden ja opiskelijoiden kokemukset mieluisista opetusmenetelmistä, saatiin avoimien vastausten teemoittelulla, luokittelulla sekä kvantifioinnilla selville, mitä oppilaat pitävät mieluisimpina opetusmenetelminä. Vastaavasti koska loppukyselyn avointen vastausten osalta haluttiin
selvittää oppilaiden ja opiskelijoiden kokemukset biologian opiskelusta yksilöllisen oppimisen mallin avulla, saatiin avoimien vastausten teemoittelulla, luokittelulla sekä kvantifioinnilla selville,
mitä asioita ja kuinka paljon oppilaat liittävät yksilöllisen oppimisen malliin.
Lopuksi analysoin osallistuvan havainnoinnin tuloksena syntyneen opettajan havaintoja ja
kokemuksia sisältävän päiväkirjan. Päiväkirjaa lähestyttiin samoin kuin kyselylomakkeiden avointen kysymysten vastauksia. Luin päiväkirjaa ja sisällönanalyysin avulla, teemoittelin sekä luokittelin sieltä esiin nousevia asioita. Tulosten kirjaamisvaiheessa palasin takaisin alkuperäiseen tekstiini
sekä vertasin eri teemoja toisiinsa. Koska havaintopäiväkirjan osalta kiinnostuksen kohteena oli,
millaisia kokemuksia opettaja saa yksilöllisen oppimisen mallista biologian opetuksessa, saatiin
päiväkirjan teemoittelulla ja luokittelulla selville, mitä teemoja minä opettajana liitin yksilöllisen
oppimisen malliin.

9. Tulokset
Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tuloksia. Tutkimusaineistoni oli laaja ja aineiston käsittelyn
sekä analyysin valmistuttua tuloksia syntyi niin paljon, että niitä kaikkia ei voida raportoida tässä
tutkimuksessa. Tuloksissa nostankin esille tutkimuskysymyksieni kannalta oleellisia asioita. Esitän
tulokset neljässä erillisessä alaluvussa tutkimuskysymysten sekä kyselylomakkeiden kysymysten ja
väittämien mukaan jaoteltuna. Ensimmäisessä alaluvussa kuvaan oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksia biologiasta, biologian opiskelusta ja opetusmenetelmistä esittelemällä alkukyselyistä saatuja tuloksia. Pyrin tällä alaluvulla vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Toisessa alaluvussa kuvaan opetuskokeilujen vaikutusta oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksiin biologiasta ja
biologian opiskelusta esittelemällä loppukyselyistä saatuja tuloksia. Tällä alaluvulla pyrin vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseen. Kolmannessa alaluvussa kuvaan oppilaiden ja opiskelijoiden
yksilöllisen oppimisen mallista saamia kokemuksia, myöskin loppukyselyistä saatujen tulosten perusteella. Tällä alaluvulla pyrin vastaamaan kolmanteen tutkimuskysymykseen. Neljännessä alaluvussa esittelen päiväkirjastani esiin nousseiden teemojen avulla opettajana opetuskokeiluista tekemiäni havaintoja sekä yksilöllisen oppimisen mallista saamiani kokemuksia. Tässä alaluvussa pyrin
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vastaamaan neljänteen tutkimuskysymykseen. Viidenteen tutkimuskysymykseen vastataan tulosten
jälkeisessä pohdinta luvussa.
Kolme ensimmäistä alalukua on rakennettu kyselylomakkeiden kysymysten mukaisesti siten että ensin käsittelen oppilaiden ja opiskelijoiden suljettuihin monivalintakysymyksiin ja Likertasteikollisiin kysymyksiin antamia vastauksia pääosin pylväsdiagrammien muodossa. Kuvaan kunkin tutkimuksenkohteena olleen kolmen oppilas- ja opiskelijaryhmän vastauksia omilla pylväsdiagrammeillaan, mutta tilansäästämiseksi olen yhdistänyt aina useita diagrammeja yhteen kuvaan.
Tämän jälkeen käsittelen oppilaiden ja opiskelijoiden avoimiin kysymyksiin antamia vastauksia.
Tässä tarkastelussa käsittelen molempia 8. luokkia (8x ja 8y) yhdessä ja lukion omana ryhmänään.
Aineiston analysoinnissa molempien 8. luokkien kohdalla esiin nousi samankaltaisia asioita, joten
yhteinen käsittely on perusteltua. Olen lisännyt kolmeen ensimmäiseen alalukuun havainnollisuuden lisäämiseksi myös suoria lainauksia oppilaiden ja opiskelijoiden avoimiin kysymyksiin antamista vastauksista. Hirsjärven ym. (2010: 233) mukaan katkelmat lisäävät tutkimuksen luotettavuutta. Katkelmat ovat alkuperäisessä kirjoitusasussaan ja ainoastaan mahdollisia suurimpia kirjoitusvirheitä on korjattu luettavuuden parantamiseksi. Suurin osa katkelmista on oppilaiden ja opiskelijoiden kokonaisia vastauksia ja ainoastaan joihinkin katkelmiin on valittu vain osia kokonaisista
alkuperäisistä vastauksista. Tavoitteena on kuitenkin ollut säilyttää vastaajan alkuperäinen ajatus.
Tulosten esittämisessä on kyselylomakkeiden osalta huomioitu oppilaiden anonymiteetti ja tämän
vuoksi esimerkiksi oppilaiden sukupuolta tai muita tunnistetietoja ei mainita missään vaiheessa.
Tilastollisten testien osalta testien tulokset ainoastaan todetaan kussakin alaluvussa eikä esimerkiksi
tarkkoja p-arvoja esitetä. Tilastoanalyysien tarkemmat tulokset on esitetty liitteessä 7 (Liite 7). Tulosten jäsentämiseksi osa alaluvuista on jaettu edelleen alalukuihin.

9.1 Oppilaiden ja opiskelijoiden kokemukset biologiasta, biologian opiskelusta ja opetusmenetelmistä
Tässä alaluvussa kuvataan alkukyselyistä saatuja tuloksia. Alkukyselyvastauksia oli yhteensä 42
kappaletta, sillä yksi oppilas 8y-luokalta ei osallistunut alkukyselyyn lainkaan. Alkukyselyn tarkoituksena oli selvittää millaisia ovat oppilaiden ja opiskelijoiden kokemukset biologiasta, biologian
opiskelua ja opetusmenetelmistä. Ensimmäisenä kuvataan oppilaiden ja opiskelijoiden biologian
osaamista ja sen jälkeen heidän kokemuksiaan biologiasta ja sen opiskelusta. Lopuksi esitetään mieluisimmiksi koetut opetusmenetelmät ja työtavat.
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9.1.1 Biologian osaaminen
Alkukyselyn alussa (alkukyselylomakkeen II-osio, kysymys 1) oppilaita ja opiskelijoita pyydettiin
antamaan arvio omista tiedoista ja osaamisestaan biologiassa. Vastausvaihtoehtoja oli neljä: minulla
on hyvät tiedot ja osaaminen biologiassa, minulla on keskinkertaiset tiedot ja osaaminen biologiassa, minulla on huonot tiedot ja osaaminen biologiassa sekä en osaa sanoa. Kuvassa 3 on esitetty
vastausten jakauma kunkin tutkimuksessa mukana olleen oppilas- ja opiskelijaryhmän osalta. 8xluokan osalta nähdään, että oppilaista hieman yli puolet eli kuusi oppilasta piti biologian tietoja ja
osaamistaan hyvinä. Kolme oppilasta piti tietoja ja osaamistaan keskinkertaisena ja kaksi ei osannut
sanoa. 8y-luokan osalta huomataan, että vain kolme oppilasta piti biologian tietoja ja osaamistaan
hyvinä. Suurin osa oppilaista eli 9 vastaajaa piti biologian tietoja ja osaamistaan keskinkertaisina.
8y-luokalta yksi oppilas piti tietojaan ja osaamistaan huonoina ja yksi ei osannut sanoa. Lukiolaisten osalta vain kaksi opiskelijaa piti tietojaan ja osaamistaan hyvinä, kun taas keskinkertaisena niitä
piti 12 opiskelijaa. Lisäksi kolme lukion opiskelijaa koki omat biologian tietonsa ja osaamisensa
huonoiksi. χ2-testin mukaan biologian tiedoissa ja osaamisessa sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (ks. Liite 7), mutta oppilas- ja opiskelijaryhmien välinen ero sen sijaan oli
tilastollisesti jokseenkin merkitsevä (p<0,05, ks. Liite 7). Oppilas- ja opiskelijaryhmäkohtaisten
havaittujen ja odotettujen jakaumien tarkastelun (ks. Liite 7, Taulukko 1) perusteella voidaan todeta, että 8x-luokan biologian tiedot ja osaaminen olivat tilastollisesti jokseenkin merkitsevästi pa-

vastaajaa

remmat kuin muilla ryhmillä (χ2-testi, p<0,05).

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Minulla on hyvät tiedot ja
osaaminen biologiassa
Minulla on keskinkertaiset tiedot
ja osaaminen biologiassa
Minulla on huonot tiedot ja
osaaminen biologiassa
En osaa sanoa

8x-luokka

8y-luokka

Lukio

Kuva 3. 8. luokkalaisten ja lukiolaisten (42 oppilasta ja opiskelijaa) arvio omasta biologian osaamisestaan.
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9.1.2 Kokemukset biologiasta ja biologian opiskelusta
Alkukyselylomakkeen kolmannessa osiossa oppilaille ja opiskelijoille esitettiin neljä väittämää:
pidän biologiasta, biologia on tärkeä oppiaine, viihdyn biologian tunneilla sekä biologian tunneilla
tehdään minua kiinnostavia asioita. Osiolla pyrittiin selvittämään oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksia biologiasta ja biologian opiskelusta. Kuvassa 4 on esitetty vaakapylväskuviona kunkin
oppilas- ja opiskelijaryhmän vastausten sekä kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden vastausten keskiarvot kunkin väittämän osalta. Keskiarvot ovat asteikolla 1-4, jossa keskiarvo 1 tarkoittaa oppilaiden ja opiskelijoiden olevan eri mieltä ja keskiarvo 4 oppilaiden ja opiskelijoiden olevan samaa
mieltä. Lisäksi kaikista väittämistä muodostettiin kullekin oppilas- ja opiskelijaryhmälle sekä kaikille vastaajille biologiakokemus-kokoomamuuttuja, joka kuvaa oppilaiden ja opiskelijoiden biologiasta saamia kokemuksia kokonaisuudessaan.
Kuvasta 4 nähdään, että oppilaiden ja opiskelijoiden kokemukset biologiasta ja biologian
opiskelusta olivat positiiviset, sillä kaikissa väittämissä kullakin ryhmällä vastausten keskiarvo on
yli 2,5. Yksittäisiä väittämiä tarkasteltaessa huomataan, että 8x-luokan oppilaat (ka. 2,91), 8yluokan oppilaat (ka. 2,86) ja lukion opiskelijat (ka. 2,71) pitivät biologiasta. Oppilaat ja opiskelijat
kokivat biologian myös tärkeäksi oppiaineeksi (ka. 3,09, ka. 3,29 ja ka. 3,29, ryhmittäin vastaavassa
järjestyksessä). Vastaavasti biologian tunneilla viihdyttiin (ka. 3,55, ka. 3,57 ja ka. 3,12) ja oppilaat
sekä opiskelijat kokivat, että biologian tunneilla tehdään heitä kiinnostavia asioita (ka. 3,27, ka.
3,07 ja ka. 2,71). Myös kaikista väittämistä muodostetun biologiakokemus-kokoomamuuttujan keskiarvot 8x-luokalla (ka. 3,21), 8y-luokalla (ka. 3,2) ja lukiolaisilla (ka. 2,96) kertovat, että kokemukset biologiasta olivat kokonaisuudessaan myönteisiä.
Kuvasta 4 nähdään myös, että kaikkien väittämien (lukuun ottamatta väittämää kaksi) sekä
kokoomamuuttujan osalta 8x- ja 8y-luokan keskiarvot olivat hieman lukion opiskelijoiden keskiarvoja korkeampia. Kahden ensimmäisen väittämän sekä kokoomamuuttujan osalta Kruskal-Wallisin
testin mukaan oppilas- ja opiskelijaryhmien keskiarvojen välillä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti
merkitsevää eroa (ks. Liite 7). Sen sijaan kolmannen ja neljännen väittämän osalta oppilas- ja opiskelijaryhmien välinen keskiarvojen ero oli tilastollisesti suuntaa antava (p<0,10, ks. Liite 7). Kolmannen väittämän osalta keskiarvoista voisi päätellä, että molempien 8. luokkien oppilaat viihtyivät
biologian tunneilla lukiolaisia paremmin. Tämän väittämän osalta tehty Dunnin a posteriori testi
ryhmien pareittaisille vertailuille kuitenkin kertoo, että vain 8y-luokkalaisten ja lukiolaisten välillä
oli tilastollisesti jokseenkin merkitsevä ero (p<0,05, ks. Liite 7). Tulosten mukaan siis vain 8yluokkalaiset viihtyivät oppitunneilla lukiolaisia paremmin. Vastaavasti 8x-luokkalaiset kokivat lukiolaisiin verrattuna, että biologian tunneilla tehtiin enemmän heitä kiinnostavia asioita (Dunnin a
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posteriori testi, p<0,05, ks. Liite 7). Mann-Whitneyn U-testin mukaan sukupuolten välillä ei minkään väitteen osalta ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (ks. Liite 7).

2,91
2,86
2,71
2,81

Pidän biologiasta

3,09
3,29
3,29
3,24

Biologia on tärkeä oppiaine

8x-luokka

3,55
3,57

Viihdyn biologian tunneilla

8y-luokka

3,12
3,38

Lukio

3,27
3,07

Biologian tunneilla tehdään minua
kiinnostavia asioita

Kaikki

2,71
2,98

3,21
3,2
2,96
3,1

Biologiakokemus
1

2

3

4

Kuva 4. 8. luokkalaisten ja lukiolaisten (42 oppilasta ja opiskelijaa) kokemukset biologiasta ja biologian
opiskelusta ennen opetuskokeiluja keskiarvoina ilmaistuna. Keskiarvot ovat asteikolla 1-4, jossa keskiarvo 1
tarkoittaa erimielisyyttä ja keskiarvo 4 samanmielisyyttä. ”Biologiakokemus” on kaikista väittämistä muodostettu kokoomamuuttuja.

Alkukyselylomakkeen neljännessä osiossa oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksia selvitettiin esittämällä kolme biologian opiskeluun liittyvää väittämää: osallistun biologian oppitunneilla
mielestäni aktiivisesti, käytän biologian oppitunnit oppimisen kannalta hyödyllisesti sekä opiskelen
biologiaa oppituntien ulkopuolella. Kuvassa 5 on esitetty vaakapylväskuviona kunkin oppilas- ja
opiskelijaryhmän vastausten sekä kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden vastausten keskiarvot kunkin väittämän osalta. Vastaukset ovat asteikolla 1-4, jossa keskiarvo 1 tarkoittaa oppilaiden ja opiskelijoiden olevan eri mieltä ja keskiarvo 4 oppilaiden ja opiskelijoiden olevan samaa mieltä. Kuvasta 5 nähdään, että 8x-luokkalaiset (ka. 2,73) ja 8y-luokkalaiset (ka. 2,5) kokivat osallistuvansa biologian tunneilla melko aktiivisesti, kun taas lukiolaiset kokivat aktiivisuutensa vähäiseksi (ka. 2,06).
Kruskal-Wallisin testillä testattaessa oppilas- ja opiskelijaryhmien välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (p<0,01, ks. Liite 7). Ryhmien pareittaisille vertailuille tehdyn Dunnin a posteriori testin
mukaan 8x-luokan ja lukiolaisten välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (p<0,01, ks. Liite 7) ja 8y64

luokan ja lukiolaisten välinen ero puolestaan oli tilastollisesti jokseenkin merkitsevä (p<0,05, ks.
Liite 7). Lukiolaiset siis kokivat osallistuvansa biologian oppitunneilla vähemmän kuin 8x- ja 8yluokan oppilaat. Sukupuolten välillä ei sen sijaan ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (ks. Liite 7).
Toisen väittämän osalta kuvasta 5 nähdään, että 8x-luokkalaiset (ka. 3,18), 8y-luokkalaiset
(ka. 3,5) ja lukiolaiset (ka. 3,06) kokivat käyttävänsä biologian oppitunnit oppimisen kannalta hyödyllisesti. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (ks. Liite 7), mutta sen sijaan
Mann-Whitneyn U-testin mukaan kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden osalta sukupuolten välinen
ero oli tilastollisesti jokseenkin merkitsevä (tytöt: ka. 3,47, pojat: ka. 3,09, p<0,05, ks. Liite 7). Tytöt käyttivät oppitunnit hyödyllisemmin kuin pojat. Kuvasta 5 havaitaan lisäksi, että 8x-luokkalaiset
(ka. 2,91), 8y-luokkalaiset (ka. 3) ja lukion opiskelijat (ka. 3,24) opiskelivat biologiaa myös oppituntien ulkopuolella. Ryhmien välillä ei kuitenkaan ollut merkitsevää eroa (ks. Liite 7), mutta sukupuolten osalta ero oli tilastollisesti suuntaa antava tyttöjen hyväksi (tytöt: ka. 3,19, pojat: ka. 2,97,
p<0,10, ks. Liite 7).
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Kuva 5. 8. luokkalaisten ja lukiolaisten (42 oppilasta ja opiskelijaa) biologian opiskelu oppitunneilla ja oppituntien ulkopuolella ennen opetuskokeiluja keskiarvoina ilmaistuna. Keskiarvot ovat asteikolla 1-4, jossa
keskiarvo 1 tarkoittaa erimielisyyttä ja keskiarvo 4 samanmielisyyttä.

9.1.3 Mieluisimmat opetusmenetelmät ja työtavat
Alkukyselyn avoimissa kysymyksissä oppilaita pyydettiin kertomaan heille mieluisa tuttu opetusmenetelmä sekä kuvaamaan mieluisaa biologian oppituntia (alkukyselylomakkeen V-osio, kysymykset 9b sekä 11). 8. luokkalaisten (8x-luokka ja 8y-luokka, yhteensä 25 oppilasta) osalta näiden
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kahden avoimen kysymyksen vastaukset (yhteensä 50 vastausta) olivat melko lyhyitä. Tyhjiä sekä
en osaa sanoa -vastauksia oli yhteensä 13 kappaletta. Muut vastaukset luokiteltiin vastauksista esiin
nousseiden teemojen perusteella nimettyihin kuuteen teemoiteltuun luokkaan. Taulukossa 6 on kuvattu teemoittelun perusteella syntyneet luokat sekä kuhunkin teemoiteltuun luokkaan luokiteltujen
vastausten lukumäärä erikseen 8x- ja 8y-luokan osalta. Taulukossa on esitetty myös vastausten yhteismäärä kunkin teemoitellun luokan osalta. Molempien 8. luokkien vastaukset luokiteltiin eri
luokkiin samassa suhteessa ja sen vuoksi molempien oppilasryhmien vastauksia käsitellään jatkossa
yhtenä ryhmänä.
Taulukko 6. 8x- ja 8y-luokan oppilaiden mieluisimpia opetusmenetelmiä ja työtapoja koskevien avointen
vastausten jakautuminen teemoiteltuihin luokkiin.

Teemoiteltu luokka
8x-luokka 8y-luokka 8. luokat yhteensä
Parin kanssa tai ryhmässä työskentely
6
8
14
Opettajajohtoinen opetus
6
7
13
Tehtävien tekeminen ja kirjan lukeminen
6
5
11
Videot
4
3
7
Ulosmeneminen ja käytännön työt
2
3
5
Muistiinpanot
0
3
3
Tyhjä ja en osaa sanoa
4
9
13
Mieluisimpina opetusmenetelminä kummallakin 8-luokalla olivat parin kanssa tai ryhmässä työskentely, joka mainittiin yhteensä 14 vastauksessa. Perinteinen opettajajohtoinen opetus korostui toiseksi eniten ja se mainittiin yhteensä 13 vastauksessa. Perinteistä opettajajohtoista opetusta
oppilaat kuvasivat esimerkiksi ilmaisuilla ”normaali”, ”opettaja puhuu”, ”että opettaja päättää
suurimman osan”, ”opettaja määrää tehtävät ja oppilaat kuuntelevat” ja ”että ope selittää sen kaikille samaan aikaan”. Kolmantena teemana oppilaiden vastauksista nousi esiin tehtävien tekeminen
ja kirjan lukeminen, ja teeman perusteella nimettyyn luokkaan luokiteltiin yhteensä 11 vastausta.
Neljäs oppilaiden vastauksissa toistuva teema oli videoiden katsominen ja se mainittiin seitsemässä
vastauksessa. Viidentenä aiheena oppilaiden vastauksista korostui luokasta ulos meneminen sekä
erilaiset käytännön työt, kuten mikroskoopilla tutkiminen. Tämän teeman perusteella nimettyyn
luokkaan luokiteltiin viisi vastausta. Kuudes ja viimeinen teema vastauksista esiin noussut teema oli
muistiinpanojen kirjoittaminen. Tämä teema esiintyi vain 8y-luokan oppilaiden vastauksissa ja se
mainittiin yhteensä neljä kertaa. Alla on esimerkkejä 8. luokkalaisten oppilaiden vastauksista.
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”Opettaja määrää tehtävät ja oppilaat kuuntelevat.”
”Sopivasti muistiinpanoja. Pari videota netistä. Kappaleen luku ja lopputunti tehtävien tekemistä.”
”Aluksi jutellaan ja sitten luetaan/katsotaan joku videopätkä jonka jälkeen voisi tehdä
parin kanssa tehtäviä.”
”Kun saa opiskella/tehdä tehtäviä kavereidenkin kanssa. Ryhmätyöt ja netistä katsotut
biologia videot ovat kivoja.”
”Opiskellaan kappale rauhallisesti ja tehdään myös paritöitä.”
Lukion opiskelijoiden (yhteensä 17 opiskelijaa) osalta alkukyselyn avoimien kysymysten
vastaukset (yhteensä 34 vastausta) edellä mainittujen kahden kysymyksen osalta olivat 8. luokkalaisten vastauksia pidempiä. Tyhjiä vastauksia oli myös vähemmän, yhteensä vain viisi. Muista vastauksista nousi esille yhteensä viisi teema ja niiden perusteella opiskelijoiden vastaukset luokiteltiin
viiteen eri teemoiteltuun luokkaan. Taulukossa 7. on esitetty teemoitellut luokat sekä kuhunkin teemoiteltuun luokkaan luokiteltujen vastausten lukumäärä.
Taulukko 7. Lukiolaisten mieluisimpia opetusmenetelmiä ja työtapoja koskevien avointen vastausten jakautuminen teemoiteltuihin luokkiin..

Teemoiteltu luokka
Opettajajohtoinen opetus
Muistiinpanot
Tehtävien tekeminen, itsenäinen työskentely ja käytännön työt
Parin kanssa tai ryhmässä työskentely
Videot
Tyhjä

Lukio yhteensä
17
17
4
3
3
5

Lukion opiskelijoiden vastauksissa ylivoimaisesti suosituimpia teemoja olivat perinteinen
opettajajohtoinen opetus sekä muistiinpanojen kirjoittaminen. Muut teemat esiintyivät oppilaiden
vastauksissa huomattavasti vähemmän. Molempiin mainittujen teemojen perusteella nimettyihin
luokkiin luokiteltiin yhteensä 17 vastausta. Osassa perinteistä opettajajohtoisuutta korostavissa vastauksissa tuli esille myös opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus ja sen tärkeäksi kokeminen.
Muistiinpanojen kirjoittaminen voidaan toki ymmärtää perinteiseen opettajajohtoiseen opetukseen
kuuluvaksi, mutta lukion opiskelijoiden vastauksissa se toistui pääosin erikseen mainittuna.
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”Saan seurata opetusta kuuntelemalla ja katsomalla. Oppilailta kysytään ja he vastaavat. Vuorovaikutus ja keskustelu on hyvä asia.”
”Opettaja puhuu ja havainnollistaa piirtoheitinkalvoilla tai diaesityksellä.”
”Opin kirjoittamalla parhaiten, joten tykkään muistiinpanojen kirjoittamisesta.”
”Asioita ei käytäisi hirveällä kiireellä, asioista tehtäis muistiinpanot tärkeistä asioista, kirjasta alleviivattais tärkeät kohdat, ei niinkään itsenäistä opiskelua vaan opettaja
opettaisi kaikille yhteisesti.”
Toisaalta muutamissa oppilaiden vastauksissa nousi esiin myös itsenäinen tekeminen, tehtävät, tutkiminen sekä käytännön työt. Tämä teema oli kolmanneksi suosituin ja sen perusteella nimettyyn luokkaan teemoiteltiin yhteensä neljä vastausta. Pari- ja ryhmätyöt sekä videoiden katsominen olivat puolestaan viimeisiä esiinnousseita teemoja. Molemmat teemat mainittiin yhteensä
kolmessa vastauksessa.
”Saisin lukea itse kappaleen rauhassa omaan tahtiin ja tehdä itse muistiinpanot tärkeistä asioista (omasta mielestä tärkeistä). Opettaja opettaisi vaikeampia asioita yhteisesti ja kertoisi niistä tarkemmin.”
”Saan tehdä paljon itse. Kuuntelua on vähemmän ja asioita havainnollistetaan
enemmän kuvilla kuin puheella. Käytännön töitä, testejä ja tehtäviä ja asioita saisi jotenkin kokeilla itse.”

9.2 Opetuskokeilujen vaikutukset oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksiin biologiasta
ja biologian opiskelusta
Loppukyselyyn vastasi yhteensä 43 oppilasta ja opiskelijaa. Loppukyselylomakkeen toisessa osiossa oppilaille ja opiskelijoille esitettiin neljä samaa tai samankaltaista väittämää kuin alkukyselyssä:
pidän biologiasta, biologia on tärkeä oppiaine, viihdyin biologian tunneilla viime viikolla ja biologian tunneilla tehtiin viime viikolla minua kiinnostavia asioita. Väittämillä pyrittiin selvittämään
tapahtuiko oppilaiden kokemuksissa muutosta opetuskokeilujen aikana lähtötilanteeseen verrattuna.
Kuvassa 6 on esitetty vaakapylväskuviona kunkin oppilas- ja opiskelijaryhmän vastausten sekä
kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden vastausten keskiarvot kunkin väittämän osalta. Väittämät on
esitetty asteikolla 1-4, jossa keskiarvo 1 tarkoittaa oppilaiden ja opiskelijoiden olevan eri mieltä ja
keskiarvo 4 oppilaiden ja opiskelijoiden olevan samaa mieltä. Lisäksi kaikista väittämistä muodostettiin kullekin oppilas- ja opiskelijaryhmälle sekä kaikille vastaajille biologiakokemuskokoomamuuttuja, joka kuvaa oppilaiden ja opiskelijoiden biologiasta saamia kokemuksia kokonaisuudessaan.
Kuvasta 6 nähdään, että oppilaat ja opiskelijat suhtautuivat biologiaan ja biologian opiskeluun opetuskokeilujen jälkeen edelleen hyvin positiivisesti, sillä kaikissa väittämissä kullakin ryh68

mällä vastausten keskiarvo on yli 2,5. Yksittäisiä väittämiä tarkasteltaessa havaitaan, että 8x-luokan
oppilaat (ka. 3,18), 8y-luokan oppilaat (ka. 3,07) ja lukion opiskelijat (ka. 2,71) kokivat pitävänsä
biologiasta. Jokainen oppilas- ja opiskelijaryhmä koki biologian myös tärkeäksi oppiaineeksi (ka.
3,18, ka. 3,47 ja ka. 3,29, ryhmittäin vastaavassa järjestyksessä). Vastaavasti oppilaat ja opiskelijat
kokivat että opetuskokeilujen aikana he viihtyivät biologian tunneilla (ka. 3,55, ka 3,87 ja ka. 3,47)
ja että biologian tunneilla tehtiin opetuskokeilujen aikana heitä kiinnostavia asioita (ka. 3,27, ka
3,53 ja ka. 3,35). Myös oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksia kokonaisuudessaan kuvaavan biologiakokemus-kokoomamuuttujan arvo 8x-luokalla (ka. 3,3), 8y-luokalla (ka. 3,49) sekä lukion
opiskelijoilla (ka. 3,21) kertoo myönteisistä kokemuksista opetuskokeilujen aikana.
Kunkin väittämän sekä biologiakokemus-kokoomamuuttujan osalta oppilas- ja opiskelijaryhmien keskiarvojen välillä on kuvassa 6 havaittavissa pieniä eroja, mutta Kruskal-Wallisin testin
mukaan ryhmien väliset erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä (ks Liite 7). MannWhitneyn U-testin mukaan myöskään sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja
(ks. Liite 7). Näiden väittämien osalta myöskään alkukyselyissä ei havaittu merkitseviä eroja oppilas- ja opiskelijaryhmien tai sukupuolten välillä (ks. luku 9.1.2). Kuvassa 6 esitettyjä keskiarvoja
alkukyselyn tuloksiin verrattaessa (ks. kuva 4) huomataan kuitenkin, että osa keskiarvoista on pysynyt samoina, mutta suurimmassa osassa on tapahtunut hieman muutosta ylöspäin eli positiivisempaan suuntaan. Myös biologiakokemus-kokoomamuuttuja saa loppukyselyssä jokaisen oppilas- ja
opiskelijaryhmän osalta alkukyselyä suuremman keskiarvon. Alku- ja loppukyselyiden välisen eron
tilastollista merkitsevyyttä testattiin pareittaisella Wilcoxonin testillä vertaamalla kunkin väitteen
sekä kokoomamuuttujan osalta kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden vastauksista laskettuja keskiarvoja. Ensimmäisen ja toisen väitteen osalta kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden vastauksista
laskettujen keskiarvojen erot alku- ja loppukyselyn välillä (ka. alkukyselyssä 2,81 ja ka. loppukyselyssä 2,95 sekä ka. alkukyselyssä 3,24 ja ka. loppukyselyssä 3,33) eivät olleet tilastollisesti
merkitseviä (ks. Liite 7). Kolmannen väitteen osalta alku- ja loppukyselyn välinen ero (ka. alkukyselyssä 3,38 ja ka. loppukyselyssä 3,63) oli tilastollisesti suuntaa antava (p<0,10, ks. Liite 7).
Neljännen väitteen osalta alku- ja loppukyselyn välinen keskiarvojen ero (ka. alkukyselyssä 2,98 ja
ka. loppukyselyssä 3,4) sen sijaan oli tilastollisesti merkitsevä (p<0,01), ks. Liite 7). Oppilaat ja
opiskelijat siis kokivat, että opetuskokeilujen aikana biologian tunneilla tehtiin enemmän heitä kiinnostavia asioita. Kaikista väittämistä muodostetun biologiakokemus-kokoomamuuttujan ero alku- ja
loppukyselyn välillä (ka. alkukyselyssä 3,1 ja ka. loppukyselyssä 3,3) oli myös tilastollisesti merkitsevä (p<0,01, ks. Liite 7). Toisin sanoen oppilaiden ja opiskelijoiden kokemukset biologiasta muuttuivat kokonaisuudessaan positiivisemmiksi opetuskokeilujen aikana.
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3,18
3,07

Pidän biologiasta

8x-luokka

2,71
2,95

8y-luokka

3,18
3,47
3,29
3,33

Biologia on tärkeä oppiaine

Lukio
Kaikki
°Ero suhteessa
alkukyselyyn
tilastollisesti
suuntaa antava

3,55

°Viihdyin biologian tunneilla viime
viikolla

3,87
3,47
3,63

**Biologian tunneilla tehtiin viime
viikolla minua kiinnostavia asioita

3,27
3,53
3,35
3,4

**Biologiakokemus

3,3
3,49
3,21
3,33
1

2

3

**Ero
suhteessa
alkukyselyyn
tilastollisesti
merkitsevä

4

Kuva 6. 8. luokkalaisten ja lukiolaisten (43 oppilasta ja opiskelijaa) kokemukset biologiasta ja biologian
opiskelusta opetuskokeilujen jälkeen keskiarvoina ilmaistuna. Keskiarvot ovat asteikolla 1-4, jossa keskiarvo
1 tarkoittaa erimielisyyttä ja keskiarvo 4 samanmielisyyttä. ”Biologiakokemus” on kaikista väittämistä muodostettu kokoomamuuttuja.

Loppukyselylomakkeen kolmannessa osiossa oppilaille esitettiin kolme myös lähes samankaltaista väittämää kuin alkukyselyssä: osallistuin viime viikolla biologian oppitunneilla mielestäni aktiivisesti, käytin viime viikolla biologian oppitunnit oppimisen kannalta hyödyllisesti sekä
opiskelin viime viikolla biologiaa oppituntien ulkopuolella. Väittämillä pyrittiin selvittämään tapahtuiko oppilaiden ja opiskelijoiden biologian opiskelussa oppitunneilla ja oppituntien ulkopuolella
opetuskokeilujen aikana muutosta lähtötilanteeseen verrattuna. Kuvassa 7 on esitetty vaakapylväskuviona kunkin oppilas- ja opiskelijaryhmän vastausten sekä kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden
vastausten keskiarvot kunkin väittämän osalta. Väittämät on esitetty asteikolla 1-4, jossa keskiarvo
1 tarkoittaa oppilaiden ja opiskelijoiden olevan eri mieltä ja keskiarvo 4 oppilaiden ja opiskelijoiden
olevan samaa mieltä.
Kuvasta 7 ensimmäistä väittämää tarkasteltaessa nähdään, että 8x-luokkalaiset (ka. 3,18),
8y-luokkalaiset (ka. 3,27) ja lukion opiskelijat (ka. 3,18) kokivat osallistuvansa opetuskokeilun aikana oppitunneilla aktiivisesti. Opiskelijaryhmien välillä keskiarvoissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (ks. Liite 7), mutta sen sijaan Mann-Whitneyn U-testin mukaan sukupuolten välinen ero
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oli tilastollisesti erittäin merkitsevä tyttöjen hyväksi (tytöt: ka. 3,55, pojat: ka. 2,97, p<0,001, ks.
Liite 7). Toisin sanoen kaikista kyselyyn vastanneista oppilaista ja opiskelijoista tytöt kokivat opetuskokeilujen aikana osallistuvana oppitunneilla selvästi aktiivisemmin kuin pojat. Alkukyselyn
tuloksiin verrattuna (ks. luku 9.1.2) kyseisen väittämän osalta ryhmien välinen tilastollisesti merkitsevä keskiarvojen ero poistui ja sukupuolten välinen tilastollisesti erittäin merkitsevä ero tuli tilalle.
Kuvan 7 keskiarvoja alkukyselystä saatuihin keskiarvoihin verrattaessa (ks. kuva 5) havaitaan
myös, että jokaisen oppilas- ja opiskelijaryhmän osalta keskiarvot ensimmäisen väittämän osalta
ovat kasvaneet. Pareittaisen Wilcoxonin testin mukaan kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden vastauksista laskettu alku- ja loppukyselyn välinen keskiarvojen ero kyseisen väittämän osalta (ka. alkukyselyssä 2,38 ja ka. loppukyselyssä 3,21) oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,001, ks. Liite
7). Toisin sanoen oppilaat ja opiskelijat kokivat osallistuvansa oppitunneilla opetuskokeilun aikana
selvästi aktiivisemmin. Yksittäisiä keskiarvoja tarkasteltaessa huomataan, että lukiolaisten osalta
keskiarvo oli muuttunut eniten (alkukyselyssä ka. 2,06 ja loppukyselyssä ka. 3,18). Lukiolaisten
keskiarvon suuri kasvu selittääkin oppilas- ja opiskelijaryhmien välisen merkitsevän eron poistumista.
Toisen väittämän osalta kuvaa 7 tarkasteltaessa nähdään, että niin 8x-luokkalaiset (ka. 3)
kuin 8y-luokkalaiset (ka. 3,27) ja lukion opiskelijat (ka. 2,94) kokivat käyttävänsä opetuskokeilun
aikana biologian oppitunnit oppimisen kannalta melko hyödyllisesti. Myöskään tämän väitteen osalta oppilas- ja opiskelijaryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, kuten ei ollut alkukyselyssäkään (ks. Liite 7). Mann-Whitneyn U-testin mukaan sukupuolten välinen ero sen sijaan oli
tilastollisesti erittäin merkitsevä tyttöjen hyväksi (tytöt: ka. 3,46, pojat: ka. 2,81, p<0,001, ks. Liite
7). Kaikista kyselyyn vastanneista oppilaista ja opiskelijoista tytöt kokivat siis käyttävänsä opetuskokeilun aikana biologian oppitunnit oppimisen kannalta poikia selvästi hyödyllisemmin. Sukupuolten välinen ero tämän väitteen osalta oli nähtävissä jo alkukyselyssä jokseenkin merkitsevänä
(ks. luku 9.2.1). Kuvan 7 keskiarvoja alkukyselystä laskettuihin keskiarvioihin verrattaessa (ks. kuva 5) nähdään myös, että toisen väittämän osalta jokaisen oppilasryhmän keskiarvossa on tapahtunut hieman laskua alaspäin. Alku- ja loppukyselyn välinen keskiarvojen ero tämän väitteen osalta ei
kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä (ks. Liite 7). Ainoa muutos alkutilanteeseen verrattuna oli
siis sukupuolten välisen eron kasvaminen.
Kolmannen väitteen osalta kuvasta 7 nähdään, että 8x-luokkalaiset (ka. 2,36), 8yluokkalaiset (ka. 2,13) ja lukion opiskelijat (ka. 2,59) opiskelivat biologiaa opetuskokeilun aikana
oppituntien ulkopuolella melko vähän. Oppilas- ja opiskelijaryhmien tai sukupuolten välillä ei ollut
tilastollisesti merkitseviä eroja, kuten ei myöskään alkukyselyssä (ks. Liite 7). Kuvan 7 keskiarvoja
alkukyselyn tuloksiin verrattaessa (ks. kuva 5) huomataan kuitenkin, että kunkin oppilas- ja opiske71

lijaryhmän keskiarvot ovat kolmannen väittämän osalta laskeneet. 8y-luokan kohdalla keskiarvon
lasku on ollut suurin (ka. alkukyselyssä 3 ja ka. loppukyselyssä 2,13). Pareittaisen Wilcoxonin testin mukaan kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden vastauksista laskettu alku- ja loppukyselyn välinen
keskiarvojen ero (ka. alkukyselyssä 3,15 ja ka. loppukyselyssä 2,37) kolmannen väittämän osalta oli
tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,001, ks. Liite 7). Oppilaat ja opiskelija siis opiskelivat opetuskokeilujen aikana biologiaa oppituntien ulkopuolella selvästi vähemmän. Tulokseen on saattanut
osittain vaikuttaa loppukyselyssä kyseiselle väittämälle annettu hieman erilainen alkukyselystä
eroava vastausasteikko, mutta tilastollisesti erittäin merkitsevää eroa voidaan kuitenkin selittää
myös yksilöllisen oppimisen malliin liittyvillä tekijöillä (ks. luku 10.2).

***Osallistuin viime viikolla biologian
tunneilla mielestäni aktiivisesti

3,18
3,27
3,18
3,21

Käytin viime viikolla biologian
oppitunnit oppimisen kannalta
hyödyllisesti

3
3,27
2,94
3,07

8x-luokka
8y-luokka
Lukio
Kaikki
***Ero
suhteessa
alkukyselyyn
tilastollisesti
erittäin
merkitsevä

2,36
2,13
2,59
2,37

***Opiskelin viime viikolla biologiaa
oppituntien ulkopuolella

1

2

3

4

Kuva 7. 8. luokkalaisten ja lukiolaisten (43 oppilasta ja opiskelijaa) biologian opiskelu oppitunneilla ja oppituntien ulkopuolella opetuskokeilujen jälkeen keskiarvoina ilmaistuna. Keskiarvot ovat asteikolla 1-4, jossa
keskiarvo 1 tarkoittaa erimielisyyttä ja keskiarvo 4 samanmielisyyttä.

Loppukyselyssä oppilaita ja opiskelijoita pyydettiin myös avoimessa kysymyksessä kuvailemaan miten uusi opiskelutapa on vaikuttanut heidän ajatuksiinsa biologian opiskelusta (loppukyselylomakkeen IV-osio, kysymys 15). Molempien 8-luokkien oppilaat kuvasivat ajatuksiensa
muutosta pääosin erilaisilla adjektiiveilla. Sekä 8x- että 8y-luokan oppilaiden vastausten mukaan
biologiasta oli opetuskokeilujen vaikutuksesta tullut ennen kaikkea mukavampaa, kivempaa sekä
rennompaa. Mukavampaa sai kuusi mainintaa, kivempaa neljä ja rennompaa kaksi mainintaa. 8xluokan oppilaiden mielestä biologia oli myös hauskaa ja parempaa. 8y-luokan oppilaiden vastausten
mukaan biologia oli myös mielenkiintoisempaa sekä helpompaa. Kaksi 8y-luokan oppilasta mainitsi
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oppivansa biologiaa hyvin ja paremmin. Yksi 8y-luokan oppilas mainitsi opetuskokeilun muuttaneen hänen käsitystään opiskelutavoista. Yksittäisiä mainintoja oli myös siitä, että biologian tunnit
menivät nopeampaa ja että tunteja odotti. Ajatusten mainittiin muuttuneen myös biologiaa kohtaan
positiivisemmiksi. Yhden 8x-luokan oppilaan mielestä biologiasta oli tullut välillä tylsää.
”Se oli paljon kivempaa. Kun on kivaa niin oppii paremmin.”
”Siitä on tullut rennompaa mutta silti kivaa ja siinä oppii.”
”Biologia oli ehkä kivempaa, yksilöllinen oppimisen malli oli tosi kiva vaihtelu.”
”Mielestäni opiskelu oli paljon rennompaa vaikka koko ajan on tehty töitä. Itse pidän
hirmuisesti biologiasta niin oli mukavaa tehdä tunneista vielä mukavemmat.”
”Biologia tuntui mukavammalta ja tunnit meni nopeaa.”
”Ennen oppitunnit oli tylsiä ja ei kiinnostusta herättäviä, mutta nyt ajattelen positiivisesti tätä.”
Myös lukiolaisten vastauksissa ajatusten muutosta kuvattiin erilaisilla adjektiiveilla. Biologian opiskelusta oli tullut esimerkiksi mielenkiintoisempaa, kiinnostavampaa, mukavampaa, rennompaa, mielekkäämpää ja simppelimpää. Yhden opiskelijan mielestä siitä oli tullut vaikeampaa.
Suhtautumisen biologiaan mainittiin myös yleisesti muuttuneen positiivisemmaksi. Opiskelijat mainitsivat myös käsityksensä muuttuneen biologian oppitunneista: biologian tunnit eivät olleet puuduttavia eivätkä tylsiä. Yksi opiskelija sanoi ymmärtäneensä, että biologian ei tarvitse olla pelkkää
luokassa istumista. Opiskelijat perustelivat ajatusten muutosta esimerkiksi vaihtelulla, enemmällä
oppimisella ja sillä, että biologiaa sai opiskella omalla tavalla, eikä tarvinnut pelkästään kuunnella
opettajaa. Toisaalta yhden opiskelijan mielestä, uuden opiskelutavan hyötyjä oli oppimisen kannalta
vaikeaa arvioida lyhyellä aika välillä.
”Enemmän oppimisen myötä asenne biologiaa kohtaan on muuttunut positiivisemmaksi.”
”Opiskelu on kiinnostavampaa ja tunnit eivät ole puuduttavia, kun saa itse valita miten opiskelee, eikä esim. tarvitse kuunnella opettajan luennointia kokoajan.”
”Monesti biologian tunti voi vaikuttaa tylsältä, kun kuuntelee opettajan puhetta koko
ajan. Mielenkiintoa herättää mahdollisuus opiskella omalla tavalla, niin että aihe alkaa kiinnostaa eikä päinvastoin.”
”Tuonut lisää mielenkiintoa opiskelua kohtaan, koska on oikeasti oppinut edellisen
asian. Näin seuraava asia ei ole tuntunut niin vaikealta.”
”Biologian tunnit olivat rennompia ja mukavempia vaihtelu virkistää. Oppimisen
kannalta on vaikea arvioida hyötyjä näin lyhyellä aikavälillä.”
”Moni asia tuntui mielenkiintoisemmalta kuin mitä ehkä ennen. Tunneilla ei ehkä ollut sellasta njaa, joo, selvä, kyllä –fiilistä. Piti pureutua asioihin.”
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9.3 Oppilaiden ja opiskelijoiden kokemukset yksilöllisen oppimisen mallista
Loppukyselyn tavoitteena oli myös selvittää millaisia kokemuksia oppilaat ja opiskelijat saavat biologian opiskelusta yksilöllisen oppimisen mallilla. Tässä alaluvussa kuvataan ensin oppilaiden ja
opiskelijoiden yleisiä kokemuksia ja sen jälkeen heidän sekä positiivina että negatiivisina kokemia
yksilöllisen oppimisen malliin liittyviä asioita. Lopuksi kuvataan vielä oppilaiden ja opiskelijoiden
toivomuksia opettajan toiminnalle yksilöllisen oppimisen aikana.
9.3.1 Yleisiä kokemuksia
Loppukyselyn neljännessä osiossa toisena kysymyksenä oppilailta ja opiskelijoilta kysyttiin ”sopiiko yksilöllisen oppimisen malli sinulle”. Kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat neliportaisen Likert-asteikon mukaiset: sopii erittäin hyvin, sopii hyvin, ei sovi erityisen hyvin ja ei sovi lainkaan.
Oppilaiden ja opiskelijoiden vastauksissa on nähtävissä hyvin selvä positiivinen trendi: suurimmalle
osalle oppilaista ja opiskelijoista (88 %) yksilöllisen oppimisen malli sopi erittäin hyvin tai hyvin.
8x-luokalta vain yhdelle oppilaalle se ei sopinut erityisen hyvin ja yhdelle se ei sopinut lainkaan.
Muille tämän luokan oppilaille yksilöllisen oppimisen malli sopi erittäin hyvin tai hyvin. 8y-luokan
osalta tulokset olivat parhaimmat, sillä yksilöllisen oppimisen malli sopi joko erittäin hyvin tai hyvin kaikille kyseisen luokan oppilaille. Lukion opiskelijoiden osalta yksilöllisen oppimisen malli
sopi sekä erittäin hyvin että hyvin seitsemälle oppilaalle. Erityisen hyvin se ei sopinut kolmelle oppilaalle. Oppilaiden vastauksia on havainnollistettu graafisesti pylväsdiagrammina kuvassa 8. Oppilas- ja opiskelijaryhmien tai sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (ks. Liite 7).
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Kuva 8. 8. luokkalaisten ja lukiolaisten (43 oppilasta ja opiskelijaa) kokemus siitä, sopiiko yksilöllisen oppimisen malli heille.
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Loppukyselyssä selvitettiin myös, haluavatko oppilaat ja opiskelijat jatkossa opiskella yksilöllisen oppimisen mallilla ja vastaajille esitettiin kaksi tähän liittyvää väittämää. Ensimmäisessä
väittämässä esitettiin: ”haluaisin, että jatkossakin osa kurssista (esimerkiksi viikko) opiskeltaisiin
yksilöllisen oppimisen mallilla” (loppukyselylomakkeen IV-osio, kysymys 13). Toisessa väittämässä puolestaan esitettiin: ”haluaisin, että biologiaa opiskeltaisiin aina yksilöllisen oppimisen mallilla”
(loppukyselylomakkeen IV-osio, kysymys 14). Kummankin väittämän vastausvaihtoehdot olivat
neliportaisen Likert-asteikon mukaisesti täysin samaa mieltä, jonkin verran samaa mieltä, jonkin
verran eri mieltä ja täysin eri mieltä. Kuvassa 9 on esitetty vastausjakauma ensimmäisen väittämän
osalta ja siitä havaitaan, että suurin osa oppilaista ja opiskelijoista suhtautui väittämään myönteisesti. Suurin osa oppilaista ja opiskelijoista haluaisi, että jatkossakin osa kurssista opiskeltaisiin yksilöllisen oppimisen mallin avulla. 8x-luokalta kuusi oppilasta oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä, yksi oli jonkin verran samaa mieltä, yksi oli jonkin verran eri mieltä ja kolme oppilasta oli täysin
eri mieltä. 8y-luokan osalta 11 oppilasta oli täysin samaa mieltä ja 4 oppilasta oli jonkin verran samaa mieltä. Lukiolaisten vastaukset noudattavat samaa linjaa sillä 11 opiskelijaa oli väitteen kanssa
täysin samaa mieltä, viisi jonkin verran samaa mieltä ja yksi opiskelija oli jonkin verran eri mieltä.
Tilastollisten testien mukaan oppilas- ja opiskelijaryhmien tai sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (ks. Liite 7).
Toisen edellä mainitun väittämän osalta oppilaiden ja opiskelijoiden vastauksissa oli hieman enemmän hajontaa. 8x-luokan osalta kuusi oppilasta oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä eli
he haluaisivat opiskella biologiaa aina yksilöllisen oppimisen mallilla. Kaksi oppilasta oli väitteen
kanssa jonkin verran samaa mieltä ja kolme oppilasta täysin eri mieltä. 8y-luokan vastausjakauman
mukaan kahdeksan oppilasta oli täysin samaa mieltä, neljä oppilasta jonkin verran samaa mieltä ja
kaksi oppilasta jonkin verran eri mieltä. Lukiolaisista kolme opiskelijaa oli täysin samaa mieltä,
seitsemän opiskelijaa jonkin verran samaa mieltä, viisi opiskelijaa jonkin verran eri mieltä ja kaksi
opiskelijaa täysin eri mieltä. Oppilaiden ja opiskelijoiden vastausjakauma on nähtävissä kuvassa 10.
Sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, mutta Kruskal-Wallisin testin mukaan
oppilas- ja opiskelijaryhmien välinen ero oli tilastollisesti suuntaa antava (p<0,10, ks. Liite 7).
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Kuva 9. 8. luokkalaisten ja lukiolaisten (43 oppilasta ja opiskelijaa) mielipide väittämään ”haluaisin, että
jatkossakin osa kurssista (esimerkiksi viikko) opiskeltaisiin yksilöllisen oppimisen mallilla”.
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Kuva 10. 8. luokkalaisten ja lukiolaisten (43 oppilasta ja opiskelijaa) mielipide väittämään ”haluaisin, että
biologiaa opiskeltaisiin aina yksilöllisen oppimisen mallilla”.

Kuvassa 11 on esitetty oppilaiden ja opiskelijoiden vastaukset väittämään ”voisin saada
yksilöllisen oppimisen mallilla parempia oppimistuloksia (esim. oppisin asiat paremmin ja saisin
parempia arvosanoja kokeista)” (loppukyselylomakkeen IV-osio, kysymys 11). Jokaisesta oppilasja opiskelijaryhmästä selkeä enemmistö oli väitteen kanssa täysin samaa tai jonkin verran samaa
mieltä. Oppilaat ja opiskelijat siis uskoivat saavansa yksilöllisen oppimisen mallilla parempia oppimistuloksia. 8x-luokalta täysin samaa mieltä oli kolme oppilasta ja jonkin verran samaa mieltä
neljä oppilasta. 8y-luokalta puolestaan 10 oppilasta oli täysin samaa mieltä ja viisi oppilasta oli jon76

kin verran samaa mieltä. Lukion opiskelijoista kahdeksan oli täysin samaa mieltä ja viisi jonkin
verran samaa mieltä. Jonkin verran eri mieltä olevia oli yhteensä kuusi, joista kaksi oli 8x-luokassa
ja neljä lukioryhmässä. Vain yksi vastaaja (8x-luokalta) oli väitteen kanssa täysin eri mieltä. Sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, mutta oppilas- ja opiskelijaryhmien välinen
ero oli Kruskal-Wallisin testin mukaan tilastollisesti suuntaa antava (p<0,10, ks. Liite 7).
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Kuva 11. 8. luokkalaisten ja lukiolaisten (43 oppilasta ja opiskelijaa) mielipide väittämään ”voisin saada
yksilöllisen oppimisen mallilla parempia oppimistuloksia (esim. oppisin asiat paremmin ja saisin parempia
arvosanoja kokeista)”.

Verrattaessa yksilöllisen oppimisen mallia perinteiseen opetukseen, oppilaista ja opiskelijoista suurin osa koki yksilöllisen oppimisen mallin tehokkaampana. Tämä tulee ilmi kuvassa 12,
jossa on esitetty oppilaiden ja opiskelijoiden vastaukset loppukyselyn väittämään ”olisin oppinut
viime viikolla paremmin, jos opettaja olisi opettanut perinteisellä menetelmällä” (loppukyselylomakkeen IV-osio, kysymys 12). 8x-luokan osalta tilanne oli melko tasainen, sillä puolet vastaajista
oli väitteen kanssa täysin samaa tai jonkin verran samaa mieltä ja puolet oli jonkin verran eri mieltä
tai täysin eri mieltä. 8y-luokasta vain yksi oppilas oli väitteen kanssa jonkin verran samaa mieltä ja
muista vastaajista kahdeksan oli jonkin verran eri mieltä ja kuusi täysin eri mieltä. Lukion osalta
tilanne oli samankaltainen sillä vain kolme opiskelijaa oli jonkin verran samaa mieltä, yhdeksän
opiskelijaa jonkin verran eri mieltä ja viisi opiskelijaa täysin eri mieltä. Tilastollisten testien mukaan oppilas- ja opiskelijaryhmien tai sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja
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(ks. Liite 7). Tulee huomata, että kysymyksen asettelun vuoksi kielteinen vastaus tulkitaan siten,
että vastaaja koki yksilöllisen oppimisen tehokkaammaksi kuin perinteisen opetuksen.
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Kuva 12. 8. luokkalaisten ja lukiolaisten (43 oppilasta ja opiskelijaa) mielipide väittämään ”olisin oppinut
viime viikolla paremmin, jos opettaja olisi opettanut perinteisellä menetelmällä”.

9.3.2 Positiivisina ja negatiivisina koetut asiat
Loppukyselyn avoimissa kysymyksissä (loppukyselylomakkeen IV-osio) oppilaita ja opiskelijoita
pyydettiin perustelemaan sopiiko yksilöllisen oppimisen malli heille sekä haluavatko he jatkossa
opiskella biologiaa yksilöllisen oppimisen mallin avulla (kysymykset 2b ja 9b). Lisäksi oppilaita ja
opiskelijoita pyydettiin kertomaan mistä he pitivät ja mistä he eivät pitäneet yksilöllisessä oppimisessa (kysymykset 4 ja 5). Oppilailla ja opiskelijoilla oli myös kyselyn lopussa mahdollisuus vapaaseen sanaan. Näiden viiden kysymyksen osalta oppilaiden ja opiskelijoiden vastaukset jäsennettiin
positiivisiin luokkiin, negatiiviseen luokkaan tai neutraaliin luokkaan, sen mukaan millaisia teemoja
eli asioita vastauksista nousi esille sekä sen mukaan, millaista suhtautumista yksilöllisen oppimisen
malliin esiin nousseet teemat ilmensivät.
8. luokkalaisten (8x- ja 8y-luokka, yhteensä 26 oppilasta) osalta vastauksissa korostuivat
selvästi positiivisina koetut asiat, sillä edellä mainittujen viiden avoimen kysymyksen vastaukset
(yhteensä 130 vastausta) luokiteltiin positiivisiin luokkiin 108 kertaa ja negatiiviseen luokkaan vain
15 kertaa. Neutraaleja vastauksia oli yhdeksän ja tyhjiä 20. Positiivisia luokkia muodostettiin yhteensä viisi ja luokat nimettiin oppilaiden vastauksista eniten esiin nousseiden teemojen perusteella.
Taulukossa 8 on kuvattu teemoittelun perusteella syntyneet teemoitellut luokat sekä kuhunkin luok78

kaan luokiteltujen vastausten lukumäärä erikseen 8x- ja 8y-luokan osalta. Taulukossa on myös esitetty myös vastausten yhteismäärä kunkin teemoitellun luokan osalta. Kuten taulukosta tulee ilmi,
sekä 8x- että 8y-luokan oppilaiden vastaukset luokiteltiin eri teemoiteltuihin luokkiin samassa suhteessa. Tämän vuoksi tarkastelen sekä 8x- että 8y-luokan vastauksia jatkossa yhtenä ryhmänä. 8xluokkalaisten avoimet vastaukset olivat melko lyhyitä ja suppeita, kun taas 8y-luokkalaisten vastaukset olivat pääosin laajoja ja monipuolisia. Tämä ero näkyy alla olevassa taulukossa lukumääräeroina: 8y-luokkalaisten vastauksia kuvaavat luvut ovat lähes kaikkien teemoiteltujen luokkien osalta selvästi suurempia kuin 8x-luokan luvut. Ainoastaan negatiiviseen luokkaan luokiteltiin 8xluokan osalta enemmän vastauksia kuin 8y-luokan.
Taulukko 8. 8x- ja 8y-luokan oppilaiden yksilöllisen oppimisen mallia koskevien avointen vastausten jakautuminen teemoiteltuihin luokkiin.
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Sekä 8x- että 8y-luokan avoimissa vastauksissa eniten korostui yksilöllisen oppimisen mallin ja opetuskokeilun aikaisen työskentelyn kuvaaminen jollain positiivisella adjektiivilla. Positiivisen adjektiivin sisältävät vastaukset jäsennettiin omaksi luokakseen, johon luokiteltiin yhteensä 35
vastausta. Yksilöllisen oppimisen mallia ja sen avulla työskentelyä kuvattiin kivaksi, mukavaksi,
rennoksi, helpoksi, hauskaksi ja selkeäksi. Sekä 8x- että 8y-luokan osalta ylivoimaisesti eniten mainittiin adjektiivit kiva (yhteensä 13 mainintaa) ja mukava (yhteensä 12 mainintaa). Muut adjektiivit
saivat kummankin oppilasryhmän osalta vain muutamia tai yksittäisiä mainintoja. Oppilaiden vastauksissa adjektiivit esiintyivät joko perusmuodossa tai komparatiivimuodossa suhteessa esimerkiksi perinteiseen opiskeluun.
”Se on kivaa ja paljon selvempää.”
”Se oli paljon kivempaa. Kun on kivaa niin oppii paremmin.”
”Yksilöllisen oppimisen malli oli todella kiva, kokeilisin toki uudestaankin”
”Se on paljon rennompaa kuin normaali opiskelu.”
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Toisena positiivisena teemana oppilaiden vastauksissa erottui parin kanssa tai ryhmissä
opiskelu. Oppilaat kokivat siis positiivisena sen, että heillä oli vapaus opiskella kaverin kanssa tai
pienissä ryhmissä. Tämän teeman perusteella nimettyyn luokkaan oppilaiden vastaukset luokiteltiin
yhteensä 28 kertaa. Oppilaiden kokemuksissa korostui ennen kaikkea kavereiden kanssa keskustelu
sekä yhdessä pohtiminen. Monen vastaajan mielestä parin kanssa tai ryhmissä myös oppii paremmin ja asiat jäävät paremmin mieleen. Muutamassa vastauksessa tuotiin myös esille miten kaverit
pystyvät tarvittaessa auttamaan ja heiltä voi kysyä apua. Yksi vastaaja mainitsi myös ryhmän koostumuksen vaikutuksen: ryhmän on oltava hyvä, jotta oppiminen onnistuu.
”Opin paremmin ystävän kanssa keskustelemalla.”
”Se oli kivaa ku sai kavereiden kanssa pohtia yhessä asioita.”
”Toivottavasti voimme jatkossakin opiskella ryhmissä.”
”Tunnilla oli paljon kivempaa kun sai tehdä keskusteluja, muistiinpanoja ja tehtäviä
yhdessä. Jos ei esim. ymmärtänyt tehtävää ei tohtinut kysyä sitä opettajalta, niin pystyi kysyä sitä kaverilta.”
”Ryhmässätyöskentely oli helppoa ja tarvittaessa kaverit pystyivät auttamaan.”
Vastausten perusteella 8. luokan oppilaat kokivat positiivisena asiana myös omatahtisen
opiskelun. Tämän teema nousi esille oppilaiden vastauksissa kolmanneksi eniten ja sen perusteella
jäsennettyyn luokkaan teemoiteltiin yhteensä 17 vastausta. Omatahtisuuden osalta oppilaat pitivät
positiivisena esimerkiksi sitä, ettei tarvitse odottaa muita tai mennä koko luokan tahdissa. Muutamassa vastauksessa mainittiin myös, että oli kivaa opiskella ilman kiirettä. Omassa tahdissa edetessään helpompiin asioihin ei tarvinnut myöskään käyttää niin paljon aikaa, kun taas vaikeisiin pystyi
syventymään paremmin. Yhden oppilaan mielestä asiat jäivät paremmin mieleen, kun niitä sai opiskella omassa tahdissa. Usea vastaaja mainitsi omatahtisuuden yhdessä ryhmässä työskentelyn kanssa.
”Oli helppoa kun ei tarvinnut odottaa muita.”
”Opiskelulla ei ole kiirettä ja asiat käydään omaan tahtiin läpi.”
”Sai myös perehtyä asioihin jotka tuntui vaikeammilta ja taas helppoihin asioihin ei
tarvitse käyttää niin paljo aikaa.”
”Asiat voi opiskella omassa vauhdissa ja ryhmissä oppii paremmin.”
”Asiat jäi paremmin mieleen, kun sai edetä omassa tahdissa ja parin/ryhmän kanssa.”
”Tämä oli kivaa. Oli mukavaa tehdä töitä kavereiden kanssa. Ja sai mennä omaan
tahtiin”.
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Neljäntenä teemana oppilaiden vastauksista nousi esille omien päätösten tekeminen. Tähän
luokkaan teemoiteltujen vastausten mukaan oppilaat kokivat positiivisena sen, että he saivat tehdä
omaa opiskelua koskevia päätöksiä ja valintoja esimerkiksi sen suhteen, mitä opiskelutapoja he
käyttävät. Sekä 8x- että 8y-luokan osalta mainintoja oli yhteensä seitsemän.
”Sai valita kuinka opiskelee. Normaalissa oppimisessa joutuu melkein kokoajan
kuunnella opettajaa jolloin voi tulla tylsää.”
”Oli mukava kun opiskeltiin eri tavalla eikä aina vaan vihkoon kirjoittamista.”
”Opin parhaiten itse opiskellen mm. itse tekemällä vihkomuistiinpanot ja lukemalla
kappale itsenäisesti.”
”Koska voi oppia itse ja olla oman työn johtaja.”
8-luokkalaisten oppilaiden avoimissa vastauksissa nousi esille myös yksittäisiä positiiviseksi koettuja yksilöllisen oppimisen malliin liittyviä asioita. Tällaiset asiat, jotka mainittiin oppilaiden vastauksissa vain yksittäisiä tai muutamia kertoja, jäsennettiin teemoittelun perusteella
omaan muut-luokkaansa. Yksi 8x-luokan oppilas esimerkiksi mainitsi viihtyvänsä paremmin sekä
opiskelevansa ja tulevansa tunneille innokkaammin. 8x- ja 8y-luokkien osalta yksittäiset oppilaat
kertoivat pitäneensä myös jostain tietystä opiskellusta sisällöstä. 8y-luokalta yksittäiset oppilaat
mainitsivat pitävänsä esimerkiksi oppimispoluista, tehtävistä sekä opettajan aktiivisuudesta. 8yluokan osalta neljä oppilasta mainitsi myös oppivansa yksilöllisen oppimisen mallilla paremmin.
Sekä 8x- että 8y-luokan osalta yhteensä viidessä vastauksessa toivottiin, että yksilöllisen oppimisen
mallilla opiskeltaisiin vielä jatkossakin. Muut-luokkaan teemoiteltiin myös vastaukset, joissa tuli
selvästi ilmi positiivinen suhtautuminen yksilöllisen oppimisen malliin, mutta joissa positiiviselle
suhtautumiselle ei ollut annettu mitään syytä. Sekä 8x- että 8y-luokan osalta oppilaiden vastaukset
teemoiteltiin muut-luokkaan yhteensä 21 kertaa.
”Minä viihdyin jolloin minä myös opiskelin innokkaammin.”
”Opin tunnilla hyvin.”
”Olisi kiva jos oisi enemmän näitä tunteja.”
”Toivottavasti uusi kokeilu tulisi vielä.”
8-luokkalaisten oppilaiden avointen kysymysten vastaukset luokiteltiin negatiivisiksi yhteensä 15 kertaa. Kaiken kaikkiaan negatiivisia mainintoja tuli siis huomattavasti vähemmän kuin
positiivisia. 8x-luokkalaisten suhtautuminen oli negatiivisempaa kuin 8y-luokkalaisten, sillä heillä
negatiivisiksi luokiteltuja vastauksia oli 11 ja 8y-luokkalaisilla vain neljä. Kummankaan 8-luokan
oppilaiden vastauksissa ei noussut esille mitään yhtä selkeää usein toistuvaa negatiivisena koettua
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tekijää, vaan oppilaat mainitsivat vastauksissaan monia yksittäisiä asioita. Yhdessä 8x-luokan vastauksessa mainittiin esimerkiksi että yksilöllisen oppimisen mallilla opiskeltaessa oli vaikeaa keskittyä, koska opettaja ei ollut pitämässä kuria. Yhdessä vastauksessa todettiin, että opettajan ohjaama opetus on parempaa, koska silloin asiaan syventyy paremmin. 8x-luokan vastauksissa mainittiin
myös, että asiat eivät muistuneet mieleen, käsiteltävät aiheet olivat tylsiä, tehtäviä oli liikaa, opiskelu yksilöllisen oppimisen mallilla oli tyhmää ja että yksilöllisen oppimisen malli sopisi paremmin
historia-oppiaineeseen kuin biologiaan. Muutamassa vastauksessa myös todettiin ilman perusteluja,
että perinteinen opetus on kivempaa. 8y-luokan osalta yksi oppilas koki negatiivisena sen, että
kaikki oppilaat eivät opiskelleet yhdessä. Maininta tuli myös siitä, että monisteita oli liikaa. Sekä
8x- että 8y-luokkien osalta muutama oppilas vastasi, että he kyllä pitivät yksilöllisen oppimisen
mallilla opiskelusta, mutta perinteinen opetustapa oli heille silti parempi. Toisaalta negatiivisia asioita kysyttäessä (mistä et pitänyt yksilöllisessä oppimisessa), molemmissa 8-luokan ryhmissä useat
oppilaat vastasivat, että he pitivät kaikesta. 8x-luokan osalta näin vastasi viisi oppilasta ja 8y-luokan
osalta kahdeksan oppilasta. Lisäksi negatiivisia asioita kysyvään kysymykseen jätti vastaamatta
yhteensä seitsemän oppilasta. Vastaamatta jättämisen voi tulkita siten, että oppilaat eivät keksineet
asioita, joista he eivät pitäneet.
”Opettajan ohjaama opetus on parempaa kun syventyy asiaan paremmin.”
”Oli vaikea keskittyä kun ei ollut opettaja pitämässä kuria.”
”Se ei sovi minulle koska asiat eivät muistu mieleen yksilöllisellä mallilla.”
”Normaali opetus on kivempaa.”
”Pidin yksilöllisestä opiskelusta ja se oli helppoa, mutta vanha oppimistapa oli parempi.”
”Monisteisiin melkein hukkui.”
8-luokkalaisten osalta neutraaleja vastauksia oli yhdeksän. Vastaus luokiteltiin neutraaliksi,
jos siinä ainoastaan todettiin jokin asia, mutta se ei osoittanut selvää positiivista tai negatiivista suhtautumista yksilöllisen oppimisen mallia kohtaan. Myös ”en tiedä”- ja ”en osaa sanoa”- vastaukset
teemoiteltiin neutraaleiksi. Neutraaleja vastauksia oli ainoastaan 8y-luokan oppilailla.
Lukiolaisten (yhteensä 17 opiskelijaa) osalta avoimien kysymysten vastauksissa korostuivat myös selvästi enemmän positiivisina koetut asiat. Lukiolaisten vastaukset (yhteensä 85 vastausta) luokiteltiin edellä mainittujen viiden loppukyselyn avoimen kysymyksen osalta vastauksista
esiin nousevien teemojen perusteella positiivisiin luokkiin yhteensä 82 kertaa ja negatiiviseen luokkaan vain yhdeksän kertaa. Neutraaliksi ei luokiteltu yhtäkään vastausta, mutta tyhjiä vastauksia oli
25. Positiivisia luokkia muodostettiin yhteensä kuusi ja luokat nimettiin opiskelijoiden vastauksista
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eniten esiin nousseiden teemojen perusteella. Taulukossa 9 on kuvattu teemoittelun perusteella jäsennetyt teemoitellut luokat sekä kuhunkin teemoiteltuun luokkaan luokiteltujen vastausten lukumäärä.
Taulukko 9. Lukiolaisten yksilöllisen oppimisen mallia koskevien avointen vastausten jakautuminen teemoiteltuihin luokkiin.

Teemoiteltu luokka
Positiiviset
omatahtisuus
oma ajattelu ja omat päätökset
adjektiivilla kuvaaminen
parempi oppiminen
kaverin kanssa/ryhmissä opiskelu
muut
Negatiiviset

Lukio yhteensä
82
17
15
15
9
6
20
9

Tyhjät

25

Lukiolaisten vastauksissa selkeimpänä positiiviseksi koettuna yksilöllisen oppimiseen malliin liittyvänä asiana erottui omatahtinen opiskelu. Tämän teeman perusteella nimettyyn luokkaan
luokiteltiin yhteensä 17 vastausta. Opiskelijat pitivät esimerkiksi siitä, että omatahtisuuden ansiosta
opiskelussa oli mahdollista edetä ilman kiirettä ja samalla vaikeisiin aiheisiin pystyi keskittymään
paremmin sekä käyttämään niihin enemmän aikaa. Muutaman opiskelijan mielestä omaan tahtiin
opiskellessa asiat oppi paremmin, sillä asiat jäivät silloin paremmin mieleen.
”Tunnilla ei tule tylsää ja oppimisessa saa edetä kaikessa rauhassa ilman kiirettä.”
”Saa käyttää tietyn asian oppimiseen sopivasti aikaa. Ehkä jopa oppii enemmän.”
”Sai edetä rauhassa omaan tahtiin ja keskittyä paremmin niihin asioihin, jotka tuntuivat vaikeilta.”
”Saa itse edetä vapaasti, ei tarvitse kiirehtiä eteenpäin.”
Yksilöllisen oppimisen mallissa opiskelijat kokivat positiivisena myös sen, että he saivat
ajatella ja pohtia opiskeltavia asioita itse sekä tehdä omaa opiskeluaan koskevia päätöksiä, kuten
valita esimerkiksi opiskelutapoja. Nämä teemat saivat opiskelijoiden vastauksissa toiseksi eniten
mainintoja ja niiden perusteella muodostettuun luokkaan luokiteltiin yhteensä 15 vastausta. Opiskelijoiden mielestä asioita esimerkiksi oppii paremmin ja opiskeluun on helpompi keskittyä, kun asioita saa ensin miettiä itse. Muutamassa vastauksessa positiivisena asiana mainittiin myös se, että
yksilöllisen oppimisen mallissa oman perehtymisen jälkeen opettajalta saa henkilökohtaista opetus83

ta ja samalla opettajalta voi kysyä epäselviä asioita. Opiskelijoiden mielestä opiskelusta saa myös
enemmän irti, kun opiskelutavan saa valita ja voi käyttää juuri sellaista tapaa, jolla omasta mielestään oppii parhaiten. Muutamassa vastauksessa oma ajattelu ja omat opiskelutavat mainittiin yhdessä omatahtisen opiskelun kanssa.
”Vaikeita asioita oppii paremmin kun joutuu miettiä niitä itse. Opettajan luennointi ei
jää kovin helposti päähän. Tämä malli oli oikein sopiva käymiimme aiheisiin.”
”On helpompi keskittyä asiaan, kun pitää kokoajan tehdä itse töitä ja ajatella kokoajan itse.”
”Se on myös hyvä, että saa kysyä apua opettajalta, sitten kun on miettinyt asiaa itse.”
”Ei tarvitse kokoajan kirjoittaa muistiinpanoja. Kokoaikaa ei tarvitse seurata mitä
opettaja tekee, vaan sai kysyä kun tarvitsi apua ja opettaja selitti asian.”
”Tuntui, että kun sai itse edetä sellaiseen tahtiin kuin halusi ja juuri sillä tavalla kuin
halusi, opetettavat asiat jäi paremmin päähän.”
”Asioihin sai ensin itsekseen tutustua ja sen opettaja paransi/tuki oppimista selittämällä asian henkilökohtaisesti.”
Myös lukion opiskelijat kuvasivat yksilöllisen oppimisen mallia ja sen avulla tapahtuvaa
työskentelyä erilaisilla positiivisilla adjektiiveilla, tosin vähemmän kuin 8-luokan oppilaat. Positiivisista adjektiiveista muodostettiin oma luokka, johon luokiteltiin yhteensä 15 vastausta. Opiskelijoiden mukaan opiskelu yksilöllisen oppimisen mallilla oli hauskaa, hyvää, rentoa, kivaa, hyödyllistä, vapaamuotoisempaa, mukavaa, helpompaa, mielenkiintoista, erilaista, parasta ja mahtavaa. Adjektiivit mainittiin joko perusmuodossa tai komparatiivi muodossa.
”Se on minulle hyvä tapa oppia asiat.”
”Oli paras tapa opiskella tähän mennessä.”
”Se oli aika kivaa vaikka vaatiikin itseltä enemmän.”
”Viime viikon tunnit olivat kivoja! Haluaisin jatkaa yksilöllisen oppimisen mallilla
opiskelua.”
”Mahtava viikko biologiantuntien osalta!”
”Asioita oppii jotenkin helpommin ja opiskelu on vapaamuotoisempaa.”
Lukion opiskelijat myös kokivat oppivansa yksilöllisen oppimisen mallilla sekä paremmin
että enemmän. Parempi oppiminen olikin neljäs opiskelijoiden vastauksista esiin nouseva teema ja
se mainittiin erillisenä yhteensä yhdeksässä eri vastauksessa. Kuten edellisissä kappaleissa tuli esille, opiskelijat liittivät paremman ja enemmän oppimisen myös omatahtiseen opiskeluun sekä siihen,
että he saivat ajatella ja valita opiskelutavat itse. Kaksi opiskelijaa mainitsi vastauksessaan, että he
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kokivat oppivansa tutkimusviikon aikana käydyt asiat paremmin kuin mitkään muut kurssilla käydyt asiat.
”Menneellä viikolla opin enemmän asioita, kuin koko alku kurssilla!”
”Koin oppivani näin paremmin, sekä jaksoin keskittyä paremmin.”
”Opin viimeviikon aikana käydyt asiat paremmin kuin mitkään muut kurssilla käydyt
asiat.”
”Yksilöllisen oppimisen mallilla opin asiat paljon paremmin kuin miten olisin muuten
ne oppinut, joten minun kohdallani ainakin tämä oli todella hyvä ”opiskelumenetelmä”  Joka aineessa olisi hyvä olla joka jaksossa ainakin yksi tällainen viikko! ”
Opiskelijat kokivat pitävänsä myös kaverin kanssa tai ryhmissä opiskelusta sekä keskusteluista. Tämä oli vastauksissa viides ja viimeinen selkeästi erottuva teema. 8-luokan oppilaisiin verrattuna lukion opiskelijat mainitsivat kaverin kanssa tai ryhmissä opiskelun kuitenkin huomattavasti
harvemmin, sillä lukiolaisilla tämän teeman perusteella nimettyyn luokkaan luokiteltiin vain kuusi
vastausta. Monessa vastauksessa parin kanssa tai ryhmässä työskentelyn mainittiin yhdessä jonkin
toisen teeman, kuten omatahtisen opiskelun kanssa. Yhdessä vastauksessa korostettiin ryhmän toimimisen merkitystä ryhmässä tapahtuvalle opiskelulle.
”Oli hauskaa ja varsinkin kun sai keskustella kavereiden kanssa biologisesti.”
”Sai tehdä oman osaamisen mukaan ja omaan tahtiin ryhmässä.”
”Sai opiskella myös yhdessä kavereiden kanssa, sekä edetä omaa vauhtia eteenpäin.”
”Ryhmässä toiminenkin on hyvä, mikäli ryhmä toimii”.
Lukion opiskelijoiden vastauksissa nousi esille myös useita yksittäisiä yksilöllisen oppimisen malliin liittyviä positiivisiksi koettuja asioita. Vastauksissa yhden tai vain muutaman kerran
mainitut teemat on jäsennetty omaan muut-luokkaansa, johon luokiteltiin yhteensä 20 vastausta.
Opiskelijat mainitsivat esimerkiksi pitävänsä siitä, että he voivat opiskella luokan ulkopuolella sekä
etsiä tietoa vapaasti. Kolmessa vastauksessa positiiviseksi asiaksi mainittiin vapaus. Yhdessä vastauksessa tuotiin esiin oman vastuun merkitys: kun vastuu on itsellä, on vaikeampi ”lusmuilla”. Yksilöllisestä oppimisesta myös pidettiin, vaikka se vaatiikin itseltä enemmän. Kaksi opiskelijaa koki
positiivisena sen, että yksilöllisen oppimisen mallissa opiskelu tapahtui omalla tasolla. Vastauksissa
mainittiin myös, että opiskellessa ei tule tylsää ja että on hyvä kokeilla jotain uutta. Yksilöllisen
oppimisen malli koettiin myös mukavana vaihteluna, mutta toisaalta yhden opiskelijan mielestä
yksilöllisen oppimisen malliinkin kyllästyisi, jos sitä jatkaisi vuosia. Tämän opiskelijan mukaan
parhaaseen lopputulokseen päästäänkin, kun uusia ja perinteisiä menetelmiä sekoitetaan ja käytetään vaihtelevasti. Kaksi opiskelijaa mainitsi suhtautuvansa yksilöllisen oppimisen malliin aluksi
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negatiivisesti ja pessimistisesti, mutta lopulta se osoittautuikin heille hyväksi opiskelutavaksi. Vastauksissa positiiviseksi asiaksi koettiin myös henkilökohtainen opetus sekä mahdollisuus kysyä
opettajalta apua tarvittaessa. Muutama opiskelija mainitsi haluavansa jatkaa yksilöllisen oppimisen
mallilla opiskelua myös tulevaisuudessa. Yhdessä vastauksessa toivottiin, että jokaisessa oppiaineessa sekä jokaisessa jaksossa olisi ainakin yksi yksilöllisen oppimisen viikko. Yksi opiskelija
koki, että yksilöllisen oppimisen malli opettaa myös opiskelutapoja, joista on hyötyä lukion jälkeisissä jatko-opinnoissa.
”Sai opiskella mm. omien ystävien kanssa ja luokan ulkopuolella. Sai etsiä vapaasti
tietoa myös netistä ja edetä omaan tahtiin. Rentoa opiskelua, johon on kiva tarttua.”
”Oppimisympäristö ei ollut sidottuna luokkahuoneeseen vaan opiskelun tilan sai valita vapaammin.”
”Se, että opettaja kiertelee luokassa, ja kyselee kuinka sujuu, ja opettaa asian tarvittaessa.”
”Sai tehdä oman osaamisen mukaan.”
”Olin aluksi hieman pessimistinen tämä uutta kokeilua kohtaan, mutta se osoittautuikin kohdallani hyväksi opiskelutavaksi.”
”Tuntui että oppi jotain. Lisäksi yksilöllisen opiskelun malli opettajaa tapoja opiskella
 hyötyä yliopistossa.”
Lukiolaisten osalta negatiiviseksi luokiteltiin yhteensä yhdeksän vastausta. Negatiivisista
vastauksista muodostettiin vain yksi yhtenäinen luokka, sillä opiskelijoiden vastauksissa negatiivista suhtautumista perusteltiin useilla erilaisilla näkemyksillä ja näin ollen niistä ei noussut esille mitään yksittäisiä toistuvia negatiivisiksi koettuja asioita. Opiskelijat mainitsivat esimerkiksi, että yksilöllisen oppimisen mallissa keskittyminen on vaikeaa ja että välillä ryhmässä opiskellessa ajatus
karkaa puhumiseen jostain muusta. Tämän seurauksena oppiminen ei välttämättä ole hyvää. Yhdessä vastauksessa tuotiin myös esille, että asiat eivät etene, jos motivaatio ei ole kohdillaan. Yksi oppilas koki negatiiviseksi sen, että aina ei ehdi tehdä kaikkia tehtäväpolun tehtäviä. Vastauksissa
myös todettiin ilman tarkempaa perustetta, että perinteinen opetus on parempaa, mutta toisaalta opetuskokeilusta myös samanaikaisesti pidettiin. Yhdessä vastauksessa mainittiin myös, että opettaja ei
saa olla liian mukava, vaan hänen täytyy vahtia tekemistä. Toisaalta negatiivisia asioita kysyvään
kysymykseen jätti vastaamatta, samoin kuin 8-luokan oppilaiden osalta, suuri osa vastaajista, yhteensä yhdeksän opiskelijaa. Vastaamatta jättämisen voi tulkita siten, että opiskelijat eivät keksineet
asioita, joista he eivät pitäneet. Kaksi lukion opiskelijaa myös mainitsi, että he eivät keksi mitään
negatiivista asiaa.
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” En malta keskittyä työskentelyyn.”
”Kun aina ei jaksa tai motivaatio ei ole kohdillaan, asiat ei etene.”
”Siinä ei opi niin hyvin, koska ajatus karkaa puhumiseen jostain muusta.”
”Keskustelut meinasi karata biologian ulkopuolelle, mutta tämä riippuu henkilöstä.”
”Vaikka ideana oli vapaa tekeminen niin silti tekemistä täytyy vahtia eikä saa olla liian mukava.”
”Itse opin paremmin kun opettaja opettaa luokan edessä ja kirjoitetaan muistiinpanoja. Mutta oli mukava kokeilla erinlaista.”
9.3.3 Toivomukset opettajan toiminnalle yksilöllisen oppimisen aikana
Loppukyselyn avoimissa kysymyksissä oppilailta ja opiskelijoilta myös kysyttiin, miten he toivoisivat opettajan toimivan yksilöllisen oppimisen aikana (loppukyselylomakkeen IV-osio, kysymys 8).
Molempien 8. luokan oppilasryhmien osalta nousi esille samankaltaisia asioita. Oppilaat toivoivat
että opettaja ennen kaikkea kiertelee luokassa, opettaa, auttaa, neuvoo, keskustelee, juttelee sekä
kysyy kysymyksiä. Osassa vastauksista oppilaat toivoivat saavansa opettajan apua vasta pyydettäessä tai jos asia on vaikea. Muutamassa vastauksessa myös toivottiin suoraan, että opettaja ei häiritsisi
tai keskeyttäisi oppilaiden opiskelua. Yhdessä vastauksessa myös toivottiin että opettaja pitää kuria
sekä muodostaa oppilaista hyvät ryhmät. Tyhjiä vastauksia ei ollut yhtään, mutta ”en tiedä” – vastauksia oli kolme. Muutamassa vastauksessa opettajan myös toivottiin toimivan ”kuten viime viikolla”.
”Pitämässä kuria ja välillä kiertelee pöydissä kysymässä aiheeseen liittyviä kysymyksiä.”
”Kiertelevän luokassa ja keskustella oppilaiden kanssa biologian aiheista, juuri kuten
olikin.”
”Antaisi apua kun sitä pyydetään, ei keskeytä opiskelua.”
”Että se kiertelee ja puhuu ja selittää asiat hyvin.”
”Tulee auttamaan asiassa joka on vaikea.”
”Vähän kysellä jos tarvii apua ja neuvoisi.”
Lukion opiskelijat toivoivat opettajalta hyvin samankaltaisia asioita, kuin 8. luokan oppilaat. Vastauksissa toivottiin esimerkiksi, että opettaja kiertelee luokassa, selittää ja opettaa asioita,
auttaa pyydettäessä, neuvoo, tarjoaa apua, tarkastaa tehtäviä, antaa vapautta edetä omaan tahtiin,
haastattelee oppilaita sekä kyselee onko ongelmia. Edellä mainituista kiertely, selittäminen ja opettaminen sekä pyydettäessä auttaminen mainittiin useimmin: kiertely seitsemän kertaa, selittäminen
ja opettaminen sekä pyydettäessä auttaminen molemmat viisi kertaa. Yksittäisissä vastauksissa
myös toivottiin, että opettaja vaatii työskentelyä, suunnittelee oppimispolkuihin kivoja tehtäviä ja
opiskelumahdollisuuksia, avaa vaikeita asioita opetuksella sekä pitää huolen, että opiskelijat oppi87

vat. Yhdessä vastauksessa toivottiin, että opettaja oppitunnin alussa muutamassa minuutissa kertaa
yhteisesti edellisen oppitunnin asioita. Opettajan toivottiin myös selittävän asioita uudelleen, vaikka
opiskelija ne jo opiskelleensa. Muutamassa vastauksessa opettajan toivottiin toimivan kuten viime
viikolla.
”Haluaisin, että opettaja kiertäisi luokassa katsomassa oppilaiden opiskelua ja kysyisi
onko jossain kohdassa ongelmia.”
”Vaatii silti työskentelyä”
”Tarjoaa apua kun tarvitsee ja pitää huolen että oppii.”
”Kierrellen ja selittäen niitä asioita, jotka ovat vaikeita. Tunnin alussa on myös hyvä
kerrata muutamassa minuutissa viime tunnin asia yhteisesti.”
”Opettaja suunnittelee polkuihin kivoja tehtäviä ja opiskelumahdollisuuksia ja kiertelee luokassa apuaan tarjoamassa.”
”Samallalailla kuin viime viikollakin, opettaja kiersi luokassa ja apua sai pyytää heti
kun sitä tarvitsi.”

9.4 Opettajan havainnot ja kokemukset yksilöllisen oppimisen mallista
Opetuskokeilujen aikana pidin päiväkirjaa, johon kirjasin laatimani havainnointirungon (Liite 6)
ohjaamana havaintojani ja kokemuksiani yksilöllisen oppimisen mallista. Sisällönanalyysin jälkeen
päiväkirjasta esiin nousseet omia havaintoja ja kokemuksiani kuvaavat teemat luokiteltiin viiteen
osittain päällekkäiseen luokkaan: opettajan rooli, ilmapiiri ja tunnelma, opettajan ja oppilaiden kohtaaminen ja vuorovaikutus, oppimistilanteet ja opiskelutavat sekä pohdintaa herättävät asiat. Käsittelen seuraavaksi erikseen kutakin luokkaa ja niihin luokiteltuja päiväkirjasta esiin nousseita teemoja.
Yksilöllisen oppimisen mallissa opettajan roolissa tapahtuu selkeä muutos ja päiväkirjastani nousikin esille useita opettajan rooliin liittyviä teemoja. Omien kokemusteni mukaan opettajan
rooliin muutos oli aluksi haasteellista ja erityisesti elokuussa järjestämieni opetuskokeilujen alussa
huomasin miten perinteisestä opettajan roolista irti päästäminen oli vaikeaa. Vaikka näin oppilaiden
ja opiskelijoiden etenevän oppimispolkua, tekevän tehtäviä, etsivän tietoa ja keskustelevan opiskeltavista asioista, epäilin silti oppivatko he mitään ja minulla opettajana oli tarve opettaa jokaiselle
samat asiat. Opetuskokeilujen edetessä tuo tunne kuitenkin hävisi ja marraskuussa järjestämäni
kolmannen opetuskokeilun aikana tunne ei ollut enää lainkaan niin voimakas. Myös kontrollin vähentäminen oli aluksi haastavaa ja vastaavasti luokkahuoneen epäjärjestelmällisyyden sietäminen
vaati itseltäni totuttelua. Yhtäkkiä katsottuna luokka saattoi näyttää kaoottiselta, sillä pulpetit oli
yhdistelty eri tavoilla ja lisäksi esimerkiksi oppilaat liikkuivat luokassa sekä keskustelivat toistensa
kanssa. Opettajan roolin osalta päiväkirjassani nousee esiin myös oppituntien suunnittelu. Yksilölli88

sen oppimisen mallissa opettaja ei voi suunnitella oppitunteja samalla tavalla kuin opettajakeskeisessä opetuksessa, sillä kuten opetuskokeiluissa huomasin, oppilaat ja opiskelijat voivat saman oppitunnin aikana opiskella eri asioita ja erilaisilla tavoilla. Oppituntien aikana voi tulla myös tilanteita, johon opettaja ei ole varautunut ja opettajalta tämä vaatii uudenlaista asennenoitumista. Oppitunneilla aikani opettajana kului luokassa kiertelemiseen ja oppilaiden sekä opiskelijoiden työskentelyn havainnoimiseen, henkilökohtaiseen ja pienryhmäopetukseen, oppilaiden ja opiskelijoiden
kanssa keskustelemiseen sekä heidän ohjaamiseen esimerkiksi opiskelutapojen valinnassa. Opettajan rooli siis kaiken kaikkiaan monipuolistui ja töitä riitti jokaisella oppitunnilla. Opettajana koin
olevani tarpeellinen ja kokemukseni mukaan opettajan rooli yksilöllisen oppimisen mallissa ja sen
toteutumisessa oli ensi arvoisen tärkeä.
Toinen päiväkirjasta esiin nousseiden teemojen mukaan nimetty luokka oli ”ilmapiiri ja
tunnelma”. Opetuskokeilujen aikana luokan ilmapiiri oli selvästi oppilaita ja opiskelijoita osallistava ja aktivoiva. Aktiivisuus näkyi käytännössä siten, että oppilaat ja opiskelijat eivät ainoastaan
istuneet luokassa ja kuunnelleet opettajaa, vaan he itse ottivat opiskelustaan silmin nähden enemmän vastuuta ja tekivät työtä oppimisensa eteen. He saivat myös tehdä oppimistaan koskevia päätöksiä. Luokkaan syntyi opetuskokeilujen edetessä myös vapaa, rento ja kiireetön ilmapiiri. Opettajana koin kiireideni poistuvan, eikä minun tarvinnut esimerkiksi miettiä että joku asia täytyisi ehtiä
opettaa vielä tietyn oppitunnin aikana. Rentous ja kiireettömyys näkyivät myös oppilaiden ja opiskelijoiden käytöksessä esimerkiksi siten, että he eivät juuri koskaan huomanneet oppituntien loppumista, vaan siitä sai aina heitä muistuttaa. Oppilaiden ja opiskelijoiden asennoituminen yksilöllisen oppimisen malliin oli kokoajan pääosin hyvää ja osaltaan tämä vaikutti myös luokassa vallitsevaan ilmapiiriin ja tunnelmaan. Molempien 8-luokkien osalta oppilaiden motivaatio oli kokemukseni mukaan suurimmaksi osaksi hyvää. Myös lukiolaisten osalta muutamaa opiskelijaa lukuun ottamatta suurin osa oli motivoituneita opiskelemaan.
Kolmantena päiväkirjasta nousi esille opettajan ja oppilaiden kohtaamiseen sekä vuorovaikutukseen liittyvät teemat. Yksilöllisen oppimisen malli ensinnäkin lisäsi paljon opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Olin opettanut kaikkia tutkimuksessa mukana olleita oppilas- opiskelijaryhmiä aiemminkin, mutta opetuskokeilujen aikana tutustuin oppilaisiin ja opiskelijoihin entistä paremmin. Koin, että tämä tapahtui nimenomaan yksilöllisen oppimisen mallin ansiosta, sillä
sen myötä kohtasin oppilaita ja opiskelijoita joka oppitunti ja minun heidän välilleen syntyi sellaista
vuorovaikutusta, jota ei opettajakeskeisessä opetuksessa yleensä synny. Oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa keskustellessani ja heitä kohdatessani, koin että heidän ajattelunsa ja osaamisensa tuli
myös näkyvämmäksi. Tämän ansiosta esimerkiksi oppilaiden virhekäsitykset tulivat paremmin esille ja kykenin antamaan heille ajoissa oppimista tukevaa ja oppimisen kannalta merkityksellistä pa89

lautetta. Pyrin opettajana joka oppitunti keskustelemaan kahden kesken jokaisen oppilaan ja opiskelijan kanssa ja samalla pysyin selvillä missä he ovat menossa ja tarvittaessa kykenin ohjaamaan
tehtävien tekemistä sekä antamaan kotitehtäviä. Henkilökohtaista opetusta ja pienryhmäopetusta
antaessani huomasin, että oppilaat ja opiskelijat seurasivat ja kuuntelivat hyvin, kun olin opettamassa heidän luonaan ja juuri heille. Samalla oppilailla ja opiskelijoilla oli heti mahdollisuus esittää
tarkentavia kysymyksiä tai pyytää opettamaan esimerkiksi vaikea asia uudestaan. Opetuksen tason
pystyi myös aina säätelemään kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi ja tarpeen tullen palauttamaan
mieleen aiempia asioita. Henkilökohtainen opetus sekä mahdollisuus kysyä opettajalta palvelivat
hyvin myös poissaolijoita, sillä heillä oli kouluun palattuaan mahdollisuus saada aiempia aiheita
koskevaa opetusta eivätkä he siten jääneet jälkeen. Eriyttämisen osalta kokemukseni olivat sekä
positiivisia että negatiivisia. Ylöspäin eriyttäminen onnistui melko hyvin, sillä esimerkiksi nopeat
oppijat kykenivät perustehtävien jälkeen siirtymään syventäviin tehtäviin, menemään seuraavaan
aiheeseen, perehtymään johonkin heitä kiinnostavaan aiheeseen tai auttamaan muita. Kykenin myös
itse tarvittaessa keskustelemaan oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa esimerkiksi vaatimustasoltaan
haastavammista aiheista ja tällä tavoin eriyttämään opetusta. Alaspäin eriyttämisen onnistumisen
osalta kokemukseni puolestaan olivat hieman ristiriitaisia. Molemmissa 8-luokan oppilasryhmissä
oli erityisen tuen oppilaita ja koska yksilöllisen oppimisen mallissa en ollut vain luokan edessä,
koin että minulla oli enemmän aikaa myös ohjata ja opettaa tukea tarvitsevia. 8-luokkien oppitunneilla oli aina mukana myös koulunkäyntiavustaja ja myös hän kykeni käyttämään kaikki oppitunnit
oppilaiden ohjaamiseen ja tukemiseen opettajan opetuksen kuuntelemisen sijaan. Toisaalta mietin,
että jäikö erityisen tuen oppilaiden ohjaaminen välillä liikaa koulunkäyntiavustajan vastuulle.
Neljäs päiväkirjasta esille nousseiden teemojen mukaan nimetty luokka on ”oppimistilanteet ja opiskelutavat”. Kokemukseni mukaan yksilöllisen oppimisen malli vaikutti oppilaisiin ja
opiskelijoihin kokonaisuudessaan positiivisesti, sillä se ohjasi heitä omaan ajatteluun sekä oppimisen kannalta tehokkaaseen tuntityöskentelyyn. Osa oppijoista tarvitsi toki enemmän opettajan ohjausta ja tukea kuin toiset. Yksilöllisen oppimisen malli mahdollisti hyvin myös erilaisten tutkimuksellisten ja kokemuksellisten tehtävien suorittamisen. Opetuskokeilun aikana huomasin myös, että
oppilaat ja opiskelijat valitsivat mielellään perinteisen ja tutun tavan opiskella. Suurin osa esimerkiksi teki tehtäväkirjan tai oppikirjan tehtäviä, haki monistepisteeltä tehtävämonisteita tai kirjoitti
vihkoon muistiinpanoja. Välillä mietimme oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa yhdessä, millä erilaisilla tavoilla voi oppia ja samalla heitä ohjattiin kokeilemaan uusia tapoja. Opiskelu oli suurelta osin
oppikirjasidonnaista, mutta toisaalta digivälineille, esimerkiksi oppilaiden ja opiskelijoiden älypuhelimille, tuli luonteva rooli ja oppilaat käyttivät niitä aktiivisesti esimerkiksi tiedonhaussa. Oppilaat ja opiskelijat kysyivät myös minulta asioita, joihin en osannut vastata ja näissä tilanteissa tietoa
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etsittiin yhdessä. Opetuskokeiluiden alussa havaitsin myös, että osa oppilaista ja opiskelijoista luuli,
että yksilöllisen oppimisen mallissa on kyse vain oppimispolun tehtävien mekaanisesta suorittamisesta. Näissä tilanteissa korostin oppijoille sitä, että kyse ei ole mekaanisesta etenemisestä vaan
asioiden opiskelusta monipuolisilla tavoilla tehtävien ohjaamana. Käytännössä oppilaat ja opiskelijat saivat edetä opiskelussaan täysin omassa tahdissaan, mutta havaintojeni mukaan oppilaat ja
opiskelijat etenivät kuitenkin pääosin melko samassa tahdissa, eikä heidän välillään ollut suuria
eroja. Toisaalta molemmilla 8-luokilla oli muutamia oppilaita, jotka etenivät oppimispolkua melko
nopeassa tahdissa. Keskustelin heidän kanssaan ja tulimme siihen tulokseen, että oppimisen kannalta ei välttämättä ole hyväksi kiirehtiä, vaan työ kannattaa ennemminkin suunnitella ja jakaa tasaisesti oppituntien ajaksi ja tällöin voi opiskella rauhassa. Lukiolaisten opiskelussa tällaista suunnitelmallisuutta oli havaittavissa enemmän ja osa opiskelijoista suunnitteli hyvin tarkkaan, miten ja missä ajassa he tulevat etenemään oppimispolkua eteenpäin. Havaintojeni mukaan molemmissa 8luokan oppilasryhmissä pareittain tai ryhmissä opiskelu oli suosittua, kun taas lukion opiskelijoista
melko moni työskenteli yksin. Yhdessä opiskelulla oli monia etuja, kuten esimerkiksi se, että oppilaat ja opiskelijat toivat keskusteluissaan esille sellaisia näkökulmia, joita en itse opettaja olisi huomannut edes ajatella. Toisaalta yhdessä opiskellessaan oppilaat ja opiskelijat keskustelivat välillä
myös muista kuin opiskelun kohteena olevista asioista. Tällaista yleistä sosiaalista puhetta esiintyi
myös minun ja oppijoiden välisissä keskusteluissa. Kokemukseni mukaan yleinen sosiaalinen puhe
kuitenkin loi oppimistilanteisiin hyvää ja tuttavallista ilmapiiriä ja sopivassa määrin se mahdollisesti edisti oppimista. Opettajana pelkäsin etukäteen, että luokassa olisi oppijoiden keskusteluiden
vuoksi kova meteli, mutta havaintojeni mukaan keskustelua ei kuitenkaan syntynyt niin paljon, että
se olisi suuresti haitannut oppimista.
Viidenteen päiväkirjastani esille nousseiden teemojen perusteella jäsennettyyn luokkaan on
luokiteltuja erilaisia opettajassa pohdintaa herättäneitä asioita. Eniten minua opetuskokeilujen aikana mietitytti se, kuinka paljon ja kuinka usein tulisi puuttua oppilaiden ja opiskelijoiden työskentelyyn. Pohdin esimerkiksi sitä, että menenkö keskeyttämään oppijoiden opiskelun ja kysymään tarvitsevatko he apua. Vai pitäisikö odottaa, että apua pyydetään? Opetuskokeilujen aikana en ehtinyt
löytää sopivaa tasapainoa tämän asian suhteen. Tuntemusta vahvisti myös se, että muutama oppilas
ja opiskelija toivoivat loppukyselyssä, että opettaja ei keskeyttäisi opiskelua. Toisaalta opetuskokeilujen aikana huomasin, että hiljaisemmat oppilaat eivät välttämättä pyydä lainkaan apua. Työskentelyyn puuttumisen lisäksi pohdin opetuskokeilujen aikana sitä, kuinka paljon opettajan tulisi puuttua parien tai ryhmien muodostumiseen. Useimmiten parit ja ryhmät muodostuivat hyvin, mutta
joskus koin parhaaksi ohjata oppilaiden ja opiskelijoiden ryhmäytymistä. Opettajana minua välillä
mietitytti myös se, miten kaikki oppilaat ja opiskelijat saisi innostumaan. Miten herättää kaikkien
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sisäinen motivaatio? Kummassakaan 8-luokan oppilasryhmässä oppilailla ei ollut suuria motivaatioongelmia, mutta sen sijaan lukiolaisten keskuudessa muutamalla opiskelijalla niitä esiintyi. Nämä
muutamat opiskelijat eivät vaikuttaneet kovin motivoituneilta ja he eivät tehneet oma-aloitteisesti
juuri mitään. Opettajan näkökulmasta opetuskokeilujen aikana yksilöllisen oppimisen malli näyttäytyi kuitenkin rakentuvana oppimiskulttuurina ja oikeastaan kaikki pohtimani asiat voidaan ymmärtää kulttuurinmuutokseen kuuluviksi. 8y-luokan opetuskokeilussa havaitsinkin hyvän esimerkin
oppilaiden kasvamisesta uuteen kulttuuriin: noin puolessa välissä opetuskokeilua 8y-luokan oppilaat alkoivat luokkaan tullessaan vetää pulpetit aina heti yhteen ryhmiksi ja samalla he ottivat opiskeluvälineensä sekä oppimispolut esille, vaikka itse en ollut ehtinyt vielä sanoa mitään. Opettajana
minulle tuli tunne, että 8y-luokan oppilaat eivät enää tulleet opettaja johtamalle oppitunnille, vaan
he tulivat luokkaan itse opiskelemaan ja työskentelemään. Uuden oppimiskulttuurin rakentuminen
näkyi myös esimerkiksi lukiolaisten keskuudessa siten, että alussa motivaatio-ongelmista kärsineet
opiskelijat alkoivat vähitellen työskennellä oppitunneilla, jotkut enemmän ja jotkut vähemmän.
Viimeinen päiväkirjaani kirjoittama kysymys sopii hyvin myös tämän alaluvun sekä koko tulososion päätteeksi: ”Millaisia vaikutuksia pidemmillä opetuskokeiluilla olisi ollut?” .

10. Pohdinta ja johtopäätökset
Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia sekä pohditaan niitä teorian ja aikaisemman tutkimuksen valossa. Samalla tehdään myös tutkimuskysymyksiä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä.
Aluksi käsitellään oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksia biologiasta, biologian opiskelusta ja
opetusmenetelmistä. Sen jälkeen tarkastellaan opetuskokeilujen vaikutuksia oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksiin biologiasta ja biologian opiskelusta. Tämän jälkeen tarkastellaan sekä oppilaiden ja opiskelijoiden että opettajan yksilöllisen oppimisen mallista saamia kokemuksia. Tämän jälkeen pohditaan yksilöllisen oppimisen mallin soveltuvuutta biologian oppimiseen ja opettamiseen.
Lopuksi pohditaan vielä tutkimuksen hyödyntämismahdollisuuksia, jatkotutkimuksen aiheita sekä
käsitellään tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä.
Yksilöllisen oppimisen mallista on tehty aiemmin vasta vähän tutkimusta ja kaikki tutkimus on tiettävästi keskittynyt ainoastaan matematiikan oppimiseen ja opetukseen. Tässä tutkimuksessa yksilöllisen oppimisen mallia taas tarkasteltiin nimenomaan biologian oppimisessa ja opetuksessa. Tästä johtuen kaikkia tämän tutkimuksen tuloksia ei voida suhteuttaa aikaisempiin tutkimuksiin, joten tutkimustuloksia verrataan suurelta osin taustateoriaan ja niitä pohditaan eri näkökulmista. Tulosten pohdinnassa ja tarkastelussa on hyvä ottaa huomioon myös tutkimuksen luonne: kyse
on pääosin kvalitatiivisesta tapaustutkimuksesta, joten johtopäätöksiä ei voi laajasti yleistää.
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10.1 Oppilaiden ja opiskelijoiden kokemukset biologiasta, biologian opiskelusta ja opetusmenetelmistä
Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat oppilaiden ja opiskelijoiden kokemukset
biologiasta, biologian opiskelusta ja opetusmenetelmistä ennen opetuskokeiluja. Tutkimustulosten
perusteella suurin osa sekä 8x- ja 8y-luokan oppilaista että lukion opiskelijoista piti omia biologian
tietojaan ja osaamistaan joko keskinkertaisina tai hyvinä. 8x-luokan osaaminen oli tilastollisesti
jokseenkin merkitsevästi parempaa kuin muilla tutkimuksessa mukana olleilla oppilas- ja opiskelijaryhmillä. Tutkimustulosten mukaan oppilaat ja opiskelijat myös pitivät biologiasta sekä kokivat
biologian tärkeäksi oppiaineeksi. Oppilaat ja opiskelijat myös viihtyivät biologian tunneilla sekä
kokivat että niillä tehdään heitä kiinnostavia asioita. Yhteenvetona voi todeta, että biologiakokemus-kokoomamuuttujan mukaan oppilaiden kokemukset biologiasta olivat ennen opetuskokeiluja
kokonaisuudessaan myönteisiä. Tutkimuksen tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa,
sillä esimerkiksi sekä peruskoulun että lukion osalta oppilaiden ja opiskelijoiden biologian osaamisen on havaittu olevan yhteydessä biologian kokemiseen kiinnostavana ja tärkeänä oppiaineena (ks.
esim. Kärnä ym. 2012 ja Uitto ym. 2011). Yleisesti ottaen tyttöjen on havaittu pitävän enemmän
biologiasta, kokevan sen hyödyllisemmäksi sekä osaavan sitä paremmin (Kärnä ym. 2012). Yläkoululaisten keskuudessa biologia on yhdessä maantiedon kanssa osoittautunut myös pidetyimmäksi
luonnontieteelliseksi oppiaineeksi ja oppilaat arvioivat osaamisensa näissä aineissa paremmaksi
kuin muissa luonnontieteissä (Kaakko 2012: 44). Lukiolaisten osalta biologia on koettu melko tärkeäksi oppiaineeksi ja tulevaisuuden kannalta ainoaksi merkitykselliseksi luonnontieteelliseksi oppiaineeksi (Uitto ym. 2011: 174).
Tutkimustulosten mukaan molempien 8. luokkien oppilaat kokivat ennen opetuskokeiluja
osallistuvansa biologian oppitunneilla melko aktiivisesti, kun taas lukiolaisten aktiivisuus oli tilastollisesti merkitsevästi vähäisempää. Lukiolaisten vähäistä aktiivisuutta voi selittää monilla eri tekijöillä, kuten esimerkiksi opetusmenetelmillä. Yksi opiskelijoiden aktiiviseen osallistumiseen vaikuttava tekijä voi olla myös lukion luokattomuus ja kurssimuotoisuus. Luokattomassa lukiossa yksittäisillä kursseilla voi olla opiskelijoita eri vuosikursseilta, kuten myös tässä tutkimuksessa mukana
olleessa lukion opiskelijaryhmässä. Opiskelijoiden valitessa kurssejaan on lisäksi mahdollista, että
kaverit eivät välttämättä päädy toistensa kanssa samalle kurssille. Tästä voi seurata se, että samalla
kurssilla olevat opiskelijat eivät välttämättä tunne toisiaan hyvin ja sen vuoksi he voivat arastella
oppitunneilla osallistumista. Tutkimustulosten mukaan oppilaat ja opiskelijat kokivat kuitenkin
käyttävänsä biologian oppitunnit oppimisen kannalta hyödyllisesti, tytöt tilastollisesti jokseenkin
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merkitsevästi enemmän kuin pojat. Oppilaat ja opiskelijat opiskelevat biologiaa myös oppituntien
ulkopuolella. Sukupuolten välinen ero oli suuntaa antava tyttöjen hyväksi. Samansuuntaisia tuloksia
on aiemmin saatu esimerkiksi oppilaiden kotitehtävien tekemisen osalta. Kärnän ym. (2012: 76)
raportin mukaan 9. luokan oppilaista 75 % ilmoitti tekevänsä biologian ja maantiedon kotitehtävät
aina tai usein. Tyttöjen raportoitiin tekevän kotitehtävät poikia tilastollisesti erittäin merkitsevästi
useammin.
Tutkimuksessa selvitettiin myös oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksia mieluisista opetusmenetelmistä ja työtavoista sekä mieluisista biologian oppitunneista. Molempien 8. luokkien
oppilaat pitivät eniten parin kanssa tai ryhmässä työskentelystä, opettajajohtoisesta opetuksesta sekä
tehtävien tekemisestä ja kirjan lukemisesta. Vastauksista nousi esille myös videoiden katsominen,
maastossa oleminen ja käytännön työt sekä muistiinpanot. Oppilaiden mainitsemat opettajakeskeiset
opetusmenetelmät ovat aiempien tutkimusten mukaan peruskoulun biologian tunneilla yleisimpiä
(Uitto ym. 2013: 274) ja Elorannan (2005a: 36) mukaan ne ovat myös pidettyjä. Näiltä osin tutkimustulokset siis tukevat aikaisempaa tutkimusta. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan lukiolaiset
pitivät myös eniten omettajohtoisesta opetuksesta ja muistiinpanojen kirjoittamisesta. Sen sijaan
tehtävien tekeminen, itsenäinen työskentely, käytännön työt, parin kanssa tai ryhmässä työskentely
sekä videoiden katsominen saivat lukiolaisilta vain muutamia mainintoja. Tulos on osittain linjassa
esimerkiksi Uiton ym. (2011) tutkimuksen kanssa. Uiton ym. (2011: 177) tulosten mukaan lukion
opiskelijat toivovat esimerkiksi laborointeja ja koulun ulkopuolista opetusta sekä melko paljon perinteistä opetusta.

10.2 Opetuskokeilujen vaikutukset oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksiin biologiasta ja biologian opiskelusta
Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, tapahtuuko oppilaiden ja opiskelijoiden biologiasta ja
biologian opiskelusta saamissa kokemuksissa opetuskokeilujen aikana muutosta lähtötilanteeseen
verrattuna. Tutkimustulosten mukaan oppilaat ja opiskelijat pitivät opetuskokeilujen jälkeen edelleen biologiasta ja biologia koettiin tärkeäksi oppiaineeksi. Lähtötilanteeseen verrattuna keskiarvot
olivat joko pysyneet samoina tai nousseet hieman, mutta muutokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Oppilaat ja opiskelijat kuitenkin kokivat viihtyvänsä opetuskokeilun aikana oppitunneilla
paremmin. Ero verrattuna lähtötilanteeseen oli tilastollisesti suuntaa antava. Oppilaat ja opiskelijat
kokivat myös, että biologian tunneilla tehtiin opetuskokeilujen aikana tilastollisesti merkitsevästi
enemmän heitä kiinnostavia asioita. Lisäksi biologiakokemus-kokoomamuuttujan arvo oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi lähtötilanteeseen verrattuna eli toisin sanoen oppilaiden ja opiskelijoi94

den kokemukset biologiasta olivat muuttuneet tilastollisesti merkitsevästi positiivisemmiksi opetuskokeilujen myötä. Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että opetuskokeiluilla ja siten myös
yksilöllisen oppimisen mallilla oli selvästi positiivista vaikutusta oppilaiden biologiasta ja biologian
opiskelusta saamiin kokemuksiin. Tilastollisen testin voimakkuus ja resoluutio eivät kaikkien yksittäisten väittämien osalta välttämättä riittäneet osoittamaan tilastollisesti merkitsevää muutosta,
vaikka siitä signaaleja keskiarvojen nousun myötä olisikin havaittavissa. Taustalla oleva tilastollisesti merkitsevä muutos saatiin kuitenkin näkyviin kokoomamuuttujassa, jossa samaa ilmiötä mittaavien erillisten muuttujien arvot oli laskettu yhteen.
Tutkimustulosten mukaan oppilaat ja opiskelijat kokivat osallistuvansa biologian oppitunneilla opetuskokeilujen aikana tilastollisesti erittäin merkitsevästi aktiivisemmin lähtötilanteeseen
verrattuna. Tytöt kokivat osallistuvansa tilastollisesti erittäin merkitsevästi aktiivisemmin kuin pojat. Tulokseen on saattanut jossain määrin vaikuttaa loppukyselylomakkeen kysymyksenasettelu
(ks. Liite 5, III-osa, kysymys 1), mutta toisaalta saatua tulosta tukivat myös opettajan havainnot,
joiden mukaan oppilaiden ja opiskelijoiden osallistuminen ja aktiivisuus lisääntyivät. Lisäksi oppilaiden ja opiskelijoiden aktiivista osallistumista voidaan selittää opetuskokeiluihin ja yksilöllisen
oppimisen malliin liittyvillä tekijöillä, sillä yksilöllisen oppimisen mallissa oppilaiden ja opiskelijoiden aktiivisuutta sekä vastuuta pyritään lisäämään (Toivola 2015a) ja tavoitteena on oppimisen
omistajuus (Peura 2015). Oppilaiden ja opiskelijoiden aktiivisuus sekä osallistuminen ovat toivottavia myös sekä peruskoulun että lukion uusien opetussuunnitelman perusteiden näkökulmasta. Molemmissa valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa oppilaan ja opiskelijan aktiivinen rooli
nousee esille jo oppimiskäsityksen osalta: oppiminen on oppijan oman aktiivisen toiminnan tulosta
(POPS 2014: 14, LOPS 2015: 14). Lisäksi molemmissa opetussuunnitelman perusteissa nostetaan
esille osallisuutta edistävä toimintakulttuuri (POPS 2014: 26, LOPS 2015: 15). Oppilaiden ja opiskelijoiden osallistuminen sekä aktiivisen osallistumisen kokemukset voivat olla keinoja myös osallisuuden kokemiseen ja lisäämiseen. Peruskoulun opetussuunnitelmassa kokemus osallisuudesta
nähdään jokaisen oppilaan oikeutena (POPS 2014: 15).
Oppilaat ja opiskelijat kokivat opetuskokeilujen aikana käyttävänsä biologian oppitunnit
oppimisen kannalta yhtä hyödyllisesti kuin lähtötilanteessa. Tytöt kokivat käyttävänsä oppitunnit
tilastollisesti erittäin merkitsevästi hyödyllisemmin kuin pojat. Sukupuolten välinen merkitsevä ero
oli nähtävissä jo lähtötilanteessa, mutta opetuskokeilujen myötä se vahvistui entisestään. Tulosten
mukaan oppilaat ja opiskelijat opiskelivat biologiaa opetuskokeilujen aikana oppituntien ulkopuolella kuitenkin tilastollisesti erittäin merkitsevästi vähemmän kuin lähtötilanteessa. Tulokseen on
saattanut vaikuttaa loppukyselyssä kyseiselle väittämälle (ks. Liite 5, III-osa, kysymys 3) annettu
hieman alkukyselystä eroava vastausasteikko, mutta toisaalta tulosta voidaan selittää myös opetus95

kokeiluihin ja yksilöllisen oppimisen malliin liittyvillä tekijöillä. Esimerkiksi Toivanen (2012: 24)
esittää tutkimuksessaan, että yksilöllisen oppimisen malli mahdollisesti vähentää oppilaiden motivaatiota opiskella oppituntien ulkopuolella. Tässä tutkimuksessa oppilaiden ja opiskelijoiden motivaatioon opiskella tuntien ulkopuolella on mahdollisesti vaikuttanut se, että opetuskokeiluissa oppijoille ei annettu yhteisiä läksyjä. Toisaalta saatu tulos voi kertoa myös oppilaiden ja opiskelijoiden
tehokkaammasta ja paremmasta oppimisesta oppituntien aikana. Yksilöllisen oppimisen mallissa
oppilaiden ja opiskelijoiden ei oppitunneilla tarvitse pelkästään kuunnella opettajaa (Pernaa & Peura 2012), vaan he voivat jo oppituntien aikana syventyä opiskeltaviin asioihin. Tämän vuoksi heillä
ei ehkä ole tarvetta opiskella enää niin paljon oppituntien ulkopuolella. Myös Toivasen (2012: 24)
tutkimuksen mukaan yksilöllisen oppimisen malli saattaakin tehostaa tunneilla oppimista. Toisaalta
tässä tutkimuksessa saatu tulos voi kertoa myös opetuskokeilujen lyhyydestä ja oppilaat ja opiskelijat eivät vielä vain vielä ehtineet luoda itselleen sopivaa opiskelurytmiä. On mahdollista, että kun
yksilöllisen oppimisen malli tulee oppilaille ja opiskelijoille tutummaksi, he alkavat myös opiskella
enemmän oppituntien ulkopuolella. Yksilöllisen oppimisen malli voidaankin ymmärtää nimenomaan kehittyvänä ja rakentuvana oppimiskulttuurina (ks. esim. Toivola 2015a).
Oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksen mukaan biologiasta oli opetuskokeilujen ja yksilöllisen oppimisen mallin myötä tullut myös mukavampaa, rennompaa ja mielenkiintoisempaa. Aiempien tutkimuksen perusteella myönteisten tunteiden tiedetään liittyvän oppimiseen ja ne ovat
tärkeitä etenkin syväoppimisen kannalta (Smeds 2012: 62, 64). Toisaalta tässä yhteydessä voidaan
pohtia opetuskokeilujen pituuksien vaikutusta tutkimustuloksiin. Opetuskokeilut olivat melko lyhyitä, sillä ne kestivät 6-8 oppituntia. Onko mahdollista, että oppilaiden ja opiskelijoiden suurilta osin
positiivisissa kokemuksissa olisikin ollut kyse uutuuden viehätyksestä? Sillä voi toki olla oma osansa, mutta toisaalta tutkimustulokset eivät tue tätä näkemystä. Oppilaat ja opiskelijat toivat positiivisissa kokemuksissaan selvästi esille nimenomaan yksilöllisen oppimisen malliin liittyviä asioita (ks.
seuraava alaluku). Tuloksiin on saattanut joiltain osin vaikuttaa myös se, että muutama oppilas ja
opiskelija eivät olleet paikalla jokaisella opetuskokeilun oppitunnilla. Poissaolleet oppijat eivät saaneet yhtä paljon kokemusta yksilöllisen oppimisen mallista kuin suurin osa oppilaista ja opiskelijoista, jotka olivat paikalla kaikilla oppitunneilla. Kokivatko vähemmän paikalla olleet oppijat yksilöllisen oppimisen mallin esimerkiksi negatiivisemmin kuin muut?
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10.3 Oppilaiden ja opiskelijoiden kokemukset yksilöllisen oppimisen mallista
Tutkimuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli selvittää millaisia kokemuksia oppilaat ja opiskelijat
saavat yksilöllisen oppimisen mallista biologian oppimisessa. Tulosten mukaan suurin osa oppilaista ja opiskelijoista koki, että yksilöllisen oppimisen malli sopii heille erittäin hyvin tai hyvin. Oppilaat ja opiskelijat suhtautuivat myös myönteisesti siihen, että biologiaa opiskeltaisiin jatkossakin
yksilöllisen oppimisen mallilla. Lisäksi suurin osa oppijoista uskoi saavansa yksilöllisen oppimisen
mallilla parempia oppimistuloksia. Yksilöllisen oppimisen mallissa pyritäänkin juuri oppilaiden
oppimistulosten parantamiseen (Peura 2012a). Suurin osa vastaajista koki myös oppivansa yksilöllisen oppimisen mallilla paremmin kuin perinteisellä opettajajohtoisella menetelmällä. Myös Toivanen (2012) sai kaiken kaikkiaan samankaltaisia tuloksia tutkiessaan yksilöllisen oppimisen mallia
lukion matematiikanopetuksessa. Enemmistö Toivasen (2012: 30) tutkimukseen osallistuneista lukion opiskelijoista arvioi yksilöllisen oppimisen mallin hyväksi ja paremmaksi kuin perinteisen
opetuksen.
Tutkimustulosten mukaan oppilaiden ja opiskelijoiden yksilöllisen oppimisen mallista
saamissa kokemuksissa korostuivat huomattavasti enemmän positiiviset asiat. Molemmissa 8. luokan ryhmissä opiskelu yksilöllisen oppimisen mallilla koettiin esimerkiksi kivaksi, mukavaksi, rennoksi ja selkeäksi. Positiivisimmiksi asioiksi 8. luokkalaiset kokivat mahdollisuuden opiskella kaverin kanssa tai ryhmissä, omassa tahdissa ja tehdä muita omaa opiskelua koskevia päätöksiä, kuten
valita opiskelutapoja. Yksittäisinä positiivisina asioina 8-luokkalaiset nostivat esille esimerkiksi
oppimispolut ja tehtävät. Oppilaat myös kokivat viihtyvänsä paremmin, opiskelevansa innokkaammin ja osa toivoikin että opiskelua yksilöllisen oppimisen mallilla jatkettaisiin. Lukiolaiset puolestaan kokivat positiivisimpina asioina mahdollisuuden opiskella omassa tahdissa, ajatella itsenäisesti
sekä tehdä omaa opiskelua koskevia päätöksiä. Lukiolaiset kokivat opiskelun yksilöllisen oppimisen mallilla olevan myös hauskaa, rentoa, kivaa, hyödyllistä ja vapaamuotoista ja he kokivat oppivansa paremmin. 8-luokkalaisten tavoin myös lukiolaiset nostivat positiivisena asiana esille mahdollisuuden opiskella kaverin kanssa tai ryhmissä, mutta lukiolaiset eivät kokeneet sitä selvästikään
yhtä tärkeäksi. Yksittäisinä positiivisina asioina lukiolaiset mainitsivat esimerkiksi vapauden, omalla tasolla opiskelun, henkilökohtaisen opetuksen sekä mahdollisuuden opiskella luokan ulkopuolella
ja etsiä tietoa vapaasti. Yksilöllisen oppimisen mallin koettiin myös opettavan vastuuta sekä opiskelutapoja.
Edellä esitetyt tulokset osoittavat oppilaiden ja opiskelijoiden huomanneen ja kokeneen
positiivisena keskeisiä yksilöllisen oppimisen malliin liittyviä asioita. Yksilöllisen oppimisen mallissa esimerkiksi yhteisöllinen oppiminen on tärkeässä asemassa (Toivola 2015a). Siinä yhteisön
jäsenistä pyritään tekemään oppimisen kannalta merkityksellisiä ja tavoitteena on muodostaa oppiva
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yhteisö, jonka jäsenet ovat toistensa oppimisen resursseja ja tukijoita. Yhteisöllisyys on myös yksilöllisen oppimisen mallissa tavoiteltavien itseohjautuvuuden ja autonomian edellytys (Toivola
2015a), sillä ne opitaan ryhmässä toimimisen kautta (ks. esim. Ben-Zvi ja Sfard 2007). Pienryhmässä oppiminen tarjoaa myös monenlaisia etuja ja se kehittää erilaisia taitoja (Vuorinen 2001: 92).
Esimerkiksi monien tähän tutkimukseen osallistuneet oppilaiden ja opiskelijoiden mielestä ryhmissä
oppii paremmin, sillä tarvittaessa kaverit pystyvät auttamaan. Vuorovaikutuksellisuus ja yhdessä
oppiminen nousevat esille myös peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellyssä oppimiskäsityksessä, jonka mukaan oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa
(POPS 2014: 17, LOPS 2015: 14). Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden mukaan ”oppimisprosessissa on olennaista oppilaiden tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä” (POPS
2014:17). Tutkiessaan yksilöllisen oppimisen mallia lukion matematiikan opetuksessa myös Toivanen (2012) havaitsi opiskelijoiden pitävän positiivisena mahdollisuutta opiskella pienryhmässä.
Toivasen (2012: 21) tulosten mukaan lukiolaiset pitivät pienryhmässä opiskelua tehokkaana ja
hauskana ja opiskelijat arvioivat myös, että asioiden yhdessä pohtiminen tukee oppimista, vaikuttaa
ilmapiiriin sekä vahvistaa sosiaalisia suhteita. Toisaalta tähän tutkimukseen osallistuneet lukiolaiset
eivät kuitenkaan kokeneet yhdessä oppimista kovin tärkeäksi, vaikka se heidän vastauksissaan nousikin esille. Myös opettajan havaintojen mukaan monet lukiolaiset työskentelivät oppitunneilla pitkälti yksin. Tätä voidaan selittää jo aiemmin esiin nostetulla lukion luokattomuudella ja kurssimuotoisuudella, joiden seurauksena kursseilla saattaa olla toisilleen vieraampia opiskelijoita eri vuosikursseilta. Tästä johtuen opiskelijat eivät välttämättä opetuskokeilujen aikana ehtineet löytää itselleen sopivaa paria tai ryhmää. Toisaalta lukiossa on ehkä perinteisesti korostunut juuri yksin tekemisen kulttuuri, jonka muuttaminen vaatii aikaa.
Oppilaiden ja opiskelijoiden tärkeäksi kokema omatahtinen opiskelu liittyy myös keskeisesti yksilöllisen oppimisen malliin. Omatahtisen oppimisen ansiosta jokainen voi opiskella itselleen sopivassa tahdissa ja tällöin oppiminen etenee vasta kun oppilas oppii. (Pernaa & Peura 2012.)
Oppiminen on tällöin myös tehokkaampaa, mielekkäämpää sekä motivoivampaa (Peura 2014).
Myös Toivasen (2012: 21) tutkimuksen mukaan opiskelijat pitivät positiivisena mahdollisuutta
opiskella omassa tahdissa. Yksilöllisen oppimisen mallissa oppilaat saavat lisäksi tehdä opiskeluaan
koskevia päätöksiä ja myös tämä koettiin tähän tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden ja opiskelijoiden keskuudessa positiivisena asiana. Pyrkimyksenä on lisätä oppilaiden vastuuta sekä tukea itseohjautuvuutta, jonka edistäminen mainitaan myös sekä peruskoulun että lukion uusissa opetussuunnitelmissa. Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan itseohjautuva oppija on tietoinen omasta
oppimisprosessistaan ja hän kykenee ennakoimaan ja suunnittelemaan oppimisen eri vaiheita
(POPS 2014: 17). Itseohjautuvuus lisää myös autonomian eli itsemääräämiseen tunnetta ja lopulta
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oppimisen kannalta suotuisaa sisäistä motivaatiota. Yksilöllisen oppimisen mallissa oppilaiden motivoituminen onkin tärkeää. (Toivola 2015a.)
Tutkimustulosten mukaan oppilaat ja opiskelijat kokivat yksilöllisen oppimisen mallin hyvin positiivisesti, kun taas negatiivisia asioita nousi esille vain yksittäisinä mainintoina. 8. luokkalaisten kokemusten mukaan yksilöllisen oppimisen mallissa oli vaikea keskittyä ilman opettajan
kuria. Yhden oppilaan mielestä perinteisessä opetuksessa asioihin syventyykin paremmin. Yksittäiset oppilaat kokivat lisäksi käsiteltävät aiheet tylsiksi ja myös tehtäviä ja monisteita koettiin olevan
liikaa. Lukiolaiset puolestaan kokivat negatiivisena ajoittaisen motivaation puutteen ja keskittymisen vaikeuden. Yksittäisten opiskelijoiden mukaan esimerkiksi ryhmässä opiskellessa ajatus voi
karata puhumiseen jostain muusta kuin opiskeltavasta aiheesta. Myös Toivasen (2012) yksilöllisen
oppimisen mallia koskevassa tutkimuksessa negatiiviset kokemukset olivat vähemmistössä. Toivasen (2012: 29) tulosten mukaan yhteisen opetuksen puute ja lisääntynyt vastuu olivat keskeisimmät
syyt kielteiselle suhtautumiselle. Yksittäisissä vastauksissa yhteisöllisen oppimisen haittapuolena
oli tuotu esille kavereiden kanssa juttelu (Toivanen 2012: 29). Myös Toivola (2015a) muistuttaa
artikkelissaan, että yksilöllisen oppimisen mallissa oppilaat tuskin käyttävät aikaansa pelkästään
opiskeltavista asioista keskustelemiseen. Toisaalta hänen mukaansa useissa tutkimuksissa viitataan
myös yleisen sosiaalisen puheen hyödyllisyyteen. Toivolan (2015b) mukaan yksilöllisen oppimisen
mallissakin keskeisessä asemassa olevassa yhteisöllisessä oppimisessa ei olekaan kyse vain jonkin
asian opiskelusta, vaan myös mukavasta yhdessäolosta, johon olennaisena osana kuuluu myös yleinen sosiaalinen puhe.
Tutkimustulosten mukaan oppilaat ja opiskelijat kokivat yksilöllisen oppimisen mallissa
myös opettajan merkitykselliseksi. Oppilaat ja opiskelijat pitivät tärkeänä, että yksilöllisen oppimisen aikana opettaja kiertelee luokassa, opettaa, neuvoo ja keskustelee. Tuloksissa korostui myös se,
että oppilaat ja opiskelijat toivoivat saavansa opettajalta apua vasta pyydettäessä. Muutama oppilas
esimerkiksi toivoi, että opettaja ei keskeyttäisi opiskelua. Opettajan toivottiin myös vaativan työskentelyä sekä pitävän välillä opettajajohtoisia tuokioita. Myös Toivasen (2012: 28) tutkimustulosten
mukaan opettajan teorialuentoja pidettiin välillä tarpeellisina.
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10.4 Opettajan havainnot ja kokemukset yksilöllisen oppimisen mallista
Tutkimuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia biologian opettaja saa
yksilöllisen oppimisen mallin käytöstä biologiassa. Tulosten mukaan opettajan kokemukset olivat
tietyistä haasteista huolimatta pääosin positiivisia. Yksilöllisen oppimisen mallissa opettajan roolissa tapahtui muutos, joka tuntui aluksi haasteelliselta. Opettaja luopuu perinteisestä roolistaan ja
asettuu tukemaan oppilaiden yksilöllistä oppimisprosessia ja näin ollen opettaja toimi enemmänkin
oppijoiden oppimisen ohjaajana kuin tiedonjakajana (Toivola 2015a). Toivolan (2015a) mukaan
konstruktivistinen oppimiskäsitys ja myös yksilöllisen oppimisen malli edellyttävät opettajan roolin
uudelleen määrittelyä. Opettajan on oltava valmis kyseenalaistamaan oma toimintansa sekä muuttamaan ajatuksensa oppimisesta ja opettamisen mahdollisuuksista (Toivola 2015a). Tulosten mukaan opettajan rooli opetuskokeilujen aikana oli kaiken kaikkiaan hyvin monipuolinen. Opettaja
koki itsensä tarpeelliseksi ja hän oli merkityksellinen yksilöllisen oppimisen mallin toteutumisen
kannalta. Tulosta tukevat myös oppilaiden ja opiskelijoiden kokemukset opettajan merkityksellisyydestä. Opettaja kiinnitti aluksi myös huomiota luokassa yksilöllisen oppimisen aikana vallinneeseen epäjärjestelmällisyyteen. Peura (2012b) kuvaa tilannetta hallittuna kaaoksena, joka on todellisuudessa hyvin luonnollinen ja johdonmukainen tilanne. Siinä oppijat opiskelevat omien kykyjensä
ja taitojensa mukaan ja etenevät järjestelmällisesti eteenpäin esimerkiksi oppimispolun ohjaamana
(Peura 2012b).
Tulosten mukaan yksilöllisen oppimisen mallissa opettajan ja oppijoiden välinen vuorovaikutus lisääntyi ja opettajalla oli perinteiseen opetukseen verrattuna enemmän aikaa huomioida
oppijoita henkilökohtaisesti. Tämä onkin yksilöllisen oppimisen mallin sekä siihen liittyvien opetusmenetelmien keskeinen idea (Pernaa & Peura 2012, Bergmann & Sams 2012: 23). Myös esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus yksilölliseen tukeen ja kannustukseen sekä kokemukseen siitä, että häntä kuunnellaan sekä arvostetaan
ja hänen oppimisestaan välitetään (POPS 2014: 15). Tulosten mukaan lisääntynyt vuorovaikutus
mahdollisti oppilaisiin ja opiskelijoihin tutustumisen, heidän osaamisen tunnistamisen ja oppimisen
tukemisen aivan uudella tavalla. Samalla opettaja pysyi selvillä kunkin oppijan etenemisestä. Toisaalta oppijoiden etenemisen varmistaminen sekä tilanteen hallinta voidaan nähdä yhtenä yksilöllisen oppimisen mallin haasteena (Saari 2015: 34). Opettajan ei kuitenkaan ole tarpeen tietää jokaisen
oppijan tarkkaa tilannetta kokoajan, vaan riittää kun opettajalla on kokonaiskuva ryhmän tilanteesta
(Saari 2015: 34). Oppijoiden ja opettajan välinen lisääntyvä vuorovaikutus voi mahdollisesti auttaa
myös arvioinnin kehittämisessä opetussuunnitelmien määrittämään suuntaan. Opetussuunnitelmissa
arvioinnin ja palautteen antamisen määritellään olevan osa jokapäiväistä työskentelyä ja sen katsotaan edellyttävän opettajalta jatkuvaa oppijoiden oppimisprosessin havainnointia, vuorovaikutusta
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sekä sellaisten tilanteiden luomista, joissa oppimista edistävää palautetta annetaan yhdessä pohtien
(ks. esim. POPS 2014: 49-51).
Tulosten mukaan kohdatessaan oppijoita opettaja kykeni antamaan henkilökohtaista ja
pienryhmäopetusta sekä samalla säätelemään opetuksen tasoa. Henkilökohtaisella opetuksella oppilaiden on mahdollista saavuttaa parempi osaamisen taso, kuin valtaosa perinteiseen opetukseen
osallistuneista saavuttaa (Bloom 1984). Omalla tasolle annettu opetus on myös motivoivaa sekä
mielenkiintoista (Toivola 2015a), kuten tämänkin tutkimuksen tuloksissa tuli esille. Yksilöllisen
oppimisen mallissa on myös tavoitteena, että oppilaat työskentelisivät omalla lähikehityksen vyöhykkeellään ja henkilökohtaisen opetuksen sekä ohjauksen ansiosta oppijoiden on mahdollista saada
tukea heille merkityksellisestä lähtökohdasta (Toivola 2015a). Henkilökohtaisessa opetuksessa on
kyse myös opetuksen eriyttämisestä ja tulosten mukaan yksilöllisen oppimisen malli antoikin melko
hyvin mahdollisuuden opetuksen eriyttämiseen sekä ylös- että alaspäin. Tosin alaspäin eriyttämisen
onnistumisessa ja erityisen tuen oppilaiden huomioinnissa opettajan kokemukset olivat osittain ristiriitaiset. Oman haasteensa yksilöllisen oppimisen malliin tuokin oppijoiden erilaisuus (Saari 2015:
34). Kuitenkin sekä opettajan että myös oppilaiden ja opiskelijoiden kokemusten perusteella voisi
arvioida, että yksilöllisen oppimisen mallista voivat hyötyä kaiken tasoiset oppijat. Erilaisten oppijoiden huomioinnissa oppilaantuntemuksella on suuri merkitys (Saari 2015: 34). Pernaan ja Peuran
(2012) mukaan yksilöllisen oppimisen mallissa pyritään tilanteeseen, jossa jokaisen oppijan oppiminen on samaan aikaan täysin yksilöllistä ja eriytettyä sekä samalla myös yhteisöllistä vertaisoppimista. Eriyttäminen ei tapahdu kuitenkaan pelkästään opettajan toimesta, vaan oppijat voivat
eriyttää itse itseään esimerkiksi eritasoisia tehtäviä sisältävien oppimispolkujen avulla (Saari 2015:
38).
Yksilöllisen oppimisen malli synnytti myös oppilaita aktivoivan sekä vapaan, rennon ja
kiireettömän ilmapiirin. Tulosten mukaan yksilöllisen oppimisen malli ohjasi oppilaita ja opiskelijoita myös itseohjautuvuuteen ja omaan vastuuseen sekä oppimisen kannalta tehokkaaseen työskentelyyn oppitunneilla. Myös oppijoiden välinen vuorovaikutus sekä yleinen sosiaalinen puhe lisääntyivät. Toisaalta, kun kaikki oppijat tekevät kukin omaa asiaansa, liikkuvat, keskustelevat ja neuvovat toisiaan, voivat jotkut oppilaat ja opiskelijat kokea tilanteen rauhattomana (Saari 2015: 36). Tämä voi olla yksi mallin haaste, vaikka tämän tutkimuksen tuloksissa sitä ei koettu ongelmaksi. Tilannetta voi ratkaista esimerkiksi antamalla oppijoille mahdollisuuden työskennellä luokan ulkopuolella (Saari 2015: 36). Tässä tutkimuksessa lukiolaisilla oli mahdollisuus luokan ulkopuoliseen
opiskeluun ja se koettiinkin positiivisena. Tulosten mukaan oppilailla ja opiskelijoilla ei välttämättä
ole käsitystä erilaisista tavoista oppia ja opiskella. Oppilaat ja opiskelijat saattavat aluksi myös käsittää oppimispolun ja sen tehtävien luonteen väärin. Tärkeää onkin, että opettaja seuraa tilannetta
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kokoajan ja pyrkii yhdessä oppijoiden kanssa kehittämään toimintaa. Myös Peura (2014) pyrkii
kokoajan kehittämään toimintatapojaan.
Opettajan kokemuksissa yksilöllisen oppimisen malliin liittyi myös erilaisia pohdintaa herättäneitä asioita. Pohdintaa herätti esimerkiksi oppilaiden työskentelyyn ja ryhmäytymiseen puuttuminen. Oppijoiden toimintaan ei välttämättä tulisi puuttua ainakaan liikaa, sillä opettajan kontrollointi voi mahdollisesti vähentää oppilaiden itseohjautuvuuden tunnetta (Toivola 2015b). Opettajan
kokemusten mukaan yksilöllisen oppimisen mallissa on kyse vähitellen rakentuvasta oppimiskulttuurista, jossa toimintatavat muuttuvat ja muotoutuvat kokoajan. Tällöin myös koettuihin haasteisiin
voidaan kulttuurin rakentuessa mahdollisesti vastata. Aiemmissa tutkimuksissa (ks. esim. Saari
2015) on painotettu myös opettajien yhteistyön merkitystä yksilöllisen oppimisen mallin onnistumisessa. Esimerkiksi samassa työyhteisössä olisi hyvä olla yksilöllisestä oppimisesta kiinnostunut
toinenkin opettaja, jonka kanssa voisi jakaa ajatuksia sekä tehdä yhteistä suunnittelua (Saari 2015:
35). Toisaalta nykyään yhteydenpito kollegoihin onnistuu myös tieto- ja viestintätekniikan avulla,
joten yhteistyötä tekevien opettajien ei tarvitse olla samasta koulusta. Saaren (2015: 35) mukaan
yksilöllisen oppimisen mallia kohtaan saattaa tulla kyseenalaistusta toisilta opettajilta sekä myös
oppilaiden vanhemmilta. Tällöin on tärkeää, että opettaja perustelee toimintatapansa hyvin.

10.5 Yksilöllisen oppimisen mallin soveltuvuus biologian oppimiseen ja opettamiseen
Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten yksilöllisen oppimisen malli soveltuu biologian
oppimiseen ja opettamiseen. Tutkimustulosten perusteella oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opettajan kokemukset yksilöllisen oppimisen mallista olivat suurelta osin positiivisia ja lupaavia. Tulosten
perusteella vaikuttaisi siltä, että yksilöllisen oppimisen malli soveltuu biologian oppimiseen ja opetukseen. Oppiaineen erityispiirteet on toki aina otettava huomioon eikä esimerkiksi Peuran (2012b)
matematiikassa käyttämää systeemiä voi suoraan sellaisenaan siirtää biologiaan. Myös Uitto ym.
(2013: 273) huomauttavat, että opetuksen järjestämisessä on aina otettava huomioon kunkin oppiaineen erityiskysymykset. Biologia on luonnontiede ja reaaliaine, jonka opetuksen ja oppimisen lähtökohtana ovat biologian käsitteet, teoriat ja tiedonhankintatavat sekä biologian rakenne tieteenalana (Eloranta 2005a: 17). Yksilöllisen oppimisen malli on kuitenkin joustava ja siinä kaikki on tarpeiden ja tunteiden mukaan toteutettavissa (Pernaa & Peura 2012). Näin ollen se on oppiaineesta,
opettajasta ja oppilasryhmästä riippuen muokattavissa kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi ja tällöin
yksilöllisen oppimisen malli näyttäytyy erilaisena tilanteesta riippuen (Saari 2015: 6). Yksilöllisen
oppimisen malli myös kehittyy ja muuttuu sitä käytettäessä.
Tässä tutkimuksessa yksilöllisen oppimisen malli ymmärrettiin rakentuvana ja alati muuttuvana ja kehittyvänä oppimiskulttuurina. Oppilaiden ja opiskelijoiden positiivisina kokemat yksi102

löllisen oppimisen malliin liittyvät asiat (ks. edellinen alaluku) kertovat, että oppijat hoksasivat jo
melko lyhyiden opetuskokeilujen aikana yksilöllisen oppimisen mallin keskeisiä elementtejä ja uusi
oppimiskulttuuri alkoi siis rakentua. Tulokset tukivatkin käsitystä, jonka mukaan oppimiskulttuuri
syntyy ja rakentuu vähitellen oppijoiden sekä opettajan kasvaessa siihen. Samalla tämä tarkoittaa
myös sitä, että yksilöllisen oppimisen malli edellyttää sekä oppijoilta että opettajalta tottumista ja
sopeutumista. Osaltaan tämä näkyi esimerkiksi opettajan alussa kokemina haasteina sekä oppilaiden
ja opiskelijoiden muutamina negatiivisina kokemuksina. Oppilaat ja opiskelijat kokivat esimerkiksi
ajoittaista motivaation puutetta sekä keskittymisen vaikeutta. Uusi oppimiskulttuuri alkoi siis selvästi vasta rakentua ja oppijat alkoivat vasta kasvaa siihen, ja siksi osa heistä selvästi kaipasikin
enemmän ohjausta ja kontrollointia. Yksilöllisen oppimisen mallissa oppilaita ohjataan asteittain
lisääntyvään vastuuseen ja itseohjautuvuuteen eli oppimisen omistajuuteen ja Tynjälän (2002: 62)
mukaan juuri opiskelun alkuvaiheessa ulkoinen tuki ja kontrolli ovatkin tärkeitä. Niitä voidaan kuitenkin vähentää oppimaan oppimisen, metakognitiivisten taitojen ja itseohjautuvuuden kehittymisen
myötä (Tynjälä 2002: 62). Tulosten mukaan yksilöllisen oppimisen malliin liittyy siis myös haasteita, mutta kulttuurin rakentuessa ja toimintatapojen muotoutuessa haasteisiin ja ongelmiin on mahdollista tarttua ja pyrkiä ratkaisemaan niitä. Kulttuuria ja toimintaa tulee kehittää ja rakentaa opettajan ja oppijoiden yhteistyöllä. Yksilöllisen oppimisen mallissa oppilaiden ja opiskelijoiden opiskelua ja itseohjautuvuutta voidaan aluksi tukea esimerkiksi tarkoilla oppimispoluilla, kuten tämän
tutkimuksen opetuskokeiluissa. Myöhemmin opettaja voi tehdä oppimispoluista väljempiä tai luopua niistä kokonaan.
Tutkimustulosten mukaan yksilöllisen oppimisen malli on myös yksi keino kehittää peruskoulun ja lukion biologian opetusta uusien opetussuunnitelmien määrittelemään suuntaan sekä vastata joihinkin biologian opetuksessa havaittuihin haasteisiin, joita esimerkiksi Uitto (2012) on kokoavasti määritellyt. Biologian opetuksessa sekä yläkoulussa että lukiossa esimerkiksi opettajakeskeiset opetusmenetelmät ovat olleet hyvin yleisiä, mutta samalla myös pidettyjä työtapoja (ks. Uitto
ym. 2011 ja Uitto ym. 2013). Toisaalta Uiton ym. (2013: 275) mukaan on havaittu, että opettajakeskeiset opetusmenetelmät eivät erityisesti edistä oppimista tai vaikuta yhtä positiivisesti oppijoiden asenteisiin oppiainetta kohtaan kuin esimerkiksi vuorovaikutukselliset ja oppilaskeskeiset lähestymistavat. On myös on yksiselitteistä, että opettajakeskeiset työtavat eivät riitä peruskoulun ja
lukion uusien opetussuunnitelmien määrittelemän oppimiskäsityksen tai muiden tavoitteiden toteuttamiseen. Tämä tutkimuksen tulosten perusteella yksilöllisen oppimisen mallin avulla biologian
opetusta voi kehittää kohti opetussuunnitelman perusteiden määrittelemää konstruktivistista oppimiskäsitystä. Tulosten mukaan yksilöllisen oppimisen malli lisäsi oppilaiden aktiivisuutta, osallistumista sekä vuorovaikutusta biologian oppitunneilla. Uiton ym. (2013: 263) mukaan biologian
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opetusta tulisikin kehittää juuri oppilaita aktivoivaan suuntaan. Heidän mukaansa oppilaiden omaa
aktiivisuutta ja ajattelua sekä vuorovaikutteisuutta korostavilla toimintatavoilla on selvä yhteys biologian osaamiseen, oppimistuloksiin ja biologiasta pitämiseen (Uitto ym. 2013: 274). Oppilaiden
aktivointi sekä vuorovaikutteisuuden, yhteistyötaitojen ja yhteisöllisyyden tukeminen ja kehittäminen tulevat esille myös sekä peruskoulun että lukion biologian oppiainekohtaisessa opetussuunnitelman perusteiden osassa (POPS 2014: 380-381, LOPS 2015: 140). Myös kansainsälissä tutkimuksissa yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutteisten opetusmenetelmien on havaittu edistävän oppilaiden biologian oppimista monin tavoin (ks. esim. Lord 2001 ja Tanner ym. 2003).
Kuten aiemmin on jo todettu, oppilaiden ja opiskelijoiden itseohjautuvuus nostetaan esille
uusissa peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman perusteissa. Autonomiaa tukevan oppimisympäristön tärkeys on tullut aiemmissa tutkimuksissa esiin myös biologiassa (Kärnä ym. 2012: 157).
Tästä huolimatta biologian opetuksessa itseohjautuvuuden tukemisessa on kuitenkin selvästi kehittämistä, sillä esimerkiksi Uiton ym. (2013: 268) tutkimuksen mukaan peruskoulun oppilaat kokivat,
että biologian oppitunneilla he vain joskus tai melko harvoin asettivat itselleen tavoitteita, arvioivat
edistymistään tai valitsivat itselleen sopivia tehtäviä. Yksilöllisen oppimisen mallissa oppilaat saavat tehdä omaa oppimistaan koskevia päätöksiä (Toivola 2015a) ja tämän tutkimuksen tulosten mukaan se voisikin mahdollistaa oppilaiden ja opiskelijoiden itseohjautuvuuden tukemisen myös biologiassa. Uiton ym. (2013: 263, 275) mukaan oppilaiden valintamahdollisuudet, heidän ehdotusten
ja ideoiden huomiointi, mahdollisuus vaikuttaa oppitunnin toteutukseen ja suunnitteluun sekä oppilaiden oma tavoitteiden asettelu ja edistymisen arviointi liittyvät biologiasta pitämiseen. He tarkentavat, että oppilaiden myönteisten asenteiden kehittymisen kannalta olisi tärkeää, että oppilaat kokisivat olevan itse oman oppimisensa ja opiskelunsa säätelijöitä. Myös tämän tutkimuksen tulosten
mukaan oppilaat ja opiskelijat kokivat positiivisena sen, että yksilöllisen oppimisen mallissa heillä
oli mahdollisuus tehdä omaa opiskelua koskevia merkityksellisiä päätöksiä ja vaikuttaa opiskelunsa
eri ulottuvuuksiin, kuten tasoon, tahtiin, sisältöön ja tapoihin. Yksilöllisen oppimisen malliin mahdollisesti kuuluva polkumuotoinen opiskelu on konkreettinen esimerkki tavasta, jolla voidaan kasvattaa oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia omaan opiskeluunsa (Saari 2015: 38).
Uusissa opetussuunnitelmissa nostetaan esille myös tulevaisuuden taidot. Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa ne tulevat esille laaja-alaisen osaamisen yhteydessä ja lukion opetussuunnitelman perusteissa puolestaan aihekokonaisuuksissa ja teema-opinnoissa (ks. POPS 2014
ja LOPS 2015). Tulevaisuuden taitoja, kuten ajatteluntaitoja, oppimaan oppimisen taitoja, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja luovuutta pyritään edistämään myös yksilöllisen oppimisen mallissa
(ks. esim. Peura 2014). Edellä mainituista taidoista luonnontieteiden opetuksessa tärkeäksi on koettu etenkin ajattelutaidot ja niiden kehittäminen (Aksela ym. 2012). Kuitenkin esimerkiksi Uiton ym.
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(2013: 276) mukaan biologian opetuksessa on perinteisesti keskitytty vain fakta- ja käsitetiedon
muistamiseen ja ymmärtämiseen, jolloin etenkin korkeampien ajattelutaitojen kehittäminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Biologian opetuksessa ja samalla myös oppimisessa haasteena toki on
tieteenalan laajuus, käsitteiden runsaus sekä esimerkiksi ajallisten muutosten ja erilaisten organisaatiotasojen vuorovaikutusten ymmärtäminen (Uitto ym. 2013: 276). Olisi kuitenkin tärkeää, että biologiassakin oppilaat osaisivat käyttää erilaisia ajattelun tasoja ja sitä kautta ymmärtää, kuvata ja
analysoida biologian syy-seuraussuhteita, biologian ilmiöitä ja biologisia prosesseja (Uitto 2012:
34). Ehkä yksilöllisen oppimisen malli voisi omalta osaltaan auttaa myös tämän ongelman ratkaisemisessa.
Opettajan näkökulmasta katsottuna biologian opetuksessa on aiemmissa tutkimuksissa
yleisesti koettu olevan monia haasteita, kuten kiire, runsaat asiasisällöt, laajat opetussuunnitelman
perusteet sekä heterogeeniset ja suuret ryhmäkoot (Uitto 2012: 41). Biologian opettajat ovat kokeneet edellä mainitut esteenä hyvien oppimistulosten saavuttamiselle. Uiton (2012: 42) mukaan biologian opetuksessa tulisikin pystyä karsimaan yksityiskohtia, tekemään yleistyksiä ja keskittymään
biologian perusprosessien opettamiseen. Tällöin myös keskusteluille, oppilaiden omien käsitysten
koettelemiselle ja pohtimiselle jäisi aikaa samoin kuten esimerkiksi biologialle ominaiselle kokeelliselle työskentelylle (Uitto 2012: 42). Tämän tutkimuksen perusteella yksilöllisen oppimisen mallin
käyttö biologian opetuksessa helpotti esimerkiksi kiireen tuntua niin opettajan kuin oppilaidenkin
näkökulmasta. Opettajalla ei ollut tunnetta, että ”on pakko siirtyä eteenpäin” (vrt. Uitto 2012: 42).
Polkumuotoinen työskentely ja opiskeltavien sisältöjen jakaminen esimerkiksi perusasioihin ja syventäviin asioihin auttoi myös opetettavan aineksen ja opetussuunnitelman sisältöjen jäsentämisessä. Yksilöllisen oppimisen mallista oli hyötyä myös heterogeenisissä ryhmissä, sillä sen avulla opettaja pystyi eriyttämään opetusta ja auttamaan apua sitä eniten tarvitseville. Henkilökohtaista ja pienryhmäopetusta antaessaan opettaja kykenee säätämään opetuksen tason kulloiseenkin tilanteeseen
sopivaksi. Oppimispolkujen avulla oppilaat pystyivät myös eriyttämään itse itseään. Yksilöllisen
oppimisen mallilla voidaankin lisätä myös oppimisen tasa-arvoisuutta, sillä siinä jokainen saa opiskella omassa tahdissaan, omalla tasollaan ja omilla tavoillaan (ks. esim. Pernaa & Peura 2012).
Tulosten mukaan pienimuotoisten tutkimuksellisten ja kokemuksellisten tehtävien tekeminen onnistui yksilöllisen oppimisen mallissa myös hyvin ja niiden määrää oli helppo lisätä perinteiseen opetukseen verrattuna. Tulosten perusteella vaikuttaisi siis siltä, että yksilöllisen oppimisen malli voisi
ratkaista joitain biologian opettajien haasteiksi kokemia asioita. Toisaalta biologian opetuksessa
ongelmaksi koetut suuret ryhmäkoot voivat tietyissä tapauksissa olla haaste myös yksilöllisen oppimisen mallin toteutukselle. Tässä tutkimuksessa ryhmäkoot vaihtelivat 11-17 oppijan välillä ja ne
koettiin hyviksi. Toisaalta yksilöllisen oppimisen malli voisi joissain tilanteissa olla myös ratkaisu
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suurten ryhmien kanssa toimimiseen, sillä yksilöllisen oppimisen malli vapauttaa opettajan ohjaamaan oppijoita henkilökohtaisesti. Suuretkaan oppilasryhmät eivät siten välttämättä ole este yksilöllisen oppimisen mallin onnistumiselle. On varmasti tapauskohtaista, mikä toimii missäkin tilanteessa. Voisi myös arvioida, että mitä itseohjautuvimmin oppijat toimivat, sitä vähemmän ryhmäkoolla
on merkitystä yksilöllisen oppimisen mallin toimimiseen.

10.6 Tutkimuksen hyödyntämismahdollisuudet ja jatkotutkimuksen aiheita
Tutkimus oli luonteeltaan pääosin kvalitatiivinen tapaustutkimus, minkä johdosta tuloksista ei voida
suoraan tehdä laajempia yleistyksiä. Tulokset ovat monilta osin lupaavia ja ne antavat mielenkiintoista tietoa yksilöllisen oppimisen mallista, sen vaikutuksista sekä tutkimuksessa mukana olleiden
oppijoiden ja opettajan siitä saamista kokemuksista. Tulosten perusteella yksilöllisen oppimisen
malli vaikuttaisi soveltuvan biologian oppimiseen ja opettamiseen. Oppiaineen erityispiirteet on
aina otettava kuitenkin huomioon. Yksilöllisen oppimisen mallin avulla voi olla mahdollista vastata
myös tiettyihin uusien opetussuunnitelmien asettamiin haasteisiin sekä ratkaista joitain biologian
opetuksessa yleisesti koettuja ongelmia. Yksilöllisen oppimisen mallia voi soveltaa biologiassa monin erilaisin tavoin ja jokainen opettaja voi tehdä mallista omannäköisensä. Tässä tutkimuksessa
esitetty tapa toteuttaa yksilöllistä oppimista on vain yksi mahdollinen, mutta se voi olla tukena sekä
innostaa myös muita pohtimaan ja kehittämään omaa opetustaan. Kokeilunhaluiset ja yksilöllisestä
oppimisesta kiinnostuneet opettajat voivat tutkimuksessa esitettyjen käytäntöjen lisäksi hyödyntää
ja soveltaa tutkimuksen teoriaosaa ja tuloksia omaan opetukseensa ja oppilasryhmiinsä parhaiten
soveltuvilla tavoilla. Yksilöllisen oppimisen mallia on ehkä hyvä kokeilla pienissä erissä, esimerkiksi viikko kerrallaan ja sillä tavoin vähitellen siirtyä kohti uutta oppimiskulttuuria. Opiskeltaviksi
asioiksi on hyvä valita selkeitä kokonaisuuksia, kuten tässä tutkielmassa valitut ”metsän nisäkkäät
ja petolinnut” sekä ”solun toiminta”. Oppilaille ja opiskelijoille on myös tärkeää kertoa ja perustella, mistä on kysymys. Aluksi myös tarkempi ohjaus on varmasti tarpeen. Ymmärrettävästi yksilöllisen oppimisen mallin uutuus ja erilaisuus saattaa pelottaa opettajia (Saari 2015: 35) ja se voi herättää myös vastustusta, mutta toimintaa voi lähteä muuttamaan pienissä erissä ja rohkealla mielellä.
Yksilöllisen oppimisen malliin liittyy kysymyksiä, haasteita ja epäselviä asioita, mutta jostain voi
silti aina lähteä liikkeelle. Ongelmatilanteissa toimintaa kehitetään yhdessä oppilaiden kanssa ja
epäonnistumisista voi ottaa opiksi. Samalla oppilaat ja opettaja kasvavat vähitellen uuteen oppimiskulttuuriin ja sen tapaan toimia. Tämän ja aiempien tutkimusten mukaan yksilöllisen oppimisen
mallin käyttö on perusteltua monista eri syistä. Saaren (2015: 39) mukaan yksilöllisen oppimisen
mallia käytetäänkin jo useissa eri oppiaineissa ja tällä hetkellä kokemuksia on niin matemaattisista
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aineista, kielistä kuin eri reaaliaineista alakoulusta lukioon saakka. Biologian opettajat voivat yhtä
hyvin soveltaa yksilöllisen oppimisen mallia myös maantieteen oppimisessa ja opetuksessa.
Yksilöllisen oppimisen malli on hyvin laaja ja monitahoinen aihe, jota on tutkittu vasta vähän. Etenkin sen soveltamista biologiassa olisi mielenkiintoista tutkia lisää. Erilaisia tutkimusaiheita ja -näkökulmia onkin keksittävissä runsaasti. Yksilöllisen oppimisen mallia olisi mielenkiintoista
tutkia esimerkiksi pidemmän opetuskokeilun yhteydessä. Samalla voisi tutkia tarkemmin biologian
luonnetta oppiaineena ja sen yhteyttä yksilöllisen oppimisen mallin toimimiseen. Yksi tutkimuskohde voisi olla myös yksilöllisen oppimisen mallin käyttö biologialle ominaisten työtapojen, kuten
laboroinnin ja maastotyöskentelyn yhteydessä. Tässä tutkimuksessa ei tutkittu lainkaan arviointia
tai oppimistuloksia ja siksi olisi mielenkiintoista tutkia myös yksilöllisen oppimisen mallin vaikutusta biologian oppimistuloksiin. Yksitutkimuskohde voisi olla myös yksilöllisen oppimisen vaikutus oppilaiden motivaatioon opiskella biologiaa. Samalla voisi myös tutkia eroaako perinteisellä
tavalla biologiaa opiskelleiden oppilaiden motivaatio yksilöllisen oppimisen mallilla biologiaa
opiskelleiden oppilaiden motivaatiosta. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia, millä eri tavoilla yksilöllisen oppimisen mallia sovelletaan biologian opetukseen. Monet biologian opettajat opettavat
myös maantietoa sekä myös terveystietoa ja siksi paikallaan olisi myös tutkimus yksilöllisen oppimisen mallin soveltamisesta näihin oppiaineisiin.

10.7 Tutkimuksen kriittinen tarkastelu
Tutkimuksen tekemisessä pyritään välttämään virheiden syntymistä, mutta siitä huolimatta tulosten
luotettavuus ja pätevyys saattavat vaihdella. Tästä syystä kaikissa tutkimuksissa tutkimuksen kriittinen arviointi ja tarkastelu ovat tärkeä sekä olennainen osa tutkimusprosessia. Kriittisen tarkastelun
tavoitteena on arvioida tutkimusta avoimesti sekä nostaa samalla esiin mahdollisia epäkohtia. (Hirsjärvi ym. 2010: 231.) Tutkimuksen tarkastelussa erityisesti eettisyyttä ja luotettavuutta on syytä
pohtia. Eettisen tutkimuksen edellytyksenä on ennen kaikkea hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen (Hirsjärvi ym. 2010: 23). Tässä tutkimuksessa eettisyys on huomioita kaikissa tutkimuksen
tekemisen vaiheissa aina aineistonkeräämisestä tutkimuksen valmistumiseen saakka, vaikka toisaalta eettisten ongelmien välttäminen ja tunnistaminen voi olla haastavaa (Eskola & Suoranta 2001:
59). Tässä tutkimuksessa eettisyyden huomioiminen on erityisen tärkeää, sillä tutkimuksen aineisto
koostuu pääosin alaikäisten vastauksista. Tutkimuksen tekemiselle hankittiinkin ensimmäiseksi
tutkimuslupa sivistyslautakunnalta ja lupa on saatu 9.6.2015 (Liite 1). Tutkimusaineiston keräämisvaiheessa eettisyys otettiin huomioon korostamalla kyselyihin vastaamisen vapaaehtoisuutta, anonyymiutta sekä havainnoinnin julkisuutta. Tutkimusoppilaat ja –opiskelijat tiesivät kokoajan olevansa mukana tutkimuksessa. Painotin myös omaa rooliani sekä tutkijana että opettajana. Tällä py107

rittiin korostamaan tutkimuksen avoimuutta. Vastaajilla oli myös mahdollisuus olla vastaamatta
kyselyihin ja lisäksi kyselyiden aikana heidän oli mahdollista esittää kysymyksiä, sillä olin itse paikan päällä pitämässä kyselyt. Tutkimuksessa vastaajille täytyi myös luoda henkilökohtaiset tunnisteet saman vastaajan alku- ja loppukyselylomakkeen yhdistämistä varten. Tässä vaiheessa eettisyyteen kiinnitettiin erityistä huomiota ja tunnisteet loi tutkimuskoulussa työskentelevä opettaja. Tunnisteet luonut opettaja oli mukana vastaustilanteessa ja hän jakoi tunnisteet oppilaille ja opiskelijoille. Tutkijalle ei missään vaiheessa selvinnyt kenelle mikäkin tunniste kuuluu ja tätä korostettiin
myös vastaajille. Vastaajille myös painotettiin, että kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Vain minä tutkijana luin vastauslomakkeita. Tutkimusaineistonkeräämisen aikana tutkimuksen tekijänä olen myös tiedostanut voivani vaikuttaa tutkittaviin henkilöihin ja tutkittavaan yhteisöön.
Eettisyyden kannalta kriittinen vaihe on myös tutkimustulosten esittäminen ja raportointi.
Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti tämä tutkimus on kirjoitettu mahdollisimman totuudenmukaisesti ja vääristelemättä sekä epärehellisyyttä välttäen. Kaikkia tutkimuksen tekemisen vaiheita tai
kaikkia tutkimuksessa saatuja tuloksia ei tietenkään voida yksityiskohtaisesti raportoida, mutta tässä
tutkimuksessa tutkimuksen teon vaiheet ja saadut tulokset on pyritty esittämään mahdollisimman
perusteellisesti. Tuloksia on myös pyritty pohtimaan mahdollisimman monipuolisesti. Aineiston
käsittelyssä, tulkinnassa ja tulosten raportoinnissa on otettu huomioon myös tutkittavien anonyymius. Myöskään tutkimuskoulun nimeä ei ole paljastettu. Eettisyys on lisäksi huomioitu tutkimuksen
viittauskäytännöissä ja viittaukset on esimerkiksi pyritty merkitsemään mahdollisimman tarkasti.
Eettisyyden lisäksi tutkimuksen kriittiseen arviointiin kuuluu luotettavuuden tarkastelu.
Tässä tutkimuksessa luotettavuutta on pyritty huomioimaan esimerkiksi kuvaamalla tutkimusprosessi vaihe vaiheelta mahdollisimman tarkasti sekä kirjoittamalla vaiheet selkeästi auki erilaisten
otsikoiden alle. Näin on toimittu etenkin aineistonkeräämisen sekä aineiston analysoinnin selittämisessä. Kun tutkimuksen vaiheet on kerrottu mahdollisimman tarkasti ja avoimesti, tutkimuksen lukijat voivat arvioida tutkimuksen onnistumista.
Luotettavuuden tarkastelussa puhutaan yleensä tutkimuksen yleistettävyydestä. Tämä tutkimus on luonteeltaan pääosin kvalitatiivinen tapaustutkimus, minkä johdosta tuloksista ei voida
suoraan tehdä laajempia yleistyksiä. Tulokset kertovat ja antavat mielenkiintoista tietoa tutkimuksessa mukana olleiden oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opettajan kokemuksista yksilöllisen oppimisen mallista opetuskokeilujen aikana. Yksilöllisen oppimisen mallia toteutettiin tässä tutkimuksessa tietyllä tavalla ja tutkimus antaakin esimerkin yhdestä mahdollisesta tavasta toteuttaa yksilöllistä oppimista. Toisaalta kvalitatiivisessa tapaustutkimuksessa ei pyritäkään yleistyksiin, vaan siinä
tavoitteena on saavuttaa kokonaisvaltainen ymmärrys tutkittavasta kohteesta (Palmberg 2005b:
293). Toisaalta tapaustutkimuksessakin yleistyksiä voidaan tehdä aineistosta tehdyistä tulkinnoista
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ja tällöin voidaankin puhua teoreettisesta tai olemuksellisesta yleistettävyydestä (Eskola & Suoranta
2001: 66-67).
Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy myös otoskoko. Etenkin pienen otoskoon katsotaan
vähentävän tutkimuksen luotettavuutta, sillä saadut tulokset voivat johtua sattumasta. Tähän tutkimukseen osallistui yhteensä 43 oppilasta ja opiskelijaa. Kvantitatiivisen tutkimuksen mittapuulla
tämän tutkimuksen otoskoko oli siis melko pieni ja tämä rajoittikin aineiston tilastollisen analyysin
seurauksena saatujen tutkimustulosten yleistettävyyttä. Tämä tutkimus on kuitenkin pääosin kvalitatiivinen ja siihen nähden tutkimusaineisto oli riittävä. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston määrän
sijaan tärkeämpää onkin sen laatu. Aineiston laatua pyrittiin lisäämään tekemällä kyselylomakkeista
laajat. Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen yhdistäminen, minkä ansiosta tutkimus monipuolistui ja siinä yhdistyy erilaiset näkökulmat.
Luotettavuuden lisäämiseksi kyselylomakkeista pyrittiin myös laatimaan mahdollisimman
monipuolisia, jotta erilaiset näkökulmat ja tutkittavien kokemukset saataisiin hyvin esille. Vastaajin
ajatuksille pyrittiin antamaan tilaa avoimilla kysymyksillä sekä loppukyselylomakkeen lopussa olevalla vapaa sana – kohdalla. Toisaalta jos tekisin kyselylomakkeet nyt, lisäisin niihin uusia kysymyksiä, muokkaisin joitain olemassa olevia kysymyksiä sekä kiinnittäisin huomiota joidenkin suljettujen kysymysten vastausasteikkoihin. Pari lukion loppukyselylomaketta vaikutti nopeasti täytetyiltä, joten näiden vastausten totuudenmukaisuudesta ei voida olla täysin varmoja. Kyselyvastauksista ehdottomasti kuitenkin suurin osa vaikutti asiallisilta ja luotettavilta.
Tämän tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa, voidaan tarkastella myös tutkimusta varten
järjestettyjä opetuskokeiluja. Opetuskokeilut toteutettiin käytössä olevien resurssien puitteissa ja
niistä kukin kesti 6-8 oppituntia. Opetuskokeiluja oli yhteensä kolme ja tällä pyrittiin lisäämään
tutkimuksen luotettavuutta. Luotettavuutta lisäsi myös se, että tutkimuksessa oli mukana kaksi 8.
luokkaa, joille molemmille järjestettiin lähes sama opetuskokeilu. Melko lyhyiden opetuskokeilujen
vuoksi muutamien oppilaiden ja opiskelijoiden poissaolot saattoivat vaikuttaa heidän saamiinsa
kokemuksiin yksilöllisen oppimisen mallista. Poissaolijoita oli kuitenkin vain muutamia ja suurin
osa oppijoista oli paikalla kaikilla tunneilla. Pitäessäni kolmatta opetuskokeilua, minulla oli kokemusta jo kahdesta aiemmasta opetuskokeilusta ja tämän vuoksi on mahdollista, että kokemuksen
ohjaamana toimin viimeisessä opetuskokeilussa hieman eri tavalla kuin aiemmissa. Tutkimuksen
luotettavuutta pyrittiin lisäämään yhdistämällä oppilaiden kokemuksiin myös opettajan kokemukset
ja havainnot. Koska toimin samaan aikaan sekä opettajana että tutkijana, en esimerkiksi voinut kirjoittaa havaintojani ja kokemuksiani heti ylös, vaan kirjoitin ne vasta oppituntien jälkeen. Toimintani opettajana väistämättä johti myös siihen, etten voinut havainnoida kokoaikaa ja tämän vuoksi
minulta mahdollisesti jäi huomaamatta tiettyjä tilanteita.
109

Luotettavuuden arvioinnissa huomiota tulee kiinnittää myös kvalitatiivisen aineiston analysointiin, jota yleensä pidetään melko subjektiivisena. Kvalitatiivisessa sisällönanalyysissa tutkija
vaikuttaa analysointiin ja tutkimuksen etenemiseen esimerkiksi teemoittelemalla ja luokittelemalla
aineistoa. Aineiston analysoinnissa yritin toimia mahdollisimman luotettavasti, siten että pyrin tarkastelemaan aineistoa ilman aiempien kokemusten, tietojen ja käsitysten vaikutusta tulkintaan. Tästä huolimatta tutkijan omat odotukset tutkittavasta asiasta ovat voineet huomaamattomasti vaikuttaa
aineiston analysointiin ja kvalitatiivisen sisällönanalyysin aikana tutkija on tiedostamattaan voinut
etsiä aineistosta juuri haluamiaan vastauksia. Analyysin subjektiivisuus on siis tiedostettuja ja voidaankin todeta, että jos analyysin olisi tehnyt toinen henkilö, voi olla että tulokset olisivat jollain
tavalla erilaiset. Sisällönanalyysin luotettavuutta pyrittiin kuitenkin lisäämään kuvaamalla mahdollisimman tarkasti sen toteutus ja tulokset. Ennen varsinaista sisällönanalyysia luin aineiston myös
useaan kertaan läpi muodostaakseni siitä selkeän kokonaiskuvan ja silloin myös erilaisilla teemoilla
oli mahdollisuus nousta esiin. Teemoittelun ja luokittelun pyrin toteuttamaan siten, että vastausten
alkuperäiset ajatukset säilyisivät mahdollisimman samoina. Tuloksia raportoidessa palasin myös
usein alkuperäiseen aineistoon varmistaakseni, että tulkinnat tehdään alkuperäisistä vastauksista ja
näin vastausten alkuperäinen merkitys säilyisi. Koska teemoittelun ja luokittelun seurauksena vastaajien ajatukset eivät pääse kokonaan esiin, esitän tulosten ohella vastaajien alkuperäisiä vastauksia. Myös tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta.
Oman haasteensa tutkimuksen tekemiselle toi myös tutkimuksen aihe. Yksilöllisen oppimisen malli on vasta muutamia vuosia vanha ja se kehittyy kokoajan. Lisäksi sitä ei ole tiettävästi aiemmin tutkittu esimerkiksi reaaliaineissa ja kokonaisuudessaankin tutkimus on vasta melko vähäistä. Toisaalta mallin taustalla olevia yksittäisiä opetusmenetelmiä on tutkittu jo pitkään. Yksilöllisen
oppimisen malliin liittyvä käsitteiden käyttö on myös osittain sekavaa ja jäsentymätöntä. Siksi olen
pyrkinyt tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä kuvaamaan mahdollisimman tarkasti tällä hetkellä olemassa olevan tietämyksen aiheesta. Pyrin myös määrittelemään tarkasti, miten yksilöllisen
oppimisen malli ymmärretään nimenomaan tässä tutkimuksessa.
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11. Yhteenveto
Suomalainen koulu on viime vuosina ollut voimakkaan julkisen keskustelun ja kehittämishaasteiden
kohteena. Maailma on ennennäkemättömän muutoksen keskellä, mutta samalla on esitetty epäilyjä
siitä, että koulu ei ole pysynyt kehityksen tahdissa ja se ei siten välttämättä pysty vastaamaan maailman muutosten tuottamiin haasteisiin ja osaamisvaatimuksiin (Korkeamäki ym. 2011a: 7, Vitikka
2009: 25). Kouluihin on vaadittukin toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen muutosta (Jordmanin ym. 2015: 78). Omalta osaltaan muutosta ohjaavat uudet peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman perusteet, joissa nousee esiin konstruktivistinen oppimiskäsitys sekä tulevaisuuden taidot
(POPS 2014, LOPS 2015). Opetussuunnitelmien määrittelemä oppimiskäsitys nostaa esille oppilaiden ja opiskelijoiden aktiivisen toiminnan, itseohjautuvuuden, oppimisen ilon sekä yhteistyön ja
vuorovaikutuksen.
Miten kouluissa tapahtuva toiminta tulisi järjestää, jotta opetussuunnitelmien asettamiin tavoitteisiin vastataan? Osa ratkaisua voisi olla matematiikanopettaja Pekka Peuran kehittämä yksilöllisen oppimisen malli, joka perustuu oppilaiden aktiivisuuteen, omatahtiseen etenemiseen ja yhteisölliseen oppimiseen. Suurin ero perinteiseen opetukseen on se, että mallissa opettaja ei yleensä
opeta koko ryhmää kerralla. (Pernaa & Peura 2012.) Yksilöllisen oppimisen mallissa opettaja luopuu perinteisestä roolistaan tukeakseen oppilaiden itseohjautuvuutta, autonomiaa ja yksilöllistä oppimisprosessia. Siinä oppilaat vapautetaan opiskelemaan omalla tasollaan, esimerkiksi oppimispolkujen ohjaamana, sekä tekemään omaa opiskeluaan koskevia merkityksellisiä päätöksiä (Toivola
2015a). Mallissa opettaja siirtyy luokan edestä oppilaiden joukkoon ja opettaa oppilaita yksilöllisesti sekä pienryhmissä. Yksilöllisen oppimisen malli yhdistää useita konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisia työtapoja (Toivanen 2012: 16, Saari 2015: 6) ja sen tavoitteena on parantaa opiskelumotivaatiota ja oppimistuloksia sekä luoda oppimiskulttuuri, jossa jokainen saa opiskella omien
kykyjensä mukaan omalla lähikehityksen vyöhykkeellään (Pernaa & Peura 2012, Toivola 2015a).
Yksilöllisen oppimisen malli ei ole yksittäinen opetusmenetelmä, vaan oppimiskulttuuri, joka syntyy ja rakentuu vähitellen oppilaiden ja opettajan kasvaessa siihen. Yksilöllisen oppimisen mallissa
tapahtuu sitä käyttäessä siis muutosta ja se voidaankin nähdä etenevänä prosessina. Yksilöllisen
oppimisen malli on alun perin kehitetty matematiikan opetukseen, mutta nykyään sitä sovelletaan
eri oppiaineissa ja eri kouluasteilla.
Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena oli tutkia yksilöllisen oppimisen mallin käyttöä
yläkoulun ja lukion biologian oppimisessa ja opetuksessa. Päätavoitteena oli selvittää miten yksilöllisen oppimisen malli soveltuu biologian oppimiseen ja opetukseen sekä mitkä ovat oppilaiden ja
opiskelijoiden sekä opettajan kokemukset biologian oppimisesta ja opettamisesta yksilöllisen oppi111

misen mallin avulla. Tutkimuksessa selvitettiin myös oppilaiden ja opiskelijoiden yleisiä kokemuksia biologiasta, biologian opiskelusta ja opetusmenetelmistä sekä miten yksilöllisen oppimisen malli
vaikuttaa niihin. Tutkimukseen kerättiin empiirinen aineisto järjestämällä kolme yksilöllisen oppimisen opetuskokeilua eräässä eteläpohjalaisessa yläkoulussa ja lukiossa. Opetuskokeiluihin osallistui kaksi 8. vuosiluokan oppilasryhmää sekä yksi lukion opiskelijaryhmä, yhteensä 43 oppilasta ja
opiskelijaa. Aineisto koostui kyselylomakkeista, joihin oppilaat vastasivat ennen ja jälkeen opetuskokeilun. Aineistoon kuului myös tutkijan opettajana havainnoistaan ja kokemuksistaan kirjoittama
päiväkirja. Aineiston analyysissa käytettiin tilastollisia testejä ja kvalitatiivista sisällönanalyysiä.
Tulosten mukaan oppilaiden ja opiskelijoiden kokemukset yksilöllisen oppimisen mallista
olivat suurilta osin positiiviset. Suurin osa oppilaista ja opiskelijoista koki, että yksilöllisen oppimisen malli sopi heille erittäin hyvin tai hyvin. Enemmistö oppilaista ja opiskelijoista uskoi saavansa
yksilöllisen oppimisen mallilla parempia oppimistuloksia ja halusi käytettävän sitä jatkossakin.
Suurin osa oppilaista ja opiskelijoista koki oppivansa yksilöllisen oppimisen mallilla paremmin
kuin perinteisessä opetuksessa. Oppilaiden kokemukset biologiasta muuttuivat opetuskokeilujen
myötä myös tilastollisesti merkitsevästi positiivisemmiksi ja lisäksi he kokivat osallistuvan oppitunneilla tilastollisesti erittäin merkitsevästi aktiivisemmin. Oppilaat kokivat positiivisena mahdollisuuden opiskella parin kanssa ja ryhmissä, edetä omassa tahdissaan sekä tehdä omaa opiskelua koskevia merkityksellisiä päätöksiä, kuten valita opiskelutapoja. Lukiolaiset arvostivat myös mahdollisuutta ajatella itsenäisesti. Yksilöllisen oppimisen malliin liittyviä negatiivisia piirteitä mainitsi vain
pieni osa oppilaista ja esiin nousi esimerkiksi, että työskentelyyn ei aina jaksa keskittyä ja että keskustelut voivat välillä karata aiheen ulkopuolelle.
Myös opettajan kokemukset olivat alun haasteiden jälkeen pääosin positiivisia. Yksilöllisen oppimisen mallin ansiosta opettajan ja oppilaiden vuorovaikutus ja kohtaaminen lisääntyi ja
opettaja koki voivansa huomioida oppijoita paremmin. Toisaalta oppilaiden erilaisuus voi asettaa
myös haasteita. Yksilöllisen oppimisen malli loi vapaan, rennon ja kiireettömän ilmapiirin ja opettajan kokemusten mukaan se aktivoi oppilaita sekä ohjasi heitä oppimisen kannalta tehokkaaseen
työskentelyyn ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Opettaja koki roolinsa monipuolistuvan
ja muuttuvan tiedonjakajasta enemmänkin oppijoiden oppimisprosessinohjaajaksi ja tukijaksi. Opettajan rooli osoittautui myös oppilaiden kokemuksissa tärkeäksi. Aluksi yksilöllisen oppimisen mallin haasteena voi olla kaikkien oppijoiden innostaminen ja motivoiminen. Lisäksi kaikki oppijat
eivät välttämättä pyydä omatoimisesti apua.
Tutkimus oli luonteeltaan pääosin kvalitatiivinen tapaustutkimus, minkä johdosta tuloksista ei voida suoraan tehdä laajempia yleistyksiä. Tulokset ovat monilta osin lupaavia ja ne antavat
mielenkiintoista tietoa yksilöllisen oppimisen mallista, sen vaikutuksista sekä tutkimuksessa muka112

na olleiden oppijoiden ja opettajan siitä saamista kokemuksista. Tulosten perusteella yksilöllisen
oppimisen malli vaikuttaisi soveltuvan biologian oppimiseen ja opettamiseen. Oppiaineen erityispiirteet on aina otettava kuitenkin huomioon. Yksilöllisen oppimisen mallin avulla biologian opetusta voi olla mahdollista kehittää uusien opetussuunnitelmien määrittelemään suuntaan sekä vastata
joihinkin biologian opetuksessa havaittuihin haasteisiin. Yksilöllisen oppimisen mallia voi soveltaa
biologiassa monin erilaisin tavoin ja jokainen opettaja voi tehdä mallista omannäköisensä. Tässä
tutkimuksessa esitetty tapa toteuttaa yksilöllistä oppimista on vain yksi mahdollinen, mutta se voi
olla tukena sekä innostaa myös muita pohtimaan ja kehittämään omaa opetustaan. Kokeilunhaluiset
ja yksilöllisestä oppimisesta kiinnostuneet opettajat voivat tutkimuksessa esitettyjen käytäntöjen
lisäksi hyödyntää ja soveltaa tutkimuksen teoriaosaa ja tuloksia omaan opetukseensa ja oppilasryhmiinsä parhaiten soveltuvilla tavoilla. Yksilöllisen oppimisen mallissa on kyse vähitellen rakentuvasta oppimiskulttuurista ja se edellyttää oppilaiden ja opettajien tottumista sekä kasvamista. Yksilöllisen oppimisen malliin liittyy myös haasteita, mutta opettajan on tärkeää seurata tilannetta ja
kulttuurin rakentuessa kehittää toimintaa yhdessä oppilaiden kanssa.
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tilastoanalyysien tuloksia tulkitessani. Ilman apuasi taistelisin ”ärrän” kanssa edelleen.
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erilaisia kokemuksia. Kiitollisin ja avoimin mielen suuntaan kohti tulevaisuutta ja työelämää.
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Liitteet
Liite1. Tutkimuslupa
Sivistyslautakunta

9.6.2015

TUTKIMUSLUPAPYYNTÖ
Valmistelija: sivistystoimenjohtaja
Biologian, maantieteen ja terveystiedon aineenopettajaopiskelija Markus Mäenpää pyytää aineistonkeruulupaa graduaan varten. Gradun aiheena on Käänteisen oppimisen toteuttaminen biologian opetuksessa yksilöllisen oppimisen mallin avulla. Gradu tehdään
Oulun yliopistolle.
Aineiston on tarkoitus koota opetuskokeilujen muodossa yläkoulussa ja lukiossa kahden
viikon aikana elokuussa ja marraskuussa.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää Markus Mäenpäälle aineistonkeruuluvun yläkoulussa ja lukiossa pro gradu-työtään varten.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja
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Liite 2. 8.luokkalaisten oppimispolku.
METSÄN NISÄKKÄÄT JA PETOLINNUT YKSILÖLLISESTI OPPIEN
Seuraavien kahdeksan oppitunnin aikana opiskellaan metsän nisäkkäitä ja petolintuja (oppikirjan
sivut 74–89) yksilöllisen oppimisen mallilla. Alla on kerrottu tarkemmat työskentelyohjeet.
1. Seuraavien kahdeksan oppitunnin aikana opiskellaan kappaleet 16, 17 ja 18 sekä parityösivut 78–81.
2. Joka oppitunnille on annettu opiskeltava aihe valmiiksi, mutta oppituntien aikana saat
opiskella omaan tahtiin.
3. Jokaisen kappaleen tärkeät asiat on koottu seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon kahteen
sarakkeeseen: opi perusasiat ja syvennä osaamistasi.
o kaikki opiskelevat perusasiat
o syventäviä asioita saa opiskella oman mielenkiinnon mukaan
4. Taulukon jälkeen löydät tehtäväpolun, jossa jokaisesta kappaleesta on kahdenlaisia tehtäviä:
perustehtäviä ja syventäviä tehtäviä.
o kaikki tekevät perustehtävät
o syventäviä tehtäviä voi tehdä oman mielenkiinnon mukaan
o saat valita itse miten tehtävät teet, tehtävien alla on vinkkejä eri opiskelutavoista
5. Opiskele oppitunneilla omaan tahtiisi sinulle parhaiten sopivin tavoin:
o opiskele yksin tai yhdessä muiden kanssa eli pareittain tai pikku ryhmissä
o etene polun mukaan, lue oppikirjaa, tee muistiinpanoja, tee ajatuskarttoja tai tehtäväkirjan tehtäviä
o kysy opettajalta tai opiskelukavereilta, opeta itse muita
o etsi lisätietoa esim. netistä
o kokeile uusia opiskelutapoja!
6. Opiskele myös kotona.
7. Tarkista tekemäsi tehtävät.
o älä pyyhi virheellisiä vastauksia pois, vaan korjaa ja täydennä vastauksia värikynällä
8. Varmista, että osaat:
o sulje kirja, osaatko selittää asian esim. itsellesi, kaverillesi tai opettajalle? Tai osaatko piirtää asiasta kuvan?
o väritä seuraavalla sivulla olevasta taulukosta ruutu, kun osaat ruudussa olevan
asian hyvin
o voit lisätä taulukkoon myös muita oppimiasi asioita
9. Jos löydät tai keksit jonkin opiskeltaviin aiheisiin liittyvän asian, joka kiinnostaa sinua, mutta jota ei ole mainittu taulukossa tai tehtävissä, tutki asiaa ja perehdy siihen aivan vapaasti!

10. Opettaja kiertelee luokassa, opettaa asioita yksilöllisesti tai pikku ryhmissä, neuvoo, ohjaa ja
vastaa kysymyksiin. Kysy rohkeasti apua!
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OPPIKIRJAN
KAP- OPI PERUSASIAT
PALEET JA AIHEET
- kaikkien osattava
- löytyvät oppikirjasta

KPL 16: Hirvieläimet

Suomessa esiintyvät hirvieläimet
Hirvieläinten tuntomerkit
Hirven elintavat
Ekologinen lokero
Tulokaseläimet

SYVENNÄ OSAAMISTASI
- opiskele näitä oman
mielenkiinnon mukaan
- osa asioista löytyy
oppikirjasta, osaan
saa etsiä itse tietoa
Hirvieläinten metsästys
Poronhoito
Hirvikärpänen

Suomessa esiintyviä nisäkkäitä
Perustiedot yhdestä valitsemastasi nisäkkäästä
KPL 17: Pikkunisäk- Suomessa esiintyvät pikkunisäkkäät
käät
Pikkunisäkkäiden nopean lisääntymisen
syyt
Kannanvaihtelut
Hyönteissyöjien ja jyrsijöiden erot
Metsämyyrän ja metsähiiren elintavat

Uhanalaiset ja yleiset nisäkkäät
Erilaisten ekosysteemien nisäkkäät
Miten kasvit puolustautuvat pikkunisäkkäiltä?
Pikkunisäkkäiden saalistajat

KPL 18: Petolinnut: Petolintujen ominaisuudet
pöllöt ja haukat
Suomen pöllö- ja haukkalajit sekä niiden tuntomerkit
Pöllöjen elintavat
Petolintujen merkitys metsän ekosysteemissä

Petolintujen uhanalaisuus

Parityösivut (s. 78–81)

Myyräkuume

Pöllö- tai haukkalajiin tutustuminen
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OPPIA VOI MONELLA TAVALLA!
Jokaisella on oma tyylinsä oppia, kokeile rohkeasti erilaisia tapoja ja huomaa mitkä sopivat sinulle.
Muista että oppiminen voi olla oikein hauskaa!  Alla on lueteltu erilaisia oppimisentapoja, keksitkö itse lisää?
- oppikirjasta lukeminen
- pyydä opettajasi tai kaverisi opettamaan
- muistiinpanojen tekeminen
- kysyminen
- ryhmätyöt
- muiden opettaminen
- ajatuskartta
- muistisääntöjen keksiminen
- videoiden katsominen
- uutisten seuraaminen
- lisätiedon etsiminen esim. netistä
- älypuhelin sovellukset
- kaverin tai opettajan kanssa keskusteleminen
- … ja vaikka mitä muita!
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TEHTÄVÄPOLKU METSÄN NISÄKKÄISTÄ
KPL 16: HIRVIELÄIMET
PERUSTEHTÄVÄT
- kaikki tekevät perustehtävät, mutta saat itse valita tavan jolla tehtävät teet
- tehtävän alapuolella on lueteltu esimerkkejä tavoista, joilla voit tehtävän opiskella. Voit valita itse muitakin opiskelutapoja katsomalla esim. edellisellä sivulla lueteltua listaa.
1. Mitä hirvieläimiä Suomessa esiintyy? Montako niitä on yhteensä?
- Opiskele asiaa oppikirjasta ja tee vihkoosi ajatuskartta.
- Tai keskustele asiasta parisi tai opettajan kanssa.
- Tee parisi kanssa erilliselle paperille ajatuskartta Suomen hirvieläinlajeista ja ripustakaa se
luokan seinälle.
2. Miten erotat hirvieläimet toisistaan? Mitkä ovat niiden tuntomerkit?
- Pyydä opettajalta moniste, jossa voit harjoitella hirvieläinten tunnistusta.
- Käy harjoittelemassa hirvieläinten tunnistusta luokan sivupöydällä olevista kuvista.
- Lue oppikirjaa ja kirjoita esim. muistiinpanoja vihkoon tai piirrä kuvia.
- Tee tehtäväkirjasta tehtävä 4 ja 5 sivulta 78 ja tehtävä 9 sivulta 79.
- Testaa osaamisesi ja harjoittele hirvieläinten tunnistusta älypuhelin-sovelluksella! Kysy
opettajalta lisäohjeita 
3. Miten hirvi elää? Mitä se syö? Millainen on hirven vuosi?
- Opiskele parisi kanssa asiaa oppikirjasta ja kootkaa kumpikin vihkoonne viisi tärkeää asiaa
ylös. Verratkaa lopuksi omia muistiinpanojanne ja täydentäkää niitä.
- Tee tehtäväkirjasta sivulta 77 tehtävät 1 ja 2.
4. Mitä tarkoittaa että hirvieläimet elävät kukin omassa ekologisessa lokerossaan? Miksi se
on hyvä asia?
- Tee tehtäväkirjasta tehtävä 6 sivulta 78.
- Kirjoita asiasta vihkoosi tai keskustele parisi kanssa.
5. Mitä ovat tulokaseläimet? Mistä suunnista eläimet ovat tulleet Suomeen jääkauden jälkeen?
- Opiskele asiaa oppikirjasta ja tee tehtäväkirjasta sivu 80.
- Luettele vihkoosi esimerkkejä tulokaseläimistä.
SYVENTÄVÄT TEHTÄVÄT
- opiskele näitä tehtäviä oman mielenkiintosi mukaan 
1. Monia hirvieläimiä metsästetään. Harrastatko metsästystä? Miksi metsästys on perusteltua? Mitä lupia metsästykseen tarvitaan?
- Keskustele aiheesta kaverisi tai opettajan kanssa ja etsi netistä lisätietoa.
- Tee tehtäväkirjan tehtävä 8 sivulta 79.
2. Oletko nähnyt poroja? Pohjois-Suomessa poronhoito on tärkeä elinkeino.
- Etsi poronhoidosta tietoa.
3. Oletko törmännyt hirvikärpäseen? Etsi hirvikärpäsestä lisätietoa.
- Tee tehtäväkirjasta tehtävä 3 sivulta 77.
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PARITYÖSIVUT (S. 78–81)
PERUSTEHTÄVÄT
- kaikki tekevät perustehtävät, mutta saat itse valita tavan jolla tehtävät teet
1. Selaile oppikirjan sivuja 78–81 ja katso millaisia erilaisia nisäkkäitä Suomessa elää. Mitä
näistä olet nähnyt? Mitä muita nisäkkäitä tiedät?
- Luettele Suomessa esiintyviä nisäkkäitä vihkoosi.
- Keskustele esim. parisi kanssa tai kerro opettajalle mitä nisäkkäitä olet nähnyt.
2. Valitse sivuilta 78–81 luetelluista nisäkkäistä yksi ja tee siitä yksin tai parin kanssa pieni
tietoisku esim. A4-paperille.
SYVENTÄVÄT TEHTÄVÄT
- opiskele näitä tehtäviä oman mielenkiintosi mukaan 
1. Mitkä nisäkkäät ovat uhanalaisia? Entä mitkä nisäkkäät ovat hyvin yleisiä?
- Etsi tietoa esim. netistä ja keskustele asiasta parisi kanssa.
2. Mitä nisäkkäitä asuu erilaisissa ekosysteemeissä? Mitä nisäkkäitä elää esimerkiksi suo- tai
vesiekosysteemissä?
- Ota asiasta selvää esim. netistä tai kysy opettajalta.
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KPL 17: PIKKUNISÄKKÄÄT
PERUSTEHTÄVÄT
- kaikki tekevät perustehtävät, mutta saat itse valita tavan jolla tehtävät teet
1. Millaisia pikkunisäkkäitä Suomen metsissä elää? Mitä tuntomerkkejä niillä on?
- Selaile kappaletta 17 ja keskustele parisi kanssa tai pienessä ryhmässä ja tee vihkoosi luettelo pikkunisäkkäistä.
- Tutki täytettyjä eläimiä ja mieti niiden tuntomerkkejä.
- Pyydä opettajalta moniste, jonka avulla pikkunisäkkäiden tunnistusta voi harjoitella.
2. Miten on mahdollista että pikkunisäkkäät voivat lisääntyä valtavan nopeasti?
- Opiskele asiaa oppikirjasta ja luettele siellä mainitut kolme syytä vihkoosi.
- Tee tehtäväkirjasta tehtävä 4 sivulta 83.
- Laske: Jos peltomyyrä saa 6 poikasta kerralla kuusi kertaa kesässä, paljonko poikasia peltomyyrä kesänaikana synnyttää?
- Laske: Jos peltomyyrän jälkeläisistä puolet on tyttäriä, kuinka monta lastenlasta peltomyyrä-äiti voi saada, jos jokainen keväällä syntyneistä tyttäristä voi saada syksyyn mennessä
30 poikasta?
3. Miten pikkunisäkkäiden määrä vaikuttaa niitä saalistavien petojen määrään?
- Tutki oppikirjan kuvaa 82B ja selitä kuva parillesi tai opettajalle. Pohdi myös, mitkä muut
tekijät kuin pedot vaikuttavat pikkunisäkkäiden määrään.
- Tee tehtäväkirjasta tehtävä 5 sivulta 84.
- Pyydä opettajalta moniste aiheeseen liittyen.
4. Mitkä pikkunisäkkäistä ovat hyönteissyöjiä? Entä jyrsijöitä? Mitä eroa niillä on keskenään?
- Tutki taulukkoa oppikirjan sivulta 83 ja tutki sen jälkeen luokan sivupöydältä löytyviä pääkalloja.
- Pyydä opettajalta moniste, jonka avulla voit vertailla hyönteissyöjiä ja jyrsijöitä.
5. Tutustu metsämyyrän ja metsähiiren elintapoihin.
- Opiskele aihetta oppikirjasta ja tee vihkoosi lyhyet muistiinpanot.
- Testaa lopuksi tietosi tietovisassa, jota voit pelata älypuhelimellasi! Pyydä opettajalta lisäohjeita 
SYVENTÄVÄT TEHTÄVÄT
- opiskele näitä tehtäviä oman mielenkiintosi mukaan 
1. Selvitä miten kasvit puolustautuvat jyrsijöiltä.
2. Mitkä eläimet saalistavat pikkunisäkkäitä?
- luettele näitä eläimiä vihkoosi ja tutustu joihinkin tarkemmin
3. Mikä on myyräkuume? Mitkä ovat sen oireet?
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KPL 18: PETOLINNUT: PÖLLÖT JA HAUKAT
PERUSTEHTÄVÄT
- kaikki tekevät perustehtävät, mutta saat itse valita tavan jolla tehtävät teet
1. Pöllöt ja haukat ovat petolintuja. Mikä tekee niistä petoja? Mitä ovat petolintujen ominaisuudet? Mikä keskeinen ero on pöllön ja haukan saalistuksessa?
- Selaile kappaletta 18 ja keskustele parisi kanssa. Tehkää vihkoonne luettelo tai ajatuskartta
petolintujen ominaisuuksista.
- Käy tutustumassa takapöydällä oleviin täytettyihin petolintuihin ja mieti miksi ne ovat petolintuja.
2. Mitä pöllö- ja haukkalajeja Suomessa tavallisimmin tavataan? Mitkä ovat niiden tuntomerkit?
- Pyydä opettajalta moniste, johon voit tunnistaa pöllöjä ja haukkoja sekä osoittaa niiden
tuntomerkkejä. Käytä oppikirjaa apunasi.
- Tee vihkoosi ajatuskartta pöllö- ja haukkalajeista ja kuvaa niiden tuntomerkkejä.
- Käy harjoittelemassa pöllöjen ja haukkojen tunnistusta luokan takapöydällä olevista kuvista.
- Testaa osaamisesi ja harjoittele tunnistusta älypuhelin-sovelluksella! Kysy opettajalta lisäohjeita 
3. Helmipöllö on Suomen yleisin pöllö. Millaiset elintavat helmipöllöllä on?
- Opiskele oppikirjasta helmipöllön elintavoista ja tee vihkoosi lyhyet muistiinpanot. Vertaa
lopuksi muistiinpanoja kaverisi kanssa ja täydentäkää muistiinpanojanne.
- Keskustele asiasta opettajan kanssa.
- Tee tehtäväkirjasta tehtävät 3, 7 ja 8 sivuilta 83-85.
4. Pohdi petolintujen merkitystä metsän ekosysteemissä. Mikä on petolintujen asema metsän
ravintoketjussa?
- Keskustele aiheesta parisi tai opettajan kanssa.
- Tutki esimerkiksi oppikirjassa sivulla 87 olevia diagrammeja ja pohdi asiaa.
SYVENTÄVÄT TEHTÄVÄT
- opiskele näitä tehtäviä oman mielenkiintosi mukaan 
1. Kertaus on opintojen äiti! x)
Tee tehtäväkirjasta kappaleita 17 ja 18 kertaavat tehtävät 1 ja 9 sivuilta 82 ja 86.
2. Ovatko Suomessa esiintyvät pöllöt tai haukat uhanalaisia?
- Etsi aiheesta tietoa esimerkiksi Internetistä.
3. Tutustu tarkemmin yhteen valitsemaasi pöllö- tai haukkalajiin.
- Etsi tietoa Internetistä tai oppikirjasta ja kirjoita keskeisiä asioita vihkoon tai kerro niistä
parillesi ja opettajalle.
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Liite 3. Lukiolaisten oppimispolku.
SOLUN TOIMINTA YKSILÖLLISESTI OPPIEN
Tällä viikolla opiskellaan solun toimintaa (oppikirjan sivut 39–64) yksilöllisen oppimisen mallilla.
Alla on kerrottu tarkemmat työskentelyohjeet.
11. Viikon aikana opiskellaan kappaleet 6, 7 ja 8.
12. Joka oppitunnille on annettu opiskeltava kappale valmiiksi, mutta oppituntien aikana saat
opiskella omaan tahtiin.
13. Jokaisen kappaleen tärkeät asiat on koottu seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon kahteen
sarakkeeseen: opi perusasiat ja syvennä osaamistasi.
o kaikki opiskelevat perusasiat
o syventäviä asioita saa opiskella oman mielenkiinnon mukaan
14. Taulukon jälkeen löydät tehtäväpolun, jossa jokaisesta kappaleesta on kahdenlaisia tehtäviä:
perustehtäviä ja syventäviä tehtäviä.
o kaikki tekevät perustehtävät
o syventäviä tehtäviä voi tehdä oman mielenkiinnon mukaan
o saat valita itse miten tehtävät teet, tehtävien alla on vinkkejä eri opiskelutavoista
15. Opiskele oppitunneilla omaan tahtiisi sinulle parhaiten sopivin tavoin:
o opiskele yksin tai yhdessä muiden kanssa eli pareittain tai pikku ryhmissä
o etene polun mukaan, lue oppikirjaa, tee muistiinpanoja, tee ajatuskarttoja tai oppikirjantehtäviä
o kysy opettajalta tai opiskelukavereilta, opeta itse muita
o etsi lisätietoa esim. netistä
o kokeile uusia opiskelutapoja!
16. Opiskele myös kotona.
17. Tarkista tekemäsi tehtävät.
o älä pyyhi virheellisiä vastauksia pois, vaan korjaa ja täydennä vastauksia esim.
värikynällä
18. Varmista, että osaat:
o sulje kirja, osaatko selittää asian esim. itsellesi, kaverillesi tai opettajalle? Tai osaatko piirtää asiasta kuvan?
o väritä seuraavalla sivulla olevasta taulukosta ruutu, kun osaat ruudussa olevan
asian hyvin
o voit lisätä taulukkoon myös muita oppimiasi asioita
19. Jos löydät tai keksit jonkin opiskeltaviin aiheisiin liittyvän asian, joka kiinnostaa sinua, mutta jota ei ole mainittu taulukossa tai tehtävissä, tutki asiaa ja perehdy siihen aivan vapaasti!

20. Opettaja kiertelee luokassa, opettaa asioita yksilöllisesti tai pikku ryhmissä, neuvoo, ohjaa ja
vastaa kysymyksiin. Kysy rohkeasti apua!
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OPPIKIRJAN KAPPALEET JA AIHEET

OPI PERUSASIAT
- kaikkien osattava
- löytyvät oppikirjasta

SYVENNÄ OSAAMISTASI
- opiskele oman mielenkiinnon mukaan
- osa asioista löytyy oppikirjasta, osaan saa etsiä
itse tietoa

KPL 6: Kasvien vesi- ja
ravinnetalous

Kasvin vedenotto ja vedenkuljetus

Mihin kasvi tarvitsee vettä?

Vedennousu kasvissa
Yhteyttämistuotteiden kuljetus
Sammalten ja putkilokasvien erot
Putkilokasvin varren poikkileikkaus
Ravinteiden otto

Kasvien kuivuuden sieto
Mahla
Kasvin osat
Lehden rakenne
Maaperän ravinteisuus ja happamuus

Kasvien pääravinteet ja hivenaineet
KPL 7: Fotosynteesi tuottaa ravintoa eliökunnalle

Fotosynteesin merkitys ja siihen kykenevät eliöt
Fotosynteesin peruskaava
Kloroplastin rakenne ja toiminta
Fotosynteesin reaktiot: valoreaktio ja
pimeäreaktio
Fotosynteesin tehokkuuteen vaikuttavat tekijät
Kemosynteesi

KPL 8: Solut tarvitsevat
energiaa

Solujen energiantarve ja energiansaanti
Soluhengitys ja sen vaiheet
Käymisreaktiot: alkoholikäyminen ja
maitohappokäyminen
Soluhengityksen ja fotosynteesin
suhde

Yhteyttäminen vai fotosynteesi?
Kuumien ja kuivien alueiden
fotosynteesi
Fotosynteesin evoluutio
Miksi kasvit ovat vihreitä?
Mitä kasvit tekevät tuottamalleen sokerille?
Mistä ravintoaineista soluissa
tehdään energiaa?
Adenosiinifosfaatit (ATP, ADP
ja AMP)
Soluhengitys tarkemmin
Leivän kohotus ja alkoholin
valmistus
Ihmiselimistön energiantuotto
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OPPIA VOI MONELLA TAVALLA!
Jokaisella on oma tyylinsä oppia, kokeile rohkeasti erilaisia tapoja ja huomaa mitkä sopivat sinulle.
Muista että oppiminen voi olla oikein hauskaa!  Alla on lueteltu erilaisia oppimisentapoja, keksitkö itse lisää?
- oppikirjan lukeminen
- pyydä opettajasi tai kaverisi opettamaan
- muistiinpanojen tekeminen
- opetuksen seuraaminen
- ryhmätyöt
- kysyminen
- ajatuskartta
- muiden opettaminen
- videoiden katsominen
- muistisääntöjen keksiminen
- lisätiedon etsiminen esim. netistä
- uutisten seuraaminen
- kaverin tai opettajan kanssa keskusteleminen
- älypuhelin sovellukset
- … ja vaikka mitä muita!
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TEHTÄVÄPOLKU SOLUN TOIMINNASTA
KPL 6: KASVIEN VESI- JA RAVINNETALOUS
PERUSTEHTÄVÄT
- kaikki tekevät perustehtävät, mutta saat itse valita tavan jolla tehtävät teet
- tehtävän alapuolella on lueteltu esimerkkejä tavoista, joilla voit tehtävän opiskella. Voit valita itse muitakin opiskelutapoja katsomalla esim. edellisellä sivulla lueteltua listaa.
1. Miten ja millä kasvinosalla kasvit ottavat vettä? Tarvitaanko siihen energiaa? Missä vesi
kulkee kasvin sisällä?
- Opiskele asiaa oppikirjasta ja piirrä vihkoosi esimerkiksi kuva tai kirjoita muistiinpanot.
- Keskustele asiasta parisi tai opettajan kanssa.
- Opiskele parisi kanssa asiaa oppikirjasta ja kootkaa kumpikin vihkoonne viisi tärkeää asiaa
ylös. Verratkaa lopuksi omia muistiinpanojanne ja täydentäkää niitä.
2. Mitkä kaksi voimaa saa veden nousemaan kasvissa?
- Selitä asia parillesi tai pyydä opettaja opettamaan.
- Määrittele nämä kaksi vettä nostavaa voimaa vihkoosi.
- Tee oppikirjasta tehtävät 5, 6, 7 ja 8 sivulta 47.
3. Missä yhteyttämistuotteet kulkevat kasvin sisällä?
- Selvitä asia oppikirjasta ja vertaa yhteyttämistuotteiden kuljetusta veden kuljetukseen.
4. Mitä ovat sammalten ja putkilokasvien erot?
- Käy tutkimassa luokan takana pöydällä olevia kasvinäytteitä ja pohdi asiaa parisi kanssa.
- Tee vihkoosi vertailu sammalista ja putkilokasveista.
5. Millainen on putkilokasvien varren poikkileikkaus? Mitä osia siihen kuuluu? Mitkä ovat
niiden tehtävät?
- Pyydä opettajalta moniste, johon voit nimetä eri osia ja selittää niitä parillesi.
- Käy tutkimassa luokan takana pöydällä olevia mikroskooppinäytteitä ja kasvinäytteitä 
- Piirrä itse vihkoosi kuva kasvin varren poikkileikkauksesta.
- Tee oppikirjasta tehtävät 2 ja 9 sivulta 47.
6. Miten kasvit ottavat ravinteet? Tarvitaanko siihen energiaa?
- Opiskele asiaa oppikirjasta ja vertaa ravinteiden ottoa vedenottoon.
7. Mitä eri ravinteita ja hivenaineita kasvit tarvitsevat kasvuunsa? Mihin kasvi käyttää ravinteita?
- Kysy opettajalta hauska muistisääntö kasvien tarvitsemista ravinteista 
- Opiskele asiaa oppikirjasta ja tee ajatuskartta.
- Tee oppikirjasta tehtävä 13 sivulta 48.
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SYVENTÄVÄT TEHTÄVÄT
- opiskele näitä tehtäviä oman mielenkiintosi mukaan 
1. Mihin kasvi tarvitsee vettä?
- Keskustele parisi kanssa asiasta.
- Tutustu oppikirjassa sivulla 42 olevaan tietolaatikkoon ja etsi lisätietoa esim. netistä.
- Tee oppikirjasta tehtävä 3a ja 4 sivulta 47.
2. Millä tavoin kasvit ovat sopeutuneet kuiviin olosuhteisiin?
- Pohdi asiaa parisi kanssa tai pienessä ryhmässä.
- Tutustu oppikirjassa sivulla 43 olevaan tietolaatikkoon ja etsi lisätietoa esim. netistä.
- Tee oppikirjasta tehtävä 3b sivulta 47.
3. Mitä on mahla? Oletko kerännyt tai juonut sitä?
- Etsi tietoa mahlasta esim. netistä.
4. Mitkä ovat kasvin osat eli ”kasvin elimet”?
- Piirrä kuva kasvista, johon nimeät kasvin osat.
- Käy tutkimassa sivupöydällä olevia kasvinäytteitä.
5. Millainen on kasvin lehden poikkileikkaus? Mikä on eri osien tehtävä?
- Tutki oppikirjasta sivulla 42 olevaa 42A kuvaa. Pohdi kumpi on lehden yläpinta ja kumpi
alapinta.
6. Mitä tarkoittaa maaperän ravinteisuus? Entä maaperän happamuus?
- Tee oppikirjasta tehtävä 10 sivulta 47.
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KPL 7: FOTOSYNTEESI TUOTTAA RAVINTOA ELIÖKUNNALLE
PERUSTEHTÄVÄT
- kaikki tekevät perustehtävät, mutta saat itse valita tavan jolla tehtävät teet
1. Mikä on fotosynteesin merkitys? Mitkä eliöt kykenevät fotosynteesiin?
- Keskustele asiasta parisi tai opettajasi kanssa.
- Pohdi, mitä tapahtuisi jos fotosynteesiä ei olisi tai se loppuisi yhtäkkiä.
- Tee oppikirjasta tehtävä 2 sivulta 55.
2. Mikä on fotosynteesin peruskaava? Eli mitkä ovat fotosynteesin lähtöaineet ja lopputuotteet?
- Muistele asiaa peruskoulusta ja kirjoita fotosynteesin kaava vihkoosi.
- Tee oppikirjasta tehtävä 3 ja 4 sivulta 55.
3. Fotosynteesi tapahtuu kasvien viherhiukkasessa eli kloroplastissa. Millainen on kloroplastin rakenne? Miten kloroplasti toimii?
- Opiskele asiaa oppikirjasta ja pyydä opettajalta moniste tai piirrä itse vihkoosi kloroplastin
kuva.
- Opiskele parisi kanssa asiaa oppikirjasta ja kootkaa kumpikin vihkoonne viisi tärkeää asiaa
ylös. Verratkaa lopuksi omia muistiinpanojanne ja täydentäkää niitä.
4. Fotosynteesiin liittyy kaksi eri reaktiota: valoreaktio ja hiilen yhteyttämisreaktio eli pimeäreaktio. Mitä näissä reaktioissa tapahtuu?
- Pyydä opettajalta moniste ja tutustu siihen oppikirjan avulla sekä parisi kanssa.
- Piirrä vihkoosi kuva, kirjoita muistiinpanoja ja selitä asia siitä parillesi.
- Tee yksin tai parisi kanssa erilliselle paperille fotosynteesin reaktioista kuva ja kiinnitä se
luokan seinälle 
5. Mitkä ovat fotosynteesin tehokkuuteen vaikuttavat tekijät?
- Pohdi asiaa parisi kanssa. Mitä fotosynteesin tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä keksitte?
- Tutki oppikirjassa sivulla 53 olevia kuvaajia ja selitä ne parillesi tai pyydä opettaja kertomaan niistä.
- Tee oppikirjasta tehtävä 9 sivulta 56.
6. Mitä on kemosynteesi?
- Määrittele käsite vihkoosi.
- Pohdi miten kemosynteesi eroaa fotosynteesistä.
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SYVENTÄVÄT TEHTÄVÄT
- opiskele näitä tehtäviä oman mielenkiintosi mukaan 
1. Miten yhteyttäminen ja fotosynteesi eroavat käsitteinä toisistaan?
- Etsi asiasta tietoa esim. netistä tai pyydä opettaja selittämään asia.
2. Miten kuumilla ja kuivilla alueilla elävien kasvien fotosynteesi eroaa ”normaalista” fotosynteesistä?
- Tutki oppikirjassa sivulla 52 olevaa tietolaatikkoa ja etsi asiasta lisätietoa.
- Tee oppikirjasta tehtävä 10 sivulta 56.
3. Miten fotosynteesi on kehittynyt elämän historian aikana?
- Ota selvää fotosynteesin evoluutiosta. Milloin fotosynteesi on kehittynyt? Mitkä eliöt ovat
kyenneet siihen ensimmäisinä?
4. Miksi kasvit ovat vihreitä?
5. Mitä kasvit tekevät fotosynteesissä syntyneelle sokerille?
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KPL 8: SOLUT TARVITSEVAT ENERGIAA
PERUSTEHTÄVÄT
- kaikki tekevät perustehtävät, mutta saat itse valita tavan jolla tehtävät teet
1. Mihin solut tarvitsevat energiaa? Mitä on ATP? Mistä kahdesta reaktiosta solut saavat
energiaa käyttöönsä?
- Opiskele asiaa oppikirjasta ja kerro siitä parillesi tai opettajallesi.
- Kirjoita vihkoosi asiasta muistiinpanot tai tee ajatuskartta.
2. Mitä on soluhengitys? Mitkä kolme vaihetta siihen kuuluu? Missä ja miten nämä vaiheet
tapahtuvat? Mitkä ovat soluhengityksen lähtöaineet ja lopputuotteet?
- Pyydä opettajalta moniste aiheeseen liittyen, käy läpi sitä oppikirjan avulla. Yritä selittää se
parillesi tai pyydä opettaja opettamaan!
- Opiskele asiaa oppikirjasta ja piirrä siitä vihkoosi kuva tai kirjoita muistiinpanot.
- Tee erilliselle paperille kuva tai muistiinpanot soluhengityksen eri vaiheista ja aseta se
esim. luokan seinälle.
- Tee oppikirjasta tehtävä 1 sivulta 63.
3. Mitä ovat käymisreaktiot? Missä oloissa ne tapahtuvat? Miten ne eroavat soluhengityksestä?
- Määrittele vihkoosi kaksi eri käymisreaktiota: alkoholikäyminen ja maitohappokäyminen.
- Selitä opettajalle tai parillesi käymisreaktioiden erot ja vertaile niitä soluhengitykseen.
- Tee oppikirjasta tehtävä 2 ja 3 sivulta 63.
4. Miten soluhengitys ja fotosynteesi eroavat toisistaan?
- Tutki oppikirjan sivulla 62 olevaa tietolaatikkoa. Tutki lisäksi kuvaa 62A ja vastaa kuvatekstissä esitettyyn kysymykseen.
- Tee oppikirjasta tehtävä 5 sivulta 64.
SYVENTÄVÄT TEHTÄVÄT
- opiskele näitä tehtäviä oman mielenkiintosi mukaan 
1. Mistä ravintoaineista solut tekevät energiaa? Mikä ravintoaine on tärkein energianlähde?
- Tutki oppikirjan kuvaa 59B ja etsi lisätietoa netistä.
2. Adenosiinifosfaatit ovat solun pieniä ”akkuja”. Adenosiinifosfaatteja ovat ATP, ADP ja
AMP.
- Ota selvää mitä ATP, ADP ja AMP tarkoittavat.
- Pyydä opettajalta moniste aiheeseen liittyen.
3. Perehdy tarkemmin soluhengityksen kulkuun.
- Tutustu oppikirjan sivulla 60 olevaan lisätietolaatikkoon ja etsi netistä lisätietoa.
4. Soluhengityksellä ja käymisreaktioilla on monia sovellutuksia. Selvitä miten ne liittyvät
leivän kohottamiseen ja alkoholin valmistukseen.
5. Miten oman elimistömme solut ja kudokset saavat energiansa? Milloin solumme käyttävät
soluhengitystä? Entä milloin maitohappokäymistä?
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Liite 4. Alkukyselylomake.
ALKUKYSELY OPPILAILLE

Tunniste:___________

Tämän kartoittavan alkukyselyn avulla pyritään selvittämään oppilaiden asenteita biologiaa, sen
opiskelua ja opetusmenetelmiä kohtaan. Kysely on osa Oulun yliopistolle tehtävää Pro gradututkimusta. Kysely tehdään peruskoulun 8. luokan oppilaille sekä osalle lukion oppilaista. Huomioi
kyselyyn vastatessasi seuraavat asiat:
- Sinun ei tarvitse ilmoittaa nimeäsi tai muita henkilötietojasi, vain sukupuoli ja luokka-aste.
- Merkitse rastilla X parhaiten omaa mielipidettäsi kuvaava vaihtoehto.
- Rastita jokaisesta vain yksi (1) vaihtoehto.
- Toivon, että vastaat rehellisesti ja otat vakavasti tämän tutkimuksen.

I YLEISTIEDOT
1. Sukupuoli
2. Luokka-aste

__ tyttö
__ 8. luokka

__ poika
__ lukio

II BIOLOGIAN OSAAMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET
1. Arvioi omat tietosi ja osaamisesi biologiassa.
__ minulla on hyvät tiedot ja osaaminen biologiassa
__ minulla on keskinkertaiset tiedot ja osaaminen biologiassa
__ minulla on huonot tiedot ja osaaminen biologiassa
__ en osaa sanoa
III YLEISIÄ BIOLOGIAN OPISKELUUN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ
1. Pidän biologiasta.
__ erittäin paljon
__ melko paljon
__ vähän
__ en lainkaan
2. Biologia on tärkeä oppiaine.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
3. Viihdyn biologian tunneilla.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
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4. Biologian tunneilla tehdään minua kiinnostavia asioita.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
IV OMAA TOIMINTAA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ
1. Osallistun biologian oppitunneilla mielestäni aktiivisesti (viittaan ja osallistun keskusteluun
yms.).
__ koko ajan
__ suurimman osan ajasta
__ harvakseltaan
__ en lainkaan
2. Käytän biologian oppitunnit oppimisen kannalta hyödyllisesti (opiskelen, teen tehtäviä, seuraan
opetusta yms.).
__ koko ajan
__ suurimman osan ajasta
__ harvakseltaan
__ en lainkaan
3. Opiskelen biologiaa oppituntien ulkopuolella (teen läksyjä ja luen oppikirjaa, pohdin biologiaan
liittyviä asioita ja keskustelen niistä kavereiden tai vanhempien kanssa, etsin netistä tietoa yms.).
__ useana päivänä viikossa
__ noin kerran viikossa
__ harvemmin kuin kerran viikossa
__ en juuri koskaan
V BIOLOGIAN OPETUKSEEN JA OPPIMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET
1. Pidän siitä, että opettaja opettaa luokan edessä yhteisesti kaikille.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
2. Pidän itsenäisestä opiskelusta.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
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3. Pidän pareittain tai ryhmässä opiskelusta.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
4. Pidän siitä, että asiat opiskellaan opettajan määräämässä tahdissa.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
5. Haluaisin opiskella asioita enemmän omaan tahtiin ja käyttää asioiden opiskeluun niin paljon
aikaa kuin tarvitsen.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
6. Pidän siitä, että opettaja päättää opiskelutavat puolestani (esim. muistiinpanojen tekeminen, kirjasta lukeminen, tehtävien tekeminen, ryhmätyöt jne.)
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
7. Haluaisin valita itse opiskelutapoja (esim. muistiinpanojen tekeminen, kirjasta lukeminen, tehtävien tekeminen, ryhmätyöt jne.)
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
8. a) Haluaisin kokeilla erilaisia opiskelutapoja.
__ kyllä
__ en
b) Millaisia opiskelutapoja haluaisit kokeilla?
________________________________________________________________________________
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9. a) Minusta on mukavaa, että opettaja opettaa tutuilla opetusmenetelmillä.
__ kyllä
__ ei
b) Mikä on sinulle mieluisin tuttu opetusmenetelmä?
________________________________________________________________________________
10. a) Haluaisin, että opettaja kokeilee uusia opetusmenetelmiä.
__ kyllä
__ en
b) Millaisia uusia opetusmenetelmiä haluaisit opettajan kokeilevan?
_______________________________________________________________________________
11. Kuvaile sinulle mieluisaa biologian oppituntia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Kiitos vastaamisesta! 
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Liite 5. Loppukyselylomake.
LOPPUKYSELY OPPILAILLE

Tunniste:__________

Tämän loppukyselyn avulla pyritään selvittämään oppilaiden kokemuksia biologian opiskelusta
yksilöllisen oppimisen mallin avulla. Kysely on osa Oulun yliopistolle tehtävää Pro gradututkimusta. Kysely tehdään peruskoulun 8. luokan oppilaille sekä osalle lukion oppilaista. Huomioi
kyselyyn vastatessasi seuraavat asiat:
- Sinun ei tarvitse ilmoittaa nimeäsi tai muita henkilötietojasi, ainoastaan sukupuoli ja luokkaaste.
- Merkitse rastilla X parhaiten omaa mielipidettäsi kuvaava vaihtoehto.
- Rastita jokaisesta vain yksi (1) vaihtoehto.
- Toivon, että vastaat rehellisesti ja otat vakavasti tämän tutkimuksen.

I YLEISTIEDOT
1. Sukupuoli
2. Luokka-aste

__ tyttö
__ 8. luokka

__ poika
__ lukio

II YLEISIÄ BIOLOGIAN OPISKELUUN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ
1. Pidän biologiasta.
__ erittäin paljon
__ melko paljon
__ vähän
__ en lainkaan
2. Biologia on tärkeä oppiaine.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
3. Viihdyin biologian tunneilla viime viikolla.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
4. Biologian tunneilla tehtiin viime viikolla minua kiinnostavia asioita.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
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5. Opettajan jakamat ohje- ja tehtävämonisteet ohjasivat opiskelua hyvin.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
III OMAA TOIMINTAA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ
1. Osallistuin viime viikolla biologian oppitunneilla mielestäni aktiivisesti (etenin tehtäväpolkua,
keskustelin opettajan kanssa yms.).
__ koko ajan
__ suurimman osan ajasta
__ harvakseltaan
__ en lainkaan
2. Käytin viime viikolla biologian oppitunnit oppimisen kannalta hyödyllisesti (opiskelin, etenin
tehtäväpolkua, kysyin apua yms.).
__ koko ajan
__ suurimman osan ajasta
__ harvakseltaan
__ en lainkaan
3. Opiskelin viime viikolla biologiaa oppituntien ulkopuolella (luin oppikirjaa, etenin tehtäväpolkua, pohdin biologiaan liittyviä asioita ja keskustelin niistä kavereiden tai vanhempien kanssa, etsin
netistä tietoa yms.).
__ useana päivänä viikossa
__ muutamana päivänä viikossa
__ noin kerran viikossa
__ en lainkaan
IV YKSILÖLLISEN OPPIMISEN MALLIA KOSKEVAT KYSYMYKSET
1. a) Viime viikolla biologiaa opiskeltiin yksilöllisen oppimisen mallin avulla. Koetko oppineesi
uutta?
__ erittäin paljon
__ melko paljon
__ vähän
__ en lainkaan

b) Anna esimerkki oppimastasi asiasta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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2. a) Sopiiko yksilöllisen oppimisen malli sinulle?
__ sopii erittäin hyvin
__ sopii hyvin
__ ei sovi erityisen hyvin
__ ei sovi lainkaan
b) Perustele edellinen vastauksesi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Onko opiskelu yksilöllisen oppimisen mallilla kivaa?
__ kyllä oikein kivaa
__ on kivaa
__ ei erityisen kivaa
__ ei ole lainkaan kivaa
4. Mistä pidit yksilöllisessä oppimisessa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Mistä et pitänyt yksilöllisessä oppimisessa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Haluan jatkossa opiskella biologiaa pareittain tai ryhmässä.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
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7. Haluan jatkossa opiskella biologiaa omaan tahtiin.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
8. Miten toivoisit opettajasi toimivan yksilöllisen oppimisen aikana?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. a) Haluatko jatkossa opiskella biologiaa yksilöllisen oppimisen mallin avulla?
__ kyllä
__ en
b) Perustele edellinen vastauksesi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Jos saisit opiskella yksilöllisen oppimisen mallilla pidempään, uskotko että mielipiteesi siitä
muuttuisi?
__ kyllä, positiiviseen suuntaan
__ kyllä, negatiiviseen suuntaan
__ ei muuttuisi
__ en osaa sanoa
11. Voisin saada yksilöllisen oppimisen mallilla parempia oppimistuloksia (esim. oppisin asiat paremmin ja saisin parempia arvosanoja kokeista).
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
12. Olisin oppinut viime viikolla paremmin, jos opettaja olisi opettanut perinteisellä menetelmällä.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
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13. Haluaisin, että jatkossakin osa kurssista (esimerkiksi viikko) opiskeltaisiin yksilöllisen oppimisen mallilla.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
14. Haluaisin, että biologiaa opiskeltaisiin aina yksilöllisen oppimisen mallilla.
__ täysin samaa mieltä
__ jonkin verran samaa mieltä
__ jonkin verran eri mieltä
__ täysin eri mieltä
15. Kuvaile miten uusi opiskelutapa on vaikuttanut ajatuksiisi biologian opiskelusta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
17. Alas on listattu yksilöllisen oppimisen malliin liittyviä positiivisina pidettyjä asioita. Anna kullekin alla olevalle väitteelle kouluarvosana 4-10 sen mukaan miten hyvinä ne itse koet ja miten ne
sopivat omaan opiskeluusi. Kirjoita antamasi arvosana väitteen perässä olevalle viivalle.
1. saan opiskella omaan tahtiin ___
2. saan valita itse opiskelutapoja ___
3. saan opiskella parin kanssa tai ryhmässä ___
4. saan opiskella yksin ___
5. saan kysyä apua silloin kuin tarvitsen ___
6. saan opettajalta henkilökohtaista opetusta ___
7. saan valita tietolähteet itse ___
8. saan päättää kotiläksyt itse ___
9. oppitunneilla on rento ja kiireetön tunnelma ___
18. Minkä arvosanan antaisit yksilöllisen oppimisen mallille? Ympyröi vastauksesi.
4
5
6
7
8
9

10
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VAPAA SANA
Mitä vielä haluaisit kertoa? Sana on vapaa! 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Kiitos vastaamisesta! 
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Liite 6. Havainnointirunko.
HAVAINNOINTIRUNKO OPPITUNTIEN HAVAINNOIMISEEN OPETUSKOKEILUN
AIKANA
1. Oppimistilanteet ja työtavat





oppilaiden työskentely yksin, pareittain tai ryhmissä
erilaisten opiskelutapojen kokeilu
opettajan rooli
oppilaiden itseohjautuvuus

2. Ilmapiiri/tunnelma luokassa




vapaus, rentous ja kiireettömyys
sosiaaliset suhteet
oppilaiden viihtyminen, mielenkiinto ja motivaatio

3. Oppilaiden asenteet





oppilaiden asenne yksilöllisen oppimisen mallia kohtaan
oppilaiden asenne biologiaa kohtaan
oppilaiden asenne erilaisia opiskelutapoja kohtaan
oppilaiden asenne yhteisöllistä oppimista kohtaan

4. Opettajan asettamien tavoitteiden toteutuminen







opettajajohtoisuuden poistuminen
oppilaiden omatahtinen eteneminen
uusien opiskelutapojen kokeileminen
oppilaiden mielenkiinnon ja motivaation herättämisen onnistuminen
yhteisöllisen oppimisen toteutuminen
vapaan, rennon ja kiireettömän ilmapiirin saavuttaminen

5. Opettajan omat kokemukset ja tuntemukset
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Liite 7. Tilastoanalyysien tulokset.
Tilastoanalyysien tulokset



merkitsevyystasot korostettu seuraavasti: ° p<0,10 (suuntaa antava), * p<0,05 (jokseenkin
merkitsevä), ** p<0,01 (merkitsevä), *** p<0,001 (erittäin merkitsevä)
testit, joiden p<0,10 lihavoitu

Alku- ja loppukyselyn ero:
Pareittainen Wilcoxonin testi (Wilcoxon signed rank test with continuity correction)






Alkukysely, III-osa, kys. 1. and Loppukysely, II-osa, kys.1: V = 10, p-value = 0.1096
Alkukysely, III-osa, kys.2 and Loppukysely, II-osa, kys.2: V = 15, p-value = 0.3506
Alkukysely, III-osa, kys.3 and Loppukysely, II-osa, kys.3: V = 62.5, p-value = 0.09459°
Alkukysely, III-osa, kys.4 and Loppukysely, II-osa, kys.4: V = 60, p-value = 0.002391**
Alkukysely, III-osa, kys.1-4 and Loppukysely, II-osa, kys.1-4: V = 121.5,
p-value = 0.00387**



Alkukysely, IV-osa, kys.1 and Loppukysely, III-osa, kys.1: V = 25, p-value = 3.705e06***
Alkukysely, IV-osa, kys.2 and Loppukysely, III-osa, kys.2: V = 96, p-value = 0.1147
Alkukysely, IV-osa, kys. 3 and Loppukysely, III-osa, kys.3: V = 348,
p-value = 6.875e-05***




Oppilas- ja opiskelijaryhmien väliset erot:
Kruskal-Wallisin testi (Kruskal-Wallis rank sum test). Kun p<0,10 esillä myös Dunnin a posteriori
testi ryhmien pareittaisille vertailuille








Alkukysely, III-osa, kys. 1 by Ryhmä: K-W χ2 = 0.49752, df = 2, p-value = 0.7798
Loppukysely, II-osa, kys.1 by Ryhmä: K-W χ2 = 3.7456, df = 2, p-value = 0.1537
Alkukysely, III-osa, kys.2 by Ryhmä: K-W χ2 = 1.7951, df = 2, p-value = 0.4076
Loppukysely, II-osa, kys.2 by Ryhmä: K-W χ2 = 2.2575, df = 2, p-value = 0.3234
Alkukysely ,III-osa, kys.3 by Ryhmä: K-W χ2 = 5.5663, df = 2, p-value = 0.06184°
Vertailtavat
ryhmät
Ri-Rj
SE
Q
p<
8x
8y
1,636364 4,456526 0,367184 n.s.
8x
Lukio
7,187166 4,280013 1,679239 0,1
8y
Lukio
8,823529 3,991896 2,210361 0,05
Loppukysely, II-osa, kys.3 by Ryhmä: K-W χ2 = 3.1019, df = 2, p-value = 0.212
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Alkukysely, III-osa, kys.4 by Ryhmä: K-W χ2 = 5.5788, df = 2, p-value = 0.06146°
Vertailtavat
ryhmät
Ri-Rj
SE
Q
p<
8x
8y
2,929487 4,317245 0,678555 0,5
8x
Lukio
9,083333 4,066145 2,233893 0,05
8y
Lukio
6,153846 3,973411 1,548757 0,2
 Loppukysely, II-osa, kys.4 by Ryhmä: K-W χ2 = 1.8682, df = 2, p-value = 0.3929
 Alkukysely, III-osa, kys.1-4 by Ryhmä: K-W χ2 = 3.2956, df = 2, p-value = 0.1925
 Loppukysely, II-osa, kys.1-4 by Ryhmä: K-W χ2 = 2.7356, df = 2, p-value = 0.2547








Alkukysely, IV-osa, kys.1 by Ryhmä: K-W χ2 = 9.5715, df = 2, p-value = 0.008348**
Vertailtavat
ryhmät
Ri-Rj
SE
Q
p<
8x
8y
3,454545 4,263318 0,810295 0,5
8x
Lukio
11,86631 4,094457 2,89814 0,005
8y
Lukio
8,411765 3,818831 2,202707 0,05
Loppukysely, III-osa, kys.1 by Ryhmä: K-W χ2 = 0.27106, df = 2, p-value = 0.8733
Alkukysely, IV-osa, kys.2 by Ryhmä: K-W χ2 = 4.6045, df = 2, p-value = 0.1
Loppukysely, III-osa, kys.2 by Ryhmä: K-W χ2 = 2.4779, df = 2, p-value = 0.2897
Alkukysely, IV-osa, kys.3 by Ryhmä: K-W χ2 = 0.22024, df = 2, p-value = 0.8957
Loppukysely, III-osa, kys.3 by Ryhmä: K-W χ2 = 1.6962, df = 2, p-value = 0.4282




Loppukysely, IV-osa, kys.2a by Ryhmä: K-W χ2 = 1.2413, df = 2, p-value = 0.5376
Loppukysely, IV-osa, kys.11 by Ryhmä: K-W χ2 = 5.2765, df = 2, p-value = 0.07149°
Vertailtavat
ryhmät
Ri-Rj
SE
Q
p<
8x
8y
10,27273 4,565019 2,250314 0,05
8x
Lukio
4,272727 4,449959 0,960172 0,5
8y
Lukio
6
4,073828 1,472816 0,2
 Loppukysely, IV-osa, kys.12 by Ryhmä: K-W χ2 = 3.1605, df = 2, p-value = 0.2059
 Loppukysely, IV-osa, kys.13 by Ryhmä: K-W χ2 = 2.3909, df = 2, p-value = 0.3026
 Loppukysely, IV-osa, kys.14 by Ryhmä: K-W χ2 = 4.9425, df = 2, p-value = 0.08448°
Vertailtavat
ryhmät
Ri-Rj
SE
Q
p<
8x
8y
2,912121 4,724151 0,616433 n.s.
8x
Lukio
6,248663 4,605081 1,356906 0,2
8y
Lukio
9,160784 4,215839 2,172945 0,05

χ2-testi
 Alkukysely, II-osa, kys.1: X-squared = 12.629, df = 6, p-value = 0.04932*
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Taulukko 1. Alkukysely, II-osa, kys.1 tulosten havaitut (odotetut) jakaumat.
Alkukysely,
II-osa, kys.1
Luokka 1
2
3
4
2
8x
(0,7857143) 0 (1,047619) 3 (6,285714) 6 (2,880952)
8y
1 (1)
1 (1,333333) 9 (8)
3 (3,666667)
0
12
Lukio
(1,2142857) 3 (1,619048) (9,714286)
2 (4,452381)
Sukupuolten väliset erot:
Mann-Whitneyn U-testi (R:ssä: Wilcoxon rank sum test with continuity correction)











Alkukysely, III-osa, kys. 1 by Sukupuoli: W = 177.5, p-value = 0.3403
Loppukysely, II-osa, kys.1 by Sukupuoli: W = 224, p-value = 0.9454
Alkukysely, III-osa, kys.2 by Sukupuoli: W = 161, p-value = 0.1415
Loppukysely, II-osa, kys.2 by Sukupuoli: W = 227, p-value = 0.8796
Alkukysely, III-osa, kys.3 by Sukupuoli: W = 196.5, p-value = 0.6596
Loppukysely, II-osa, kys.3 by Sukupuoli: W = 203, p-value = 0.5804
Alkukysely, III-osa, kys.4 by Sukupuoli: W = 222, p-value = 0.7931
Loppukysely, II-osa, kys.4 by Sukupuoli: W = 218.5, p-value = 0.9558
Alkukysely, III-osa, kys.1-4by Sukupuoli: W = 184, p-value = 0.4673
Loppukysely, II-osa, kys.1-4 by Sukupuoli: W = 204.5, p-value = 0.6872








Alkukysely, IV-osa, kys.1by Sukupuoli: W = 253, p-value = 0.2347
Loppukysely, III-osa, kys.1 by Sukupuoli: W = 97.5, p-value = 0.0002663***
Alkukysely, IV-osa, kys.2 by Sukupuoli: W = 141.5, p-value = 0.03487*
Loppukysely, III-osa, kys.2 by Sukupuoli: W = 98.5, p-value = 0.0003301***
Alkukysely, IV-osa, kys.3 by Sukupuoli: W = 135, p-value = 0.06558°
Loppukysely, III-osa, kys.3 by Sukupuoli: W = 212.5, p-value = 0.8304







Loppukysely, IV-osa, kys.2a by Sukupuoli: W = 218.5, p-value = 0.9564
Loppukysely, IV-osa, kys.11 by Sukupuoli: W = 199, p-value = 0.5598
Loppukysely, IV-osa, kys.12 by Sukupuoli: W = 181.5, p-value = 0.2964
Loppukysely, IV-osa, kys.13 by Sukupuoli: W = 203, p-value = 0.6062
Loppukysely, IV-osa, kys.14 by Sukupuoli_ W = 251.5, p-value = 0.4317

χ2-testi
 Alkukysely, II-osa, kys.1: X-squared = 5.6195, df = 3, p-value = 0.1317
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