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1 JOHDANTO 

Ilmiöpohjaisuus ajankohtainen ja keskusteluissa oleva aihe erityisesti opettamisen ja oppi-

misen saralla. Tämä johtunee, että vuonna 2014 ilmestyneessä, syksyllä 2016 käyttöön 

otettavassa, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) ilmiöpohjainen oppi-

minen ja tutkiva ote painottuvat. Opetussuunnitelma on laadittu oppimiskäsitykseen, jossa 

oppilas on aktiivinen toimija. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa oppilaiden, opetta-

jien ja muiden aikuisten kesken. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteissa 

opetuksen eheyttämistä pidetään myös tärkeänä. Eheyttämisessä ilmiöitä tai teemoja tar-

kastellaan oppiainerajat ylittäen.  

Tällä hetkellä, keväällä 2016, on käynnissä peruskoulun opetussuunnitelman uudistus kii-

vaimmillaan. Kentällä olevat opettajat keskustelevat ja pohtivat, mitä ilmiöpohjaisuus käy-

tännössä tarkoittaa ja miten se tulee näkyä opetuksessa. Siitä on olemassa monia eri näke-

myksiä ja mielipiteitä. Ilmiöiden tarkastelujen merkittävyydestä kertoo Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014) se, että sana ilmiö esiintyy siellä 224 kertaa. Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) ympäristöopin oppiaineessa vuosiluok-

kien 1-2 opetuksen tavoitteissa muun muassa ohjataan oppilaita luonnon ja rakennetun 

ympäristön sekä niiden ilmiöiden merkitysten ymmärtämiseen. Sisällöissä mainitaan luon-

nossa tutkimisen ja toimimisen taitojen harjoitteleminen sekä ilmiöiden havainnointi kaik-

kina vuodenaikoina. 

Tässä pro-gradu – tutkielmassa pyritään avaamaan ilmiöpohjaisen opettamisen ja oppimi-

sen käsitettä, sekä sen taustalla olevia oppimisteoriaa ja pedagogista mallia. Tutkielmassa 

pyritään luomaan opettajille yhdenlainen näkökulma ja työkalu toteuttaa ilmiöpohjaista 

oppimista, käyttäen hyödyksi oppimisympäristöä, joka tässä tutkimuksessa tarkoittaa kou-

lun lähiympäristöä, metsää. Suunniteltua opetuskokonaisuutta testataan käytännössä al-

kuopetuksen yhdysluokassa. 

Fullan (2007) on tutkinut muun muassa muutosta, joka tapahtuu koulukulttuurissa sekä 

opetusinnovaatioiden leviämistä kouluissa. Opetusinnovaatiot ovat opetusta muuttavia ai-

neksia, kuten oppimiskäsitys, oppimissuunnitelma tai teknologia, joita oppimateriaalien 

lisäksi oppimiskulttuuri, pedagoginen käytäntö ja koulumaailman puitteet ovat tukena sen 

toteutumisessa. (Fullan, 2007) Voidaan ajatella, että ilmiöpohjainen oppiminen ja opetta-

minen ovat tietynlaisia opetusinnovaatioita. Jotta tällaiset opetusinnovaatiot voivat levitä, 



 

 

 

edellyttää se esimerkiksi muutosta opettajissa ja heidän pedagogisissa käytänteissään (Ful-

lan, 2007). On olemassa paljon opetuksessa olevia innovatiivisia käsitteitä, kuten tiedekas-

vatus, tutkiva oppiminen ja ilmiöpohjainen oppiminen. Riskinä on, että nämä käsitteet voi-

vat sekoittua keskenään (Koskelo & Kaisto 2015).  

Ilmiöpohjainen opettaminen ja oppiminen ovat varsin tuoreita ja uusia käsitteitä tieteen 

saralla. Ovaska, Rongas, Luostarinen ja Kekkonen (2014) kuitenkin näkevät ilmiöpohjai-

sen opetuksen ja oppimisen organisoinnin tapana, jonka sisällä toteutetaan pedagogisia 

malleja, joiden pohjalla ovat tieteelliset tutkimukset. Tutkielmassa lähdetään tarkastele-

maan ilmiöpohjaista oppimista tutkivan oppimisen näkökulmasta, jota on tutkittu tieteelli-

sesti. 

Tässä tutkielmassa on perusteltua esitellä hieman aiheesta julkaistuja hankkeita ja oppaita, 

sillä ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja opettamiseen ei löydy juurikaan tieteellistä teoriapoh-

jaa Suomesta tai kansainvälisesti. Käyttäen termiä ilmiöpohjaisuus, löytyy muun muassa 

Otavan opistolta foorumi, joka tarjoaa ilmiömäistä oppimista oppiainerajat rikkoen lähtö-

kohtanaan todellisen maailman ilmiöt (Kekkonen, 2016). Suomen eOppimiskeskukselta 

(2014) löytyy julkaisu aiheeseen liittyen sekä oppaita ilmiöpohjaisen opetuksen toteuttami-

seen kouluissa (Ovaska ym., 2014).  

Meriläinen ja Piispanen (2012) ovat julkaisseet hankkeen, joka liittyy ilmiöpohjaiseen op-

pimiseen. Tämän hanke on tarkoitettu opettajankoulutuksen kehittämistä varten, jotta se 

pystyisi tarjoamaan opiskelijoilleen uudenlaisen oppimisen haasteita. Virranmäki (2014) 

on tutkielmassaan toteuttanut ilmiöpohjaista opetusta lukion tiedeleirikouluilla. Ilmiöpoh-

jaisuuden oppimisen ja opetuksen käsitettä tarkastellaan tarkemmin luvussa kolme. 

Oppimisympäristön merkitystä oppimisen kannalta tarkastellaan luvussa neljä. Oppi-

misympäristö voidaan määritellä monella tapaa, ja tässä tutkielmassa esitellään muutamia 

tutkielman kannalta oleellisia määritelmiä. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan tarkemmin 

ulkoilmaoppimisympäristöä, kuten metsää ja sen merkitystä ilmiöpohjaisen oppimisen ja 

opettamisen kannalta. Suomesta löytyy esimerkkejä luonnon sekä tutkivien käytänteiden 

yhdistämisestä opetuksessa. Norströmin (2004) mukaan Suomessa toimii noin parikym-

mentä luontokoulua ja niiden tarkoituksena on tukea, täydentää ja kehittää koulujen sekä 

päiväkotien omaa luonto- ja ympäristökasvatusta. Sinne tullaan joko muutamaksi tunniksi 

tai päiväksi. Luontokoulut tarjoavat opetusta kaikenikäisille ja ne hyödyntävät alueidensa 

erityispiirteitä. Toiminnalliset työtavat ovat vahvasti esillä osana luontokoulua ja siellä 
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voidaan esimerkiksi tutustua erilaisiin elämänmuotoihin ja ekosysteemien toimintaan. 

Luonto on opetuksessa pääroolissa ja luonnollisesti opetus tapahtuu melkein kokonaan 

luonnossa. (Nordström, 2004)  

Sekä kandidaatintutkielma (Pitkänen, 2014) että maisterivaiheen koulutyöskentelyjakso 

ovat olleet innoittajana tämän tutkimuksen toteuttamiseen. Harjoittelun ainejaksolla opetet-

tavia aineita olivat ympäristöoppi, äidinkieli ja liikunta. Oppimistympäristönä hyödynnet-

tiin koulun lähiympäristöä eli koulun pihaa ja metsää sekä luokkahuonetta. Jakso oli viiden 

viikon mittainen ja jakson aikana toteutettiin eheyttävä opetuskokonaisuus teemalla ”Met-

sän taikaa”. Teeman käsittelyssä käytettiin sekä äidinkielen että ympäristöopin oppitunteja. 

Myös liikuntatunnille hyödynnettiin jossain määrin kyseistä teemaa. Suunnittelun pohjalla 

oli Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014).  

Ympäristöopin ja äidinkielen eheyttävä jakso alkoi siitä, että oppilaiden kanssa käytiin 

metsässä pienimuotoisella retkellä. Metsässä muun muassa havainnoitiin ympäröivää luon-

toa. Mukana oli myös leikkiä. Luonnosta kerättiin materiaalia niiden jatkotyöstämistä var-

ten oppilaille annettujen ohjeiden avulla. Lisäksi oppilaat etsivät metsäympäristöstä mie-

lenkiintoisen paikan, jossa pari kuvasi toisensa iPadilla. Metsästä kerättyä materiaalia työs-

tettiin pitkälle jakson aikana. Luonnonmateriaalia muun muassa luokiteltiin elottomaan ja 

elolliseen luontoon. Niiden avulla käsiteltiin myös metsän eri kerroksia. Oppilaat rakensi-

vat kenkälaatikoihin metsän eri kerroksia kuvaavan maiseman.  

Lasten ottamia kuvia katsottiin valkokankaalle heijastettuna, jolloin jokainen oppilas sai 

kertoa paikasta, jossa kuva oli otettu. Tässä jaksossa metsäretkeä siis hyödynnettiin vielä 

pitkään metsäretken jälkeenkin. Jakson aikana työstettiin sieltä kerättyjä materiaaleja käy-

den läpi erilaisia ympäristöopin sekä äidinkielen teemoja eheyttävästi. Jakson alku sijoittui 

vielä aikaan, jolloin metsässä ei näkynyt vielä selvästi syksyn merkkejä, mutta jakson lop-

puvaiheessa muun muassa lehdet olivat muuttaneet väriään ja talven saapumisen merkkejä 

oli havaittavissa. Syksyn merkkejä ja merkitystä tutkittiin oppilaiden kanssa jakson lopus-

sa. 

  



 

 

 

Luvussa viisi esitellään tutkimusaineisto ja – menetelmät, joita tässä tutkimuksessa käyte-

tään. Luku liittyy tutkielman tapausesimerkkiin eli ilmiöpohjaisen- sekä tutkivan oppimi-

sen ja opettamisen toteuttamista ulkoilmaympäristössä. Tutkimuspäivän tapahtumia ja kul-

kua avataan luvussa viisi. Siinä esitellään myös tutkimuksen aineiston keräämistä sekä 

analysointitapaa, jolla aineistoa on lähdetty analysoimaan. Myös tutkimuksen luotettavuut-

ta ja eettisyyttä on syytä pohtia tässä pro-gradu – tutkielmassa. Luvussa kuusi esitellään 

tutkimuksen tuloksia teemojen mukaisesti. Johtopäätöksissä tutkimusten tuloksia kootaan 

yhteen ja niitä verrataan aiempiin tutkimuksiin. Viimeisessä luvussa tutkimuksen tuloksia 

pohditaan tutkimuskysymysten näkökulmasta sekä pohditaan muun muassa jatkotutki-

musmahdollisuuksia. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Kiinnostus tämän tutkielman aihetta kohtaan näkyy jo kandidaatintutkielmassa (Pitkänen, 

2014). Tutkielman aiheen valitsemiseen ja kandidaatintutkielman aiheen jatkumoon on 

tullut vahvistus maisterivaiheen koulutyöskentelyjakson aikana, jota voidaan myös pitää 

tämän tutkielman taustatutkimuksena. Opetusharjoittelu toteutui syksyllä 2015. Opetushar-

joittelussa ”Metsän taikaa” –teeman parissa työskennellessä hyödynnettiin oppimisympä-

ristönä pääosin luokkahuonetta, mutta myös koulun lähiympäristöä eli koulun pihaa ja lä-

himetsää.   

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa ilmiöpohjainen opetuskokonai-

suus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Lapset ovat alkuopetusikäisiä eli 7–8 -

vuotiaita. Tässä tutkimuksessa ilmiö on vuodenaika talvi. Oppimisympäristönä toimii kou-

lun lähiympäristö eli koulun piha ja koulua ympäröivä metsä.  

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

 

 Miten ilmiöpohjaista opetusta ja oppimista voidaan toteuttaa metsäympäristössä al-

kuopetusikäisille oppijoille?  

 Soveltuuko tutkiva oppiminen ilmiöpohjaisen opetuksen ja oppimisen toteuttami-

seen? 

 Miten tutkivan oppimisen vaiheet näkyvät tässä tapaustutkimuksessa? 

 Mikä merkitys oppimisympäristöllä on ilmiöpohjaisessa oppimisessa ja opetukses-

sa? 

 

 

 



 

 

 

3 ILMIÖPOHJAINEN OPPIMINEN 

Lahdes (1997) on määritellyt, että ilmiöpohjaisessa oppimisessa oppilaat tutkivat erilaisia 

ilmiöitä yli oppiainerajojen eri tieteiden perspektiiveistä. Otavan Opiston julkaisemassa 

Avo2-hankkeessa, ilmiöpohjaisen oppimisen perustana pidetään uteliaisuutta ympäröivää 

maailmaa kohtaan. Oppimisen kohteena ovat aidot ilmiöt, jotka valitaan havainnoista ja 

kokemuksista. Tämän jälkeen havainnoidaan, hankitaan tietoa, analysoidaan, jäsennellään 

ja tulkitaan. Käytännön havainnot ja teoreettinen tieto sidotaan yhteen tutkittavan ilmiön 

kanssa. Tavoite on, että prosessin aikana tapahtuu syväsuuntautunutta ja ymmärtävää op-

pimista. (Ovaska, ym., 2014) 

Kun ilmiöpohjaista opetusta ja oppimista lähdetään suunnittelemaan, ilmiöpohjaisen oppi-

misen kohteeksi voidaan valita esimerkiksi koulun läheltä löytyvä ja oppijoille itselleen 

merkityksellinen kohde (Ovaska ym., 2014). Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat itse 

ehdottavat opettajalle ilmiöitä, joita lähdetään yhdessä tarkastelemaan (Rauste-von Wright, 

von Wright & Soini, 2003). Opetussuunnitelma on ilmiöpohjaisen opettamisen pohjalla ja 

se vie opetussuunnitelman tavoitteita eteenpäin (Ovaska ym., 2014). Sekä Lahdes (1997) 

että Ovaska ja kumppanit (2014) painottavat, että ilmiöitä tarkastellaan eri oppiaineiden 

näkökulmista eli ilmiö tulee pohjautua useampaan, vähintään kahteen oppiaineeseen. Opet-

tajan rooli on ohjata oppilasta oppimisprosessin aikana (Jaakkola, 2012). Rauste-von 

Wright ja kumppanit (2003) toteavat, että ilmiöpohjaisen opettamisen pedagogiikka perus-

tuu siihen, että oppilaiden maailmankuva olisi monitieteellinen ja näistä maailmankuvaan 

liittyvistä ilmiöistä edetään siten, että laajemmista ilmiöistä siirrytään yksityiskohtaisem-

paan tietoon.  

Aloittelevalla ilmiön tutkijoilla ei ole yhtä paljon taustatietoa, kuin asiantuntijoilla, joten 

asioiden havainnollistaminen on merkittävää oppimisen kannalta, jolloin esimerkiksi visu-

aalisuudesta voi olla apua. Erityisen merkittävää se on silloin, kun oppimisen kohteena on 

jokin vaikea käsite tai ilmiö. Jotta syvätasoista oppimista pääsee tapahtumaan, edellyttää se 

eri asioiden ja käsitteiden välisten suhteiden ymmärtämistä. Tämä edellyttää oppijalta tai-

toa ymmärtää, yhdistää ja käsitellä erilaisten ilmiöiden välisiä yhteyksiä. Tämä on kuiten-

kin melko vaativa tavoite, eikä ilmiöiden eri osa-alueiden välisiin yhteyksiin yleensä pääs-

tä. (Jaakkola, 2012) 
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Tutkielman kannalta ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus ymmärretään sellaiseksi, jossa 

tärkeintä on todellisen maailman ilmiön tarkastelu eheyttävästi eli eri oppiainerajat ylittä-

en. Tapahtumapaikkana toimii aito oppimisympäristö. Ilmiöpohjaisuuden taustalla nähdään 

konstruktivistinen oppimiskäsitys ja pedagogisista malleista tutkiva oppiminen, jotka tut-

kielmassa esitetään seuraavaksi.  

3.1 Ilmiöpohjaisuuden taustalla oleva oppimisteoria 

Ilmiöpohjaisuuden oppimisen ja opetuksen ajatuksen taustalla voidaan pitää konstruktivis-

tista oppimiskäsitystä. Qiong (2010) sekä Rauste-von Wrightin ja kumppanit (2003) totea-

vat, että konstruktivistisen opetusteorian mukaan tiedon oppiminen on uuden tiedon raken-

tamista aiemmin rakennettuihin tietoihin. Konstruktivismin tietoteoreettisen näkemyksen 

mukaan pohditaan sitä, mitä tieto on ja miten sitä hankitaan (Tynjälä 2000).  

Konstruktivismissa oppiminen lähtee ajatuksesta, että oppilailla on jo olemassa olevia ko-

kemuksia ja heillä on omat mielipiteet. Vaikka he eivät tietäisikään joistain asioista tai 

heillä ei ole kokemuksia siitä, oppilaat saattavat muodostaa selityksiä ja olettamuksia, jotka 

perustuvat heidän aiempiin kokemuksiin. Siksi on tärkeää, että oppilaiden ennakkokäsityk-

sistä ja kokemuksista otetaan selvää. Oppijat ovat konstruktivistisen oppimiskäsityksen 

mukaan aktiivisessa roolissa. (Qiong, 2010)  

Tobinin ja kumppaneiden (1993) mukaan opettajien tehtävänä on selvittää oppilaiden en-

nakkotietoja ja tiedustella heidän tietotasoaan, jotta opetusta voidaan lähteä muotoilemaan 

ja uutta tietoa voidaan rakentaa. Nämä ennakkokäsitykset eivät välttämättä aina ole oikeita, 

jolloin aiemmat käsitykset voivat rikkoutua. Yleensä nämä oppilaiden muodostamat väärät 

käsitykset asioista ovat vaikeita muuttaa oikeiksi selityksiksi, sillä arkiset teoriat ovat hy-

vin vahvoja ja muuttumattomia (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2002; Tynjälä 2000). 

Kuitenkin Qiongin (2010) mukaan oppilaiden ennakko-oletuksia pidetään uuden tiedon 

pohjalla. Opettajat toimivat organisoijina ja oppimisprosessin ohjaajina. Opettajan rooli on 

olla avustaja ja kannustaja tietoa rakentavilla oppilaille (Qiong, 2010; Tobin ym., 1993).  

  



 

 

 

Konstruktivismilla on erilaisia näkökulmia. Tynjälä (2000) jakaa konstruktivismin kahteen 

pääsuuntaukseen, jotka ovat yksilökonstruktivismi ja sosiaalinen konstruktivismi eli sosio-

konstruktivismi. Vygotskya (1982) voidaan pitkää sosiaalisen konstruktivismin merkittä-

vänä kehittäjänä. Sosiokonstruktivismin käsityksen mukaan sosiaalinen vuorovaikutus on 

oppimisessa läsnä sekä täsmällinen tieto muovaa uskomuksia ja merkityksiä (Tobin, Tip-

pins & Gallard, 1993). Myös Vygotskyn (1982) mukaan sosiaalista vuorovaikutusta voi-

daan pitää lasten toiminnan kehityksellisenä pohjana. Sosiaalinen vuorovaikutus mahdol-

listaa reflektoinnin oppijoiden kesken sosiaalisen vuorovaikutuksen seurauksesta. Oppijat 

saavat sosiaalista tukea toisilta ja toisinpäin he voivat antaa tukea toisille. Yhteistoiminnal-

liset opiskelumuodot antavat mahdollisuuden oppimisen vuorovaikutuksellisuuteen. (Tyn-

jälä, 2000). Lisäksi Vygotsky (1982) sekä Tynjälä (2000) muistuttavat, että oppiminen ei 

voi olla irrallaan sosiaalisesta tai kulttuurisesta yhteydestä, jossa sitä tapahtuu. 

3.2 Tutkiva oppiminen  

Konstruktivismia pidetään tutkivan oppimisen pohjana (Hakkarainen ym., 2002). Kun taas 

tarkastellaan ilmiöpohjaista oppimista, voidaan sitä pitää lähestymistapana, eikä sitä voida 

luokitella pedagogiseksi malliksi (Ovaska ym., 2014). Monet innovatiiviset lähestymista-

vat koulutukseen, kuten ongelmalähtöinen oppiminen ja tutkiva oppiminen ovat pohjana 

ilmiöiden tutkimuksiin (Hmelo-Silve, Duncan & Chinn, 2006). Tässä tutkielmassa lähesty-

tään ilmiöpohjaista oppimista tutkivan oppimisen näkökulmasta. Tutkiva oppiminen luoki-

tellaan pedagogiseksi malliksi, mutta eri aloilla tieteen saralla on eri näkemyksiä siitä, mitä 

tutkiva oppiminen on, mutta koulukontekstissa tutkiva oppiminen on liitetty luonnontietei-

siin ja kokeelliseen toimintaan (Hakkarainen ym., 2002). Kuvio 1. havainnollistaa tutkivan 

oppimisen vaiheita Hakkaraisen ja kumppaneiden (2002) mukaan. 
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Kuvio 1. Tutkivan oppimisen vaiheet. (Hakkarainen, K.,  Bollström-Huttunen, M., Pyysalo, R & 

Lonka K. (2002). Tutkiva oppiminen  käytännössä. Matkaopas opettajille. WS Bookwell Oy: 

Porvoo.) 

 

Hakkarainen ja kumppanit (2002) toteavat, että tutkiva oppiminen etenee vaiheittain, mutta 

sillä ei ole välttämättä selkeää alkua tai loppua, sillä uusia tutkimuskysymyksiä voi tulla 

esiin tutkimuksen eri vaiheissa. Hakkaraisen ja kumppaneiden (2002) mukaan tutkiva op-

piminen lähtee tietystä kontekstista, joka luodaan ja valmistellaan yhdessä oppilaiden sekä 

opettajan kanssa. Lisäksi aiheen tulee olla kiinnostava ja merkityksen omaava. Kuviossa 1 

tämä aloituskohta näkyy irrallisena nuolena, joka osoittaa kontekstin luomiseen. Lapset 

ovat luonnostaan kiinnostuneita heidän ympärillä olevasta maailmastaan ja he havainnoivat 

ja reagoivat siihen eri tavoilla. Tämä johtaa seuraavaan vaiheeseen eli ihmettelyyn ja ky-

symysten asettamiseen (Kuvio 1). 

Kuviossa 1 ihmettelyn ja kysymysten asettamisen jälkeen rakennetaan työskentelyteorioita. 

Kun oppilaat ovat arvioineet kriittisesti ideoitaan, voidaan siirtyä hankkimaan tietoa erilai-

sista lähteistä ja etsiä syventävää tietoa. Tällaisia lähteitä voivat olla esimerkiksi kirjat, 

aikakausilehdet, internet tai asiantuntijat. Tiedonhankintaprosessin aikana tehdään uusia, 



 

 

 

mahdollisesti tarkentavia tutkimuskysymyksiä ja sen myötä myös uusia työskentelyteorioi-

ta. Myös kokeellisuus voi olla mukana uutta tietoa hankittaessa. Pelkkä havaintojen teke-

minen ei riitä, vaan tutkivassa oppimisessa lasten ja opettajan on myös yritettävä selittää, 

miksi jokin tapahtuu niin kuin se tapahtuu. (Hakkarainen, ym., 2002) 

Tutkivan oppimisen projekti etenee vaiheittain, mutta siinä ei välttämättä ole selkeää alkua 

ja loppua, vaan uusia tutkimuskysymyksiä voi esiintyä lisää eri vaiheissa. (Hakkarainen 

ym., 2002; Lipponen, 2012) Kuviossa 1 tämä näkyy siinä, että siinä ei ole selkeää loppua, 

vaan niin sanotun viimeisen vaiheen, tutkimuksen suuntaaminen edelleen, jälkeen nuoli 

osoittaa taas uuden kontekstin luomiseen. Tässä tutkielmassa ei ole oleellista Hakkaraisen 

ja kumppaneiden (2005) mainitsema tiedonhankintaprosessi, vaan heidän esiin tuoma ko-

keellisuus on mukana uutta tietoa hankittaessa, jota he pitävät vaihtoehtoisena tapana 

hankkia tietoa. Tutkielman kannalta asiantuntijana voidaan pitää myös opettajaa. 

Kuvion 1 keskellä nähdään termi jaettu asiantuntijuus. Jaetusta asiantuntijuudesta lähtee 

nuolet kaikkiin suuntiin tutkivan oppimisen vaiheissa. Se merkitsee sitä, että kaikissa tut-

kivan oppimisen vaiheissa jaettu asiantuntijuus on läsnä, jolloin työskennellään yhdessä 

(Hakkarainen ym., 2002). Myös Lipposen (2012) mukaan tutkivassa oppimisessa rohkais-

taan yhteistyöhön sekä kannustetaan omien ajatusten ja tiedon jakamiseen. Kyse ei ole 

yksilöllisestä prosessista. Yhteistyö on läsnä kaikissa tutkivan oppimisen vaiheissa ja sa-

malla kasvatetaan lapsia yhteiseen vastuuseen. Tutkivan oppimisen vaiheista on olemassa 

myös muun muassa Worthin ja Grollmanin (2003) luoma kuvio, mikä painottaa tutkivan 

oppimisen vaiheita pienempien lasten näkökulmasta (Kuvio 2).  
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Kuvio 2. Lasten tutkivan oppimisen vaiheet. (Worth, K., Grollman, S. (2003). Worms, Shadows 

and Whirlpools: Science in the early childhood classroom. Portsmouth, NH: Heinemann.) 

 

Kuvio 2 havainnollistaa lapsille soveltuvan tutkivan oppimisen vaiheita. Kuvion 2 keskellä 

kulkevat alaspäin osoittavat nuolet kertovat, että tutkivan oppimisen vaiheet seuraavat toi-

nen toisiaan, mutta kuitenkaan vaiheet eivät aina seuraa lineaarisesti kuviossa ylhäältä 

alaspäin. Lapset, kuten tutkijatkin, voivat liikkua takaisin edeltäviin vaiheisiin tutkimusta 

tehdessään, jotka näkyvät (Kuvio 2) vasemmalla sekä oikealla sivussa olevina nuolina, 

jossa liikutaan takaisin edeltäviin vaiheisiin. Tämä on tyypillistä myös tieteen tekijöille ja 

se on luonnollista myös lasten toteuttaessa tutkivaa oppimista. (Worth & Grollman, 2003)  

Lasten luonteeseen kuuluu se, että he ovat luonnostaan kiinnostuneita ympärillä olevasta 

maailmasta ja jokainen lapsi havainnoi sitä eri tavoin (Millar, 1998). Tutkiva oppiminen 

pohjautuu tälle lasten ihmettelylle ja havainnoinnille ympärillä olevaista ilmiöistä (Worth 



 

 

 

& Grollman, 2003; Lipponen, 2012). Tutkivan oppimisen ensimmäisessä vaiheessa (Kuvio 

2) selvitetään lasten ennakkotietoja aiheesta, havainnoidaan ympäristöä sekä tutustutaan 

aiheeseen. Lipposen (2012) mukaan lapset voivat ilmaista ihmettelyään kysymyksillä ja 

tutkivassa oppimisessa olennaista on, että lähtökohtana ovat kysymykset, joilla on jokin 

merkitys tutkittavan ilmiön ymmärtämisen kannalta. Nämä näkyvät myös (Kuvio 2) toises-

sa vaiheessa, jossa herätellään lapsia kysymyksien tekoon ja aloitetaan toiminta. Oppilailla 

voi herätä tässä vaiheessa kysymyksiä, joihin on vaikea löytää vastausta. Tämän vuoksi 

lapset tarvitsevat yleensä aikuisen ohjausta siirryttäessä ensimmäisestä vaiheesta toiseen 

vaiheeseen. Kolmannessa vaiheessa havaintoja tehdessään lapset voivat esittää kysymyk-

siä. Lasten havaintoja kohdistetaan ja kysymyksiä tarkennetaan edelleen. (Worth & Groll-

man, 2003) 

Tämän jälkeen siirrytään neljänteen vaiheeseen (Kuvio 2) ja asetetaan tavoitteelliset tutki-

muskysymykset. Tarkentavien kysymysten laatimisen jälkeen lapset aloittavat tavoitteelli-

semman tutkimuksen. Tavoitteellisen tutkimuksen tekeminen alkaa vaiheesta viisi (Kuvio 

2) ja tämä prosessi on kuvattu kehällä. Vaiheeseen viisi kuuluu tutkimuksen suunnittelu, 

aiheeseen tutustuminen, ympäristön tarkkailu ja tutkiminen. Tämän jälkeen kohdassa kuusi 

kerätään tutkimusaineistoa ja kirjataan sitä ylös. Seitsemännessä kohdassa kokemuksia 

järjestellään sekä etsitään malleja ja suhteita. Näiden jälkeen voidaan mahdollisesti kokeil-

la uutta tutkimusta, joka on kuvattu Kuviossa 2 kahdeksantena vaiheena. Vaiheet viidestä 

kahdeksaan voi kestää pidemmänkin aikaa, sillä heidän ihmettelyistään ja kysymyksistään 

voi johtaa uusia kysymyksiä ja tutkimuksia. (Worth & Grollman, 2003.) 

Kun kuvion kaksi keskellä oleva kehä on kierretty lapset kokoavat yhteen aineistoa ja ide-

oita muodostaen mahdollisesti malleja ja suhteita. Tulokset ovat myös tarkoitus jakaa kes-

kenään (Worth & Grollman, 2003). Olisi tärkeää, että lapsia rohkaistaan kertomaan ilmi-

öistä omin sanoin ja omin tulkinnoin. Tämä auttaa luomaan kulttuuria, missä lapsia roh-

kaistaan omien näkemysten, ajatusten ja johtopäätösten esittämiseen. Sekä lapsien että ai-

kuisien tulisi arvioida kriittisesti tutkimusprosessin etenemistä ja mahdollistaa siten uusien 

tavoitteiden asettaminen. (Lipponen, 2012) Kuvion 2 viimeisenä vaiheena on ideoiden ja-

kaminen. 

Tiivistäen, Worth ja Karen (2003) avaavat tutkivan oppimisen siten, että lapset selittävät 

tapahtumaa, kysyvät kysymyksiä, ottavat selvää asioista, todistavat, esittävät töitään, ref-

lektoivat tekemisiään ja niiden tarkoituksia. Lapset voivat myös luoda uusia ideoita siitä, 
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miten maailma toimii. Näitä ajattelun taitoja pidetään tärkeinä. Millar (1998) toteaa, että on 

mielenkiintoista rohkaista lapsia tekemään omia tutkimuksia. Hän perustelee kiinnosta-

vuuden, että tällöin esiin nousee lasten luonnollinen tiedonhalu. Lapset pääsevät luonnolli-

semmin laajentamaan omaa tietämystään, eikä siitä tule pakolla oppimista.  

Tutkivan oppimisen toteuttamisessa on hieman erilaisia käsityksiä. Tutkimuksissa on ha-

vaittavissa erilaisia painotuksia. Esimerkiksi Hakkarainen ja kumppanit (2002) näkevät, 

että tutkivan oppimisen vaiheet voidaan laittaa järjestykseen vaihe vaiheelta, mutta käytän-

nössä oppimisprosessi voi olla sellainen, että jostakin vaiheesta voidaan palata takaisin 

toiseen. Hakkaraisen ja kumppaneiden (2005) sekä Worthin ja Grollmanin (2003) tutkivan 

oppimisen vaiheita yhdistäen, tämän tutkimuksen kannalta oleelliset tutkivan oppimisen 

vaiheet ovat: 1. Ennakkotiedot aiheesta ja aiheeseen tutustuminen. 2. Havainnoinnin koh-

distaminen ja kysymysten herättäminen. 3. Tavoitteellisten tutkimuskysymysten asettami-

nen. 4. Aiheeseen tutustuminen, tutkimuksen suunnitteleminen. 5. Tutkiminen. 6. Tutki-

musaineiston ja kokemusten kerääminen ja kirjaaminen ylös. 7. Kokemusten järjestäminen 

sekä mallien ja suhteiden etsiminen. 8. Mahdollisen uuden tutkimuksen kokeileminen. 9. 

Ideoiden tai datan tuominen yhteen sekä mallien ja suhteiden muodostaminen. 10. Ideoiden 

jakaminen keskenään. Lisäksi on syytä mainita, että tutkiva oppiminen tapahtuu aina yh-

teistyössä. 

3.2.1 Opettajan rooli tutkivassa oppimisessa 

Tutkijat ovat luoneet tutkivan oppimisen malleja ja sen vaiheita viime vuosikymmenten 

aikana auttaakseen oppilaita ratkaisemaan ongelmia monimutkaisissakin tutkimuskonteks-

teissa, mutta nämä tutkivan oppimisen vaiheet voivat olla haasteellisia kaikista kokemat-

tomille oppilaille (Hsu, Lai ja Hsu 2015). Hsu, Lai ja Hsu (2015) uskovat, että scaffolding 

voi olla vaikuttava tekijä tutkivan oppimisen aloittamiseen ja tapa edistää oppilaiden teho-

kasta tutkimista ja sen sosiaalinen luonne edistää ottamaan käyttöön tutkivia käytänteitä. 

Syy on se, että ohjeistus etenee vaiheittain ja se toimii ikään kuin kehyksenä tutkiville pro-

sesseille ja näin helpottaa oppilaiden ajatusten ilmaisua ja reflektointia.   

Alun perin scaffolding tarkoitti, että asioista eniten perillä ollut henkilö tarjoaa välttämä-

töntä tukea aloittelevalla oppilaalle, jotta hän saavuttaa korkeamman kognitiivisen tason 

(Hsu, Lai & Hsu 2015). Suomennoksia termille scaffolding ovat rakennusteline tai tukira-

kennelma. Pea (2004) on koonnut kuusi scaffolding-periaatetta, jotka ohjaavat opettajan 



 

 

 

suunnittelua, edistäen lasten tieteellistä ymmärrystä. Ne ovat affektiiviset tuet eli lasten 

pettymyksien hallitseminen ja kiinnostuksen ylläpitäminen, artikulaatio eli rohkaistaan 

lapsia ajatusten ilmaisemiseen, fokusointi eli opastaa lapset keskittymään tehtävissä oleel-

lisiin näkökohtiin, mallintaminen eli osoittaa ratkaisuja ongelmille tai tehtävän valmistumi-

seen, problematisointi eli kiinnittää huomiota lasten erilaisiin ajatuksiin ja rohkaista lapsia 

ajattelemaan pidemmän aikaa sekä jakaa yhteistä ymmärrystä eli helpottaa lapsia ymmär-

tämään annetut tehtävät. 

Myös Hsu, Lai ja Hsu (2015) ovat myös esittäneet keinoja, joita opettajan tulee ottaa huo-

mioon oppilaiden ohjaamisessa. Pean (2004) sekä Hsun, Lain ja Hsun (2015) luokittelut 

ovat hyvin samankaltaisia. Opettaja ohjaa tutkimaan, rakentaa tehtäviä, tukee kommuni-

kaatiossa ja auttaa pohtimaan (Hsu, Lai & Hsu 2015). Lisäksi opettajat tekevät oleelliset 

asiat näkyviksi kysymysten avulla ja oppilaat osallistuvat yhteistuumin tiedon rakentami-

seen (Hmelo–Silver, Duncan & Chinn, 2007). He jatkavat, että havainnot, jotka oppilaat 

tekevät itse, olisi tärkeää myös tulkita oikein. Hsu, Lai ja Hsu (2015) tarkentavat, että teh-

tävät tulevat olla jäsenneltyjä, jotta oppilaiden kognitiivinen kuorma vähentyy. Opettaja on 

se, joka vähentää monimutkaisuutta esimerkiksi pilkkomalla tehtäviä ja suunnittelemalla 

ne oppimistarkoitukseen. Lisäksi oppilaita ohjataan dialogiin keskenään. Opettaja esittää 

tarkentavia kysymyksiä oppilaille.  

Ilmiöpohjaisen ja tutkivan oppimisen opetuksen suunnittelu- sekä toteutusvaiheessa on 

perusteltua ottaa huomioon scaffolding – menetelmä, joka vapaasti suomennettuna voi 

tarkoittaa oppilaan ohjaamista. Oppilaita ohjataan tutkimaan, kommunikoimaan ja pohti-

maan. Tässä tutkielmassa kohteena ovat alkuopetusikäiset oppijat, joten heidät voidaan 

luokitella aloitteleviksi tutkijoiksi, jolloin oppilaan ohjaamisen rooli korostuu.  

3.3 Alkuopetusikäinen oppija ilmiöpohjaisessa oppimisessa 

Lapsille leikinomaisuus on luontaista oppimisen kannalta. Koulumaisten taitojen oppimi-

nen varhaisvuosina ennen koulua ei ole ensisijaista, vaan tärkeää on, että lasten luontaiselle 

toiminnalle luodaan olosuhteet. (Kronqvist, 2012.) Brotherus, Hyvönen ja Krokfors (2002) 

kuvailevat esi- ja alkuopetusikäistä lasta sosiaaliseksi, uteliaaksi sekä innokkaaksi oppijak-

si. He jatkavat, että alkuopetusikäiset ovat jo tietoisia omista ajatuksistaan ja lapset iloitse-

vat oppimisestaan ja edistymisestään.  
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Aktiivisuus ja aloitteellisuus ovat sanoja, jotka kuvaavat lasta oppijana. Havainnot, koke-

mukset ja toiminta luovat kiinnostuksen kohteita. Nämä kohteet ovat aluksi kokonaisval-

taisia, mutta vähitellen eriytyviä. Ohjaavina tekijöinä lasten kehityksessä ovat heidän sisäi-

set sekä tiedolliset prosessit. Havainnoimalla, kysymällä, tutkimalla, vertaamalla, kuunte-

lemalla ja ajattelemalla, lapset oppivat itsestään ja ympäristöstään. Motivaatiota pidetään 

tärkeänä keinona oppimisessa. Ympäristö, jossa ollaan, tulee olla virikkeellinen ja moni-

puolinen. Osa lapsista on luontaisesti kiinnostuneita ympäristöstään ja siellä esiintyvistä 

ilmiöistä, osa taas tarvitsee enemmän opettajan tukea ja ohjausta. (Brotherus ym., 2001) 

Konstruktivistisissa teorioissa painottuvat muun muassa oppijan ja ympäristön väliset vuo-

rovaikutukset (Kronqvist, 2012). Myös sosiaalisella vuorovaikutuksella on keskeinen rooli 

konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä (Rauste-von Wright, ym., 2003). Suomalaisessa 

esi- ja alkuopetuksessa korostetaan lapsen oppimisen perustuvan hänen aikaisemmilleen 

tiedoilleen, taidoilleen ja toiminnoilleen. Lapsi on oppimisessa aktiivisessa roolissa ja ny-

kyään korostetaan tutkivaa oppimista ja ongelmakeskeistä lähestymistapaa. (Brotherus 

ym., 2001).  

Alkuopetusikäinen oppija on luonnostaan utelias, tutkiva, havainnoiva, kysyvä ja ajattele-

va. Alkuopetusikäistä lasta motivoi virikkeellinen ja monipuolinen toimintaympäristö, ja 

ovat kiinnostuneita tutkimusten mukaan ympäristöstään ja siellä esiintyvistä ilmiöistä. He 

tarvitsevat kuitenkin opettajan tukea ja ohjaamista. Ilmiöpohjainen oppiminen sekä sen 

taustalla oleva tutkiva oppimista voidaan pitää alkuopetusikäiselle lapsille luontevana ta-

pana oppia ja toimia. Lisäksi he oppivat yhteistoiminnallisuutta sekä ryhmässä toimimisen 

taitoja opettajan auttamana ja ohjeistamana. Seuraavaksi tutkielmassa esitellään oppi-

misympäristön käsitettä sekä metsää oppimisympäristönä. 



 

 

 

4 OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Oppimisympäristö on käsite, johon on monta erilaista määritelmää. Tässä tutkielmassa 

oppimisympäristöä tarkastellaan muun muassa formaalin, non-formaalin ja informaalin 

käsitteiden avulla. Myös kontekstuaalisen, avoimen ja suljetun oppimisympäristön käsitteet 

määritellään. On perusteltua avata, mikä merkitys oppimisympäristöllä ylipäätänsä on op-

pimiselle. Myös vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määritel-

mää oppimisympäristöistä avataan tässä tutkielmassa. Ulkoilmaoppimisympäristö sekä 

metsä oppimisympäristönä ovat myös tärkeässä roolissa, joten on syytä avata niiden merki-

tystä oppimisympäristöajattelussa, mutta myös tutkivan oppimisen ja ilmiöpohjaisuuden 

näkökulmista. 

4.1 Oppimisympäristön merkitys oppimiselle 

Oppimisympäristö on käsite, jota voidaan määritellä monin eri tavoin. Oppiminen on si-

doksissa siihen ympäristöön, jossa sitä tapahtuu (Rauste-von Wright, ym., 2004; Nuikki-

nen, 2006). Perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) määrittelee oppimisympäristön sel-

laisiksi tiloiksi ja paikoiksi sekä yhteisöiksi ja toimintakäytännöiksi, joissa opiskelu ja op-

piminen tapahtuvat. Oppimisympäristöä ei voida luonnehtia vain yhdellä tavalla, vaan op-

pimisympäristön tulee olla turvallinen, hyväntahtoinen ja jännittävä, ja oppimisympäristön 

tulisi herättää oppijassa omakohtaisia kysymyksiä (Rauste-von Wright, von Wright & Soi-

ni, 2003). Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) painottaa oppi-

misympäristöjen turvallisuutta ja oppilaita tulee ohjata erilaisissa oppimisympäristöissä 

vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan. Kaikista kapein määritelmä oppimisympäristölle 

on luokkahuone tai koulun sisällä oleva formaali opetus (Piispanen, 2008).  

Parhaimmillaan oppimisympäristö tukee oppilaiden opiskelumotivaatiota, uteliaisuutta 

sekä edistää aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta tarjoamalla erilaisia ja kiinnostavia haasteita 

sekä ongelmia. Oppimisympäristö mahdollistaa muun muassa tutkivan oppimisen lähesty-

mistavan, sillä oppilaat pystyvät tekemään havaintoja arkielämän ilmiöistä, ympäristön 

asioista sekä tapahtumista. (Nuikkinen, 2006) 
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Oppijan rooli oppimisympäristössä on aktiivinen ja vuorovaikutteinen sen asian kanssa, 

mitä opitaan (Manninen, Burman, Koivunen, Luukannel, Passi & Särkkä, 2007). Perusope-

tuksen opetussuunnitelma (2014) ottaa myös huomioon yksilön ja yhteisön kasvun, oppi-

misen ja vuorovaikutuksen merkityksen, jota oppimisympäristön tulee tukea. Vuorovaiku-

tus, osallisuus ja yhteisöllinen tiedon rakentuminen ovat mahdollisia hyvin toimivissa op-

pimisympäristöissä.  Opiskelu on kokonaisvaltaista ja se tapahtuu jossain määrin simu-

loidussa tai autenttisessa reaalimaailman tilanteessa. (Manninen ym., 2007). Kun opiskelu-

ympäristö on hyvä, se mahdollistaa oppimisen, jossa tietoa hankitaan havainnoimalla, ais-

teja käyttäen, kuvaillen ja jäsentäen sekä havaintoja vertaillen. (Manninen ym., 2007; 

Nuikkinen, 2006).   

Formaali oppimisympäristö kattaa koulutusjärjestelmän sisällä tapahtuvan oppimisen 

(Manninen ym., 2007). Hung, Lee & Lim (2012) määrittelevät formaalin eli muodollisen 

oppimisen koulun opetussuunnitelmaan tukeutuneena oppimisena, jossa keskitytään asiasi-

sältöihin, ulkoiseen motivaatioon ja tiukkoihin arviointeihin.  Formaalin oppimisympäristö 

–käsitteen lisäksi on olemassa informaaleja eli luokkahuoneen ulkopuolisia ympäristöjä ja 

non-formaaleja ympäristöjä. Non-formaalit oppimisympäristöt sijaitsevat koulun ulkopuo-

lella sijaitsevissa instituutioissa. Toiminta on tuettua ja ennalta suunniteltua. Motivaatio 

oppimiseen voi olla ulkopuolinen, mutta tyypillisesti se kuitenkin on sisäistä ja vapaaeh-

toista. Oppiminen voi olla opettajalähtöistä tai sisäistä. Oppimista ei yleensä arvioida. 

(Tuan Soh & Mond Meerah, 2013) 

Esimerkkejä informaaleista oppimisympäristöistä ovat muun maussa tiedekeskukset, mu-

seot, media ja eläintarhat (Bell, Lewenstein, Shouse & Feder, 2009; Tuan Soh & Mond 

Meerah, 2013). Gerberin, Cavallon ja Marekin (2001) tutkimuksen mukaan oppilaissa, 

jotka hyödynsivät informaaleja oppimisympäristöjä, huomattiin korkeampaa tieteellistä 

järkeilykykyä verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet informaaleja oppimisympäristöjä.  

Kuuskorven mukaan (2012) formaalin ja informaalin oppimisen elementit yhä enenevissä 

määrin tulevat lähemmäs toisiaan ja sulautuvat yhteen tulevaisuuden oppimisympäristöjen 

avautumisen ja laajentumisen vuoksi. Tämä mahdollistaa yksilökeskeisempiä oppimispol-

kuja, mutta samalla toteutuvat yhteiskunnalliset kasvatus- sekä koulutustavoitteet. Myös 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) velvoitetaan käyttämään koulun sisä- ja ulko-

tilojen lisäksi luontoa ja rakennettua ympäristö eri oppiaineiden opetuksessa. Siellä maini-

taan myös kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset. 



 

 

 

Manninen ja kumppanit (2007) luokittelevat oppimisympäristöjä eri tavoilla ja yksi heidän 

jäsennystapansa on määritellä oppimisympäristöjen perustyypit, joita ovat avoimet ja sulje-

tut, kontekstuaaliset ja teknologiapohjaiset oppimisympäristöt. Teknologiapohjaisia oppi-

misympäristöjä ei ole järkevä lähteä tämän tutkielman näkökulmasta avaamaan. Avoimes-

sa oppimisympäristössä oppiminen siirretään luokkahuoneesta osittain ulos todelliseen 

ympäristöön. Myös todellista jäljittelevät ympäristöt voidaan ottaa mukaan tähän luokitte-

luun. Oppilaskeskeisyys ja opiskelumotivaatio syntyvät sisäisesti, oppilas opiskelee itse ja 

päättää opiskelutahtinsa. Yhteistoiminnallisuus on myös yksi keino avoimessa oppimisym-

päristössä. (Manninen ym., 2007) 

Kontekstuaalisessa oppimisympäristössä kannatetaan oppimisympäristöajattelua, jossa 

oppimisen kohteena on reaalitodellisuus ja sieltä nousevat ongelmat. Oppisisältöjä ei pide-

tä oppimisen kohteena. Kontekstuaalisessa oppimisympäristössä menetelmät ovat opiskeli-

jalähtöisiä sekä tutkivia. Motivaatio oppimiseen nousee opittavasta sisällöstä. (Manninen 

ym., 2007)  

Piispanen (2008) määrittelee avoimen oppimisympäristön uudenlaiseksi oppimisympäris-

töksi, jossa tuetaan oppimista. Se poikkeaa luokan tai koulun sisällä olevasta opetuksesta. 

Hän jatkaa, että alkuopetuksessa voidaan toteuttaa avoimen oppimisympäristön ideaa, mut-

ta täysin avoin malli ei ole oppimisen kannata järkevin ratkaisu, sillä se on erittäin omaeh-

toinen opiskelutilanne. Kun oppilaan motiivi tulee ulkoa päin ja opiskelu on sidoksissa 

vain tiettyyn paikkaan, voidaan oppimisympäristö tällöin määritellä suljetuksi. Tällöin 

kaikki opiskelevat samaa asiaa ja reaalimaailman yhteys puuttuu. Opettaja on määritellyt 

opiskelun etenemisen ennalta. Opiskelu on oppiaineperustaista ja siinä ei hyödynnetä yh-

teistoiminnallisuutta, vaan siinä opiskellaan yksin. Tätä pidetään melko yleisenä tapana 

opiskella. (Manninen ym., 2007.) 

Oppimisympäristön käsitteet poikkeavat toisistaan paljon, ja ne ovat usein melko epäselviä 

ja puutteellisia. Oppimista ei kuitenkaan voida ajatella erillään ympäristöstä, sillä se tarjoaa 

yksilöille erilaisia haasteita, mutta myös vuorovaikutus- ja soveltamismahdollisuuksia. 

Fyysinen, kulttuurinen ja sosiaalinen näkökulma on mukana kaikessa oppimisessa, joten 

oppiminen ei voi tapahtua tyhjiössä. Oppimisympäristöjen tarkastelun etuna nähdään ko-

konaisvaltaisuus, jolloin oppimisympäristöt kattavat koko elämänpiirin. Oppimisympäris-

töajattelu voi johtaa tutkivaan oppimiseen, jossa on mielekästä hyödyntää myös oppijan 

arkipäivässä eteen tulevia oppimisympäristöjä. (Manninen ym, 2007)  
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4.2 Metsä oppimisympäristönä osana ilmiöpohjaisuutta 

Metsä on suomalaisille oppimis- ja toimintaympäristönä luonteva, koska metsä on keskei-

nen osa suomalaista ja pohjoismaista kulttuuria. Metsien opetuskäytöllä on pitkät perinteet 

ja se inspiroi muun muassa tutkimaan ja rakentelemaan. (Arjanne, Huldén, Leinonen, Lii-

mola, Lähdesmäki & Pirttilä, 2000) Suomalaisissa lähiö- ja maalaiskouluissa luonto ja 

metsä ovat osana lähiympäristöä. Metsät tarjoavat luonnollisen oppimisympäristön muun 

muassa ympäristöopin opetukseen. Jos kyseessä on kaupunkikoulu, voi korvaavia ympäris-

töjä etsiä esimerkiksi puistoista, jotka tarjoavat koulupihan lisäksi mahdollisuuksia elä-

mykselliseen ja kokemukselliseen oppimiseen. (Manninen ym., 2007) 

Metsä oppimisympäristönä voidaan luokitella esimerkiksi avoimen ja kontekstuaalisen 

oppimisympäristön yhdistelmänä. Metsä on oikea reaalimaailman ympäristö, jota ei säätele 

tietty opetussuunnitelma tai opiskelutahti. (Manninen ym., 2007) Koulun ympäristö, sekä 

rakennettu että luonnon ympäristö kuuluvat Nuikkisen (2006) mukaan kokonaisvaltaiseen 

opiskeluympäristöön. Opiskeluympäristöinä voi laajimmillaan toimia koko kylä ja kau-

punki. Avoimessa ja joustavassa ympäristössä onnistuvat parhaiten eri oppiaineiden moni-

puolinen opetus, oppiaineiden välinen yhteistyö sekä aihekokonaisuuksien syvällinen kä-

sittely. Oppilaita voidaan myös viedä vierailuille esimerkiksi tehtaisiin, tuulivoimaloihin 

tai tiedekeskuksiin. Kokonaisvaltaisessa opiskeluympäristössä tavoitteena on tutkivien 

työtapojen ja yhteistyön lisääminen. (Nuikkinen, 2006.) 

Princen (1999) mukaan lapset oppivat parhaiten tekemällä. Kun oppilaat ovat luokkahuo-

neen ulkopuolella, ovat he käsin kosketeltavasti asian äärellä. Oppilaat kokevat tunnettuja 

tai tuntemattomia ilmiöistä normaalin luokkahuonetilan ulkopuolella, ja se voi sisältää 

esimerkiksi luonnosta oppimisen, esimerkiksi ekologian opiskelua (Dillon, Morris, 

O’Donnel, Reid, Rickinson & Scott, 2005).  Se lisää motivaatiota kognitiiviseen oppimi-

seen ja auttaa ymmärtämään. Ulkoilmakokemukset voivat toimia myös katalysaattorina 

oppimiselle, ei ainoastaan opetussuunnitelman aiheista, vaan myös henkilökohtaiselle ja 

sosiaaliselle oppimiselle, ohi opetussuunnitelman teemojen. Niin sanottu ulkoilmaluokka-

huone ei tarvitse olla kaukana koulurakennuksesta tarjoten samalla  motivoivan oppi-

misympäristön lapsille. (Prince, 1999) Oikean elämän lait ja periaatteet voivat jäädä oppi-

kirjojen avulla etäisiksi, mutta luonnon ympäristö voi havainnollistaa niitä (Nuikkinen, 

2006). 



 

 

 

Kun oppimisympäristön käsitteet jaetaan formaaliin, non-formaaliin ja informaaliin oppi-

miseen, metsä oppimisympäristönä sijoittuu parhaiten non-formaaleihin ympäristöihin. 

Non-formaalissa oppimisympäristösä oppiminen tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella, 

mutta se voi kuitenkin olla suunnitelmallista ja tavoitteellista. Kuitenkin metsä nähdään 

myös toisen määritelmän mukaan avoimen ja kontekstuaalisen oppimisympäristön yhdis-

telmänä. Tällöin metsä tulkitaan reaalimaailman ympäristöksi, joka ei ole sidoksissa esi-

merkiksi mihinkään opetussuunnitelmaan. Koulussa tapahtuva opettaminen ja oppiminen 

tulee kuitenkin sitoutua opetussuunnitelmaan. Avoimen oppimisympäristön ajatus ei 

myöskään sovi alkuopetusikäiselle lapselle, sillä lapset tarvitsevat vielä aikuisen tukea ja 

ohjausta, eivätkä pysty täysin omaehtoisesti vielä päättämään opiskelustaan.   

Kirjallisuudessa on käytetty myös termiä kokonaisvaltainen opiskeluympäristö, jossa sekä 

koulu, että sen ympärillä oleva rakennettu ja luonnonympäristö on otettava huomioon. 

Tutkivat työtavat ovat otettu huomioon kokonaisvaltaisen oppimisympäristön käsitteessä. 

Kaikista parhaiten kokonaisvaltainen oppimisympäristön käsite määrittelee metsää oppi-

misympäristönä. 

Metsä oppimisympäristönä antaa virikkeellisen oppimisympäristön alkuopetusikäiselle 

lapselle, joka luonnollisesti on utelias ympäristöstään. Virikkeellinen ympäristö, johon 

metsä voidaan luokitella, antaa myös motivaatiota oppimiseen. Tutkivia työtapoja voidaan 

toteuttaa metsässä. Metsän ei tarvitse olla irrallinen ympäristö luokkahuoneesta, vaan 

luokkahuoneessa voidaan hyödyntää esimerkiksi metsästä haettuja materiaaleja. Lisäksi 

erilaisten ilmiöiden oppimisessa metsä oppimisympäristönä on luonnollinen. Eheyttävän 

kokonaisuuden ilmiön oppimiseen saa, kun yhdistää luokkahuone- sekä koulun lähiympä-

ristöä, kuten metsää, ilmiön tarkastelussa. 

Ulkoilmaympäristö voi tarjota tieteen oppimiselle paljon mahdollisuuksia. Lähtökohtana 

tälle ovat paikalliset ympäristöt, kuten luonto tai vaikka koulun leikkikenttä. Metsässä kä-

veleminen on yksi esimerkki siitä, mistä voidaan aloittaa oppilaiden kanssa. Yleensä kai-

kista kekseliäimmät oppimiskokemukset tapahtuvat ulkona, kun lapset saavat itse koske-

tuksen ympäristöönsä. Luonnonympäristön käytössä kannattaa olla luova, jotta opettaja voi 

antaa parhaan mahdollisen oppimisedellytyksen oppilaille. (Davies, 2011) 

O’Brien (2009) on tutkimuksessaan löytänyt yhteyden lasten innostuksen kasvamisesta 

metsäympäristössä, koska siellä lapset näkevät ja havainnoivat uusia asioita ja saavat eri-

laisia kokemuksia. Hän jatkaa, että tuokiot, jotka sisältävät lapsilähtöistä oppimista, voivat 
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lisätä motivaatiota. Lisäksi ohjaajat näkevät mitkä asiat kiinnostavat lapsia itseään ja näin 

ongelmia voidaan ratkaista lasten omien mielenkiintojen pohjalta. Metsässä lapset inspiroi-

tuvat kysymään kysymyksiä ja kehittämään tiedonhaluaan tuntemattomistakin asioista ja 

aikuisten rooli on rohkaista lapsia kyselemään. Tämä O’Brienin näkemys on johdettavissa 

ilmiöpohjaisen oppimisen periaatteeseen, jossa korostuu lapsilähtöinen oppiminen ja kiin-

nostuksen kohteiden nouseminen lapsilta itseltään. 

4.3 Forest school, Suomen luontokoulutoiminta ja Norjan malli  

Forest school on yksi esimerkki Isossa-Britanniassa toteutettavasta luokkahuoneen ulko-

puolella tapahtuvasta oppimisesta. Forest school – toiminta on siellä nousussa ja vuonna 

2011 siellä toimi jo yli 100 Forest school – koulua. Forest school – toiminnassa lapset toi-

mivat luonnonympäristössä, ja saavat säännöllisesti kosketuksen metsään. (Blackwell & 

Poud, 2011) Forest schoolista on tehty tutkimuksia, joiden mukaan Forest school – toimin-

ta parantaa lasten keskittymiskykyä, mutta myös kasvattaa lasten itseluottamusta, motivaa-

tiota, positiivia oppimiskokemuksia, yhteisöllisiä oppimismahdollisuuksia, ja lisäksi sekä 

fyysisiä että sosiaalisia taitoja. (Blackwell & Pound, 2011; O’Brien, 2009) Myös Lea 

(1997) luettelee niitä taitoja, mitä metsässä oppiminen voi edesauttaa; sosiaaliset taidot, 

kielen kehittyminen ja terveydelliset hyödyt.  

O’Brien (2009) on löytänyt yhteyden metsäympäristön toimimisesta lasten innostuksen 

kasvattajana. Tämä johtuu siitä, että metsässä lapset näkevät ja havainnoivat asioita saaden 

niistä erilaisia kokemuksia. Lapsilähtöisyys, eli kun lapsi lähtee ratkaisemaan itseään kiin-

nostavia ongelmia ohjaajan avustuksessa, lisää se motivaatiota entisestään. Metsä inspiroi 

lapsia kysymään kysymyksiä ja kehittää tiedonhalua ennalta tuntemattomista asioista. Ai-

kuisten rooli on tukea lasta kysymysten esittämisessä. (O’Brien, 2009) 

Metsä on täynnä luonnonvaroja, jotka ovat lapsien saatavilla, ja niitä voidaan hyödyntää 

monipuolisesti eri tavoin.  Forest school – toiminnan ilmapiiri kasvattaa lapsen tietämystä 

ja ymmärrystä maailmasta. Niin sanottu opettajalähtöinen opettaminen voi viedä pois lap-

selta mahdollisuuden syvempään oppimiseen. (Blackwell & Pound, 2011) Myös O’Brien 

(2009) toteaa, että ulkoilmaoppiminen on tärkeä lisä luokkahuoneoppimiselle. Hän jatkaa, 

että Forest school – toiminnan keskeinen päämäärä on inspiroida koko elämän jatkuvaan 

oppimiseen luonnon yhteyteen. 



 

 

 

Suomessa on noin parikymmentä toiminnassa olevaa luontokoulua ja niiden tarkoituksena 

on tukea, täydentää ja kehittää koulujen omaa luonto- ja ympäristökasvatusta. Sinne tullaan 

joko muutamaksi tunniksi tai päiväksi. Luontokoulut tarjoavat opetusta kaikenikäisille ja 

ne hyödyntävät alueidensa erityispiirteitä. Luontokoulussa toiminnalliset työtavat ovat 

vahvasti esillä ja siellä voidaan muun muassa tutustua erilaisiin elämänmuotoihin ja 

ekosysteemien toimintaan. Luonto on opetuksessa pääroolissa ja näin opetus tapahtuu mel-

kein kokonaan luonnossa. (Nordström, 2004) 

Lea (1997) esittelee Norjan mallia, jossa lapsilla on päivittäin mahdollisuus olla ulkona 

koulupäivän aikana. Osassa kouluja ulkona olemiseen on suunniteltu pedagogisia tavoittei-

ta. On olemassa hyödyllisiä esimerkkejä siitä, että esikouluikäiset systemaattisesti käyttä-

vät luontoa ja työskentelevät tieteeseen liittyvien aiheiden kanssa. Näiden takana on selväs-

ti pedagogista ymmärrystä ja suunnittelua. Norjassa on myös niin sanottuja ekologisia kou-

luja, joissa istutetaan ja kasvatetaan ruokaa, kompostoidaan ja pidetään huolta eläimistä. 

Muutaman kerran viikossa, oli sää mikä tahansa, esikouluikäiset lapset pakkaavat reppunsa 

ja olevat koko päivän metsässä. Metsän ei tarvitse olla mikään iso metsäalue. On paljon 

tärkeämpää, että ulkona oleva alue on helposti tavoitettavissa, sisältäen kuitenkin pinnan-

muotojen vaihtelua ja haasteita, mitä metsä voi tarjota lapsille heidän harjoitellessaan fyy-

sisiä ja sosiaalisia taitoja. (Lea, 1997) 

Syksy on vuodenaika, jolloin ympärillämme on näkyvissä paljon ilmiöitä. 4–10 – vuotiaat 

lapset ovat taitavia huomaamaan näitä ilmiöitä. Ympärillämme on havaittavissa esimerkik-

si hämähäkin seittejä, värikkäitä lehtiä, sieniä, päivän lyheneminen ja lämpötilan lasku. 

Lapset ovat luontaisesti kiinnostuneita tämän kaltaisia ilmiöitä kohtaan, ja he mielellään 

havainnoivat ja keräilevät luonnosta saatavia materiaaleja. (Both, 1997) 

Forest school on esimerkki luonnossa toteutuvasta oppimisesta ja siinä on nähtävissä tie-

dekasvatuksen ja tutkivan oppimisen menetelmiä, jotka tapahtuvat luokkahuoneen ulko-

puolella. Toiminta on lapsilähtöistä ja lapsia rohkaistaan kyselemään ja selittämään ilmiöi-

tä omin sanoin. Toiminta tapahtuu yhdessä toisten kanssa Aikuisen rooli on enemminkin 

toimia ohjaajana kuin tietoa siirtävänä opettajana, mikä on olennaista ilmiöpohjaisessa 

opettamissa ja tutkivassa toiminnassa. Edellä mainittu todistaa, että myös ilmiöpohjainen 

oppiminen on läsnä Forest school – toiminnassa.  
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Myös Norjasta löytyy esimerkkejä, miten metsää hyödynnetään opetuksessa. Lea (1997) 

muistuttaa, että luokkahuoneen ulkopuolella oppimisen ja tieteen voi yhdistää. Erilaiset 

leikit ja rakentelut metsässä tutustuttavat lapset varhaisiin tiedekokemuksiin ja näin lapset 

voivat saada hyvän pohjan myöhemmälle tiedekasvatukselle. Myös Suomessa on olemassa 

luontokoulutoimintaa, joissa opetus tapahtuu pääosin luonnossa. Suomen luontokoulutoi-

minnassa on myös nähtävissä vahvasti toiminnallisia työtapoja (Nordström, 2004). Metsä 

tarjoaa puitteita ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Both (1997) toteaa vuodenajoista syksyn ole-

van erityisesti otollista aikaa ilmiöiden oppimiseen. Täytyy kuitenkin muistaa, että myös 

muina vuodenaikoina ilmiöitä on havaittavissa ympärillämme.  

4.4 Luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen haasteet 

Tutkimuksista käy ilmi, (Blackwell & Pound, 2011; O’Brien, 2009) että Forest school – 

toiminta muun muassa kasvattaa lasten itseluottamusta, sosiaalisia taitoja, fyysisiä ominai-

suuksia sekä motivaatiota. Kerta tutkimustulokset ovat näin hyviä, on syytä pohtia, miksei 

Forest school – toiminta ole yhtä suosittua myös muualla kuin Britanniassa. On myös syytä 

pohtia, mitä haasteita luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuva oppiminen tuo tullessaan. 

Dillon ja kumppanit (2005) löytävät tutkimuksessaan myös haasteita luokkahuoneen ulko-

puolella tapahtuvasta oppimisesta. Tutkijoiden mukaan huomiota pitää kiinnittää siihen, 

miten autetaan oppilaita näkemään ulkopuolella tapahtuvat oppimiskokemukset yhdistetty-

nä koulutyöhön. Lisäksi opettajiin pitäisi luoda itseluottamusta ja kapasiteettia opettamaan 

ulkoilmakontekstissa. Tutkijoiden mukaan opettajien tietoisuutta tulisi kehittää sekä käsi-

tyksiä ulkoilmaoppimispaikoista ja niiden hankkimisesta. Lisäksi opettajille pitäisi olla 

selvillä luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen tarkoituksesta ja sen suhteesta 

luokkahuoneen sisällä tapahtuvaan oppimiseen. Kaikkein tärkeimpänä tutkijat nostavat 

esiin, että koulujen ja paikallisten tekijöiden tulee ottaa huomioon se, että on lyhytnäköistä 

yrittää kasvattaa ulkona oppimisen määrää ilman, että hyödyntää sitä maksimaalisesti kou-

lussa tapahtuvaan muuhun toimintaan ja koulutöihin.  

 

Daviesin (2011) mukaan olisi mielenkiintoista spekuloida, miksi ulkona ja luonnonympä-

ristössä oppiminen on vähäistä. Hän heittää ilmaan kysymyksiä, joissa hän miettii ovatko 

opettajat liian hermostuneita viemään lapsia ulos luonnonympäristöön, koska siellä on vä-



 

 

 

hemmän rakennettua ympäristöä, jolloin opettaja voi pelätä ryhmän kontrollin kadottami-

sen. Onko ulkoilmaympäristössä enemmän riskejä, esimerkiksi allergisen reaktion saami-

nen ampiaisen pistosta? Vai ovatko opettajat epävarmoja ulkoilmaoppimisen arvosta ja 

tämän vuoksi myös epävarmoja siitä, mitä ulkona voisi mahdollisesti tehdä? (Davies, 

2011) 

On mahdollista, että opettajat eivät tiedosta metsässä oppimisen mahdollisuuksia. Syynä 

voi olla opettajien tiedon puute. Opettajat voivat pitää metsää myös irrallisena oppimisym-

päristönä eivätkä ymmärrä yhdistää sitä luokkahuoneessa tapahtuvaan oppimiseen. Haas-

tavana voidaan myös kokea se, että miten ryhmä lapsia pysyy hallinnassa metsän kaltaises-

sa ympäristössä. Uuteen ympäristöön lähdettäessä riskinä voi olla myös tilanteet, että oppi-

laille sattuu jotain, esimerkiksi nilkan nyrjähtäminen tai ampiaisen pisto.  
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5 TUTKIMUSAINEISTO JA – MENETELMÄT 

Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Asioiden yleistettä-

vyys ei ole pyrkimys laadullisessa tutkimuksessa, vaan siinä päämääränä on kuvata jotain 

ilmiöitä tai tapahtumaa, ymmärtämään toimintaa tai teoreettisesti mielekkään tulkinnan 

antaminen jollekin ilmiölle (Tuomi & Sarajärvi, 2002). Tutkittaessa nimenomaan opetusta 

ja oppimista, on tapaustutkimus sopiva lähestymistapa (Syrjälä, Syrjäläinen, Ahonen & 

Saari, 1994). Tapaustutkimus on empiirinen tutkimus. Siinä tarkastellaan ja kuvataan ko-

konaisvaltaista ilmiötä ja se on yhteydessä tiettyyn tilanteeseen.  (Yin, 1994.) Tutkimus on 

konkreettista ja todellisuus kuvataan ja tulkitaan eri näkökulmista (Syrjälä ym., 1994).  

Syrjälä ja Numminen (1988) pitävät tapaustutkimusta tutkimustyyppinä, joka soveltuu eri-

tyisesti joihinkin tiettyihin tilanteisiin liittyvien ongelmien tutkimiseen ja ilmiötä tutkitaan 

sen luonnollisessa ympäristössä. Syrjälän ja Nummisen (1988) mukaan tapaustutkimukses-

sa tulee käsitellä myös oppimisympäristöjä, sillä se ei voi tähdätä pelkästään esimerkiksi 

oppilaiden oppimiseen. 

Tutkija ja tutkittava tekevät dialogia keskenään ja se on olennaista koottaessa tutkimusai-

neistoa. Heidän välinen rooli ei kuitenkaan ole selvästi erotettavissa toisistaan. Tutkittavat 

ovat subjekteja, eivät objekteja eli he tuntevat, toimivat ja osallistuvat. Tutkija itse on myös 

mukana ja tutkijalla on aina taustalla omat subjektiiviset kokemukset. (Syrjälä & Nummi-

nen, 1988) 

Tapaustutkimus on saanut myös kritiikkiä ja sitä on pidetty jopa hätävarana, jos muita pa-

rempia keinoja tutkimuksen tekemiseen ei ole löydetty. Kuitenkin esimerkiksi opettajat 

haluavat saada tutkijoilta vastauksia kysymyksiin, joita ei esimerkiksi tilastollisin keinoin 

pystytä vastaamaan. Kuitenkin on alettu ymmärtää, että tapaustutkimus on hyvä keino juuri 

kasvatuksellisessa tutkimuksessa ja niitä käsittelevien ongelmien ratkaisuissa. (Syrjälä & 

Numminen, 1988) Kuitenkin Metsämuurosen (2006) mukaan tapaustutkimus on ymmärret-

tävissä keskeiseksi kvalitatiivisen metodologian tiedonhankinnan strategiaksi. Tämän hän 

perustelee sillä, että monet laadulliset tutkimukset käyttävät tapaustutkimusta lähestymis-

tapanaan. 

  



 

 

 

Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että se kohdistuu vain yhteen kohteeseen kerrallaan 

(Syrjälä & Numminen, 1988). Tapaus voi olla jokin rajattu järjestelmä, esimerkiksi yksilö 

tai ryhmä, mutta oleellista on, että tutkittavan tapaus on rajattu muiden yhteyksien ulko-

puolelle, ja tätä tapausta ei valita satunnaisesti (Stake, 2006). Tässä tutkimuksessa tapauk-

sena on alkuopetuksen yhdysluokka ja sen opettaja. Tämän tutkimuksen taustatutkimukse-

na, josta kerrotaan myöhemmin lisää, voidaan pitää maisterivaiheen harjoittelua, mikä ta-

pahtui alkuopetuksen yhdysluokassa, jossa oli ensimmäisen ja toisen luokan oppilaita. Se 

oli yksi syy siihen, miksi juuri tähän tutkielmaan on valittu myös alkuopetuksen yhdys-

luokka.  

Tämä tutkimus määritellään tapaustutkimukseksi, sillä päämääränä tutkimuksessa on luoda 

toimintatapoja, jotka mahdollistavat ilmiöpohjaisen oppimisen luokkahuoneen ulkopuoli-

sessa oppimisympäristössä, joka tässä tutkimuksessa on koulun lähiympäristö ja metsä. 

Tavoitteena on tutkia tätä toimintaa ja prosessia, joka on toimintatutkimuksessa tarkoituk-

sena. Tarkoituksena on suunnitella yhdenlainen keino toteuttaa opetusta ja samalla kokeilla 

sitä käytännössä. Samalla, kun tätä opetusta kokeillaan ja toteutetaan, sitä myös havainnoi-

daan.  

5.1 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutettiin Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevassa kyläkoulun yhdysluokassa, missä 

on alkuopetusikäisiä eli 7–8 –vuotiaita oppilaita. Oppilaita oli luokassa 12, joista seitsemän 

ensimmäisen luokan oppilaita ja viisi toisen luokan oppilaita. Yksi oppilas oli kuitenkin 

pois päivänä, jolloin aineisto on kerätty, joten oppilaita oli paikalla 11. Ilmiöksi on valikoi-

tunut vuodenajoista talvi. Ilmiötä talvi tarkastellaan aidossa koulun lähiympäristössä eheyt-

tävästi. Koulun lähiympäristö koostuu koulun pihasta sekä koulua ympäröivästä metsästä.  

Ihanteellisinta olisi, että ilmiön teema suunniteltaisiin yhdessä oppijoiden kanssa ja opetta-

jan tehtäväksi jäisi ilmiön yhdistäminen opetussuunnitelman (Ovaska ym., 2014). Tässä 

tutkimuksessa ilmiö on päätetty etukäteen, koska tutkimus on jatkoa maisterivaiheen har-

joittelulle, jossa ilmiönä oli vuodenajoista syksy. Lisäksi ilmiö on sellainen, mikä on yh-

teydessä opettajan suunnittelemaan jaksoon. Tämän perusteella tutkimus on lähempänä 

tutkivan oppimisen määritelmää, sillä tutkija on päättänyt ilmiön etukäteen, mutta siinä on 

myös mukana ilmiöpohjaisen opettamisen ja oppimisen piirteitä. Opetusmenetelmänä toi-
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mii tutkiva oppiminen. Tutkielmassa esitetään tapausesimerkki ilmiöpohjaisen opetuksen 

hyödyntämisestä 

5.1.1 Oppilaiden jako ryhmiin 

Yhteistyö tutkimukseen osallistuvan luokanopettajan kanssa oli merkityksellistä tutkimuk-

sen kannalta. Tämä näkyi muun muassa siten, että opettajaa ohjeistettiin etukäteen jaka-

maan oppilaat kolmen hengen ryhmiin niin, että ryhmässä olisi sekaisin sekä ensimmäisen 

että toisen luokan oppilaita. Ryhmiä muodostui neljä, joista kolme oli kolmen hengen ryh-

mää ja yksi kahden oppilaan ryhmä. Perusteet oppilaiden ryhmiin jakamiseen oli se, että 

jokaisessa ryhmässä olisi lukutaitoinen, sillä tehtäviä suorittaessa tarvittiin myös luku- ja 

kirjoitustaitoa. Ryhmiin jako on perusteltua, sillä tutkivassa oppimisen luonteeseen kuuluu 

yhteistyöhön kannustaminen.  

Opettaja oli aiemmin ryhmätöitä teetättäessään jakanut oppilaita erilaisiin rooleihin ryh-

män sisällä. Nämä roolit ovat muun muassa puheenjohtaja, kirjuri ja ”tsemppari”. Opettaja 

kysyi etukäteen, voiko hän hyödyntää kyseistä käytäntöä myös tässä ryhmäjaossa. Al-

kuopetusikäisille tutut toimintatavat ovat hyödyksi, joten opettajan ehdotus oppilaiden ja-

osta ryhmän sisällä eri rooleihin oli perusteltua. Tämä oli hyvä ratkaisu, sillä oppilaiden 

tietäessä omat roolinsa, jokaiselle oppilaalle oli selvää heidän tehtävänsä ryhmän jäsenenä, 

mikä edesauttoi ryhmässä toimimista. 

Esimerkiksi sihteeri hoiti kaikki tehtäväkorttien kirjaamiseen liittyvät asiat sekä tehtävä-

korttien lukemisen ääneen. Sihteereiksi valikoitui toisen luokan oppilaita, sillä heillä luke-

minen ja kirjoittaminen ovat yleensä sujuvampaa, kuin ensimmäisen luokan oppilailla. 

Puheenjohtajan tehtävänä oli huolehtia siitä, että kaikki ryhmän jäsenet ovat mukana toi-

minnassa. ”Tsempparin” rooli oli kannustaa ryhmän jäseniä ja luoda positiivista ilmapiiriä. 

Opettaja hyödynsi samoja ryhmäjakoja ennen opetuskokeilua, muun muassa käsityötun-

neilla. Näin opettaja pystyi seuraamaan, toimivatko ryhmät tutkimuspäivää ajatellen. Opet-

tajan ei tarvinnut tehdä ryhmiin muutoksia ennen opetuskokeilun toteuttamista, koska hän 

totesi ryhmät toimiviksi. 

  



 

 

 

5.1.2 Opetuskokeilun päivän kulku 

Seuraavaksi esitellään opetuskokeilupäivän kulkua pääpiirteittäin. Opetuskokeilu toteutet-

tiin yhtenä koulupäivänä tammikuussa 2016. Oppilaat tapasivat tutkijan ensimmäisen ker-

ran kolme päivää ennen varsinaista opetuskokeilupäivää. Vierailu koululla tapahtui muun 

muassa sen vuoksi, että oppilaille kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja hieman etukä-

teen siitä, mitä tutkimuspäivän aikana tulee tapahtumaan. Oppilaille kerrottiin, että tulem-

me yhdessä tutkimaan talvea ja sen ilmiöitä koulun pihalla ja metsässä. Oppilaita muistu-

tettiin vaatetuksesta sen vuoksi, että koko koulupäivä tullaan olemaan ulkona, lukuun ot-

tamatta ruokailua. Oppilaille kerrottiin myös tarkemmin tutkimuksesta ja sen tarkoitukses-

ta. Vierailun ajatuksena oli myös se, että tutustuminen koulun lähiympäristöön olisi mah-

dollista. Vierailun aikana tehtäväpisteiden paikat selvisivät ja niistä keskusteltiin yhdessä 

luokanopettajan kanssa. 

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat tulivat tutuksi ennen tutkimuspäivää. Tämä johtui sii-

tä, että koulun viidennen ja kuudennen luokan sijaisuus tapahtui kahtena koulupäivänä 

ennen tutkimuspäivää. Sijaisuuden myötä tutkimukseen osallistuneita oppilaita tuli nähtyä 

välitunneilla. Tämä oli positiivinen asia tutkimuksen kannalta, sillä etukäteen oppilaiden 

kanssa tutustuessa suurin osa oppilaista ei enää vierastanut tutkimuksen tekijää tutkimus-

päivän aikana. Oppilaat uskalsivat toimia enemmän omana itsenään.  

Tutkimuspäivä oppilaiden kanssa alkoi siten, että taululle kirjoitettiin sana talvi ja oppilail-

ta kysyttiin kysymyksiä talveen liittyen. Oppilaiden vastauksista muodostui käsitekartta 

taululle. Tämän jälkeen oppilaille luettiin tarina. Tarina kertoi metsän valtiaasta ja asuk-

kaista, kuten Tapiosta, Mielikistä, haltijoista, hiisistä, menninkäisistä, keijuista, tuulettaris-

ta ja aarnikrateista.  

Ryhmien nimet muotoutuivat tarinan avulla. Tarinan avulla tuotiin leikinomaisuutta ja ta-

rinallisuutta mukaan tutkimukseen, mikä auttoi lapsia motivoitumaan. Oppilaat kuuntelivat 

tarinaa keskittyneesti ja heidän ilmeistä ja eleistä oli havaittavissa innostuneisuutta, jopa 

jännittyneisyyttä. Ryhmien nimet oli päätetty etukäteen ja niiden nimiksi valikoituvat 

menninkäiset, haltijat, keijut ja hiidet. Oppilaat kuuntelivat jännittyneinä, mikä heidän 

ryhmän nimeksi tulee. Pääosin oppilaat olivat tyytyväisiä ryhmien nimiinsä. Kahden oppi-

laan ryhmä kuitenkin halusi nimetä itse ryhmänsä timanteiksi.  
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Kuva 1. Pistetyöskentelypaikat kartalla. 

 

Tämän jälkeen siirryttiin koulun pihalle. Oppilaat kokoontuivat omiin ryhmiinsä ja heidän 

kanssa kerrattiin vielä ryhmien nimet. Ryhmän sihteereille jaettiin kirjoitusalustat. Yksi 

ryhmistä sai vihjeen ensimmäisen pisteen sijainnista. Vihje luettiin ääneen ja vihjeen saa-

nut ryhmä johdatti koko luokan ensimmäiselle pisteelle. Ensimmäinen piste sijaitsi koulun 

pihalla olevan vanhan navetan takana, metsäympäristössä (Kuva 1). Oppilaille jaettiin jo-

kaisella pisteellä tehtäväkortit (Liite 1). Ensimmäisellä pisteellä toteutettiin kaksi tutkimus-

tehtävää lumeen liittyen; mitattiin lumen syvyyttä sekä tutkittiin lumihiutaleiden muotoja. 

Seuraava piste eli piste numero kaksi sijaitsi koulun kentän vieressä (Kuva 1). Tällä pis-

teellä mitattiin ja vertailtiin ilman ja lumen lämpötilaa.  

Kolmas piste sijaitsi koulun lähellä olevalla laavulla (Kuva 1). Laavu sijaitsi metsäympä-

ristössä. Ryhmät jaettiin kahtia ja kaksi ryhmää leikki talvileikkejä koulun lähellä sijaitse-

van laavun edessä, ja loput kaksi ryhmää tutkivat talvisia puita. Luokanopettaja oli leikki-

pisteellä ja tutkija otti kaksi ryhmää mukaansa tutkimaan talvisia puita. Jokaisen pisteen 

suoritettuaan ryhmät saivat kirjaimia. Yksi ryhmän oppilaista otti vastuulleen kirjainten 

säilyttämisen taskussaan. Kirjaimien tarkoituksena oli, että kaikilta pisteiltä suoriuduttuaan 

oppilaat muodostivat kirjaimista sanan, joka johdatti heidät tutkimuspäivän päätteeksi aar-

nikrattien vartioiman aarteen luo. Kirjaimista muodostui sana teltta. Luokkaan oli pystytet-



 

 

 

ty teltta, josta löytyi oppilaille pieni palkinto päivän päätyttyä kiitoksena tutkimukseen 

osallistumisesta. Lopuksi oppilaiden kanssa keskusteltiin vielä päivän kulusta ja täydennet-

tiin käsitekarttaa. 

5.2 Aineiston keruu 

Tapaustutkimuksen aineiston keruu eroaa muista tutkimustyypeistä siten, että aineistoa 

hankitaan monipuolisesti, esimerkiksi havainnoimalla, haastattelemalla, keräämällä valo-

kuvia ja videoita. Samaa asiaa on tarkoitus tulkita monimetoditesti, Tällöin tutkijan saamat 

tiedot samalla täydentävät ja validoivat toisiaan. Tätä kutsutaan triangulaatioksi. Triangu-

laatiolla on merkitystä, kun tutkimuksessa pyritään kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen, 

koska tällöin mahdollistetaan esimerkiksi ilmiön moniulotteisuuden kuvaaminen. (Syrjälä 

& Numminen, 1988)  

Tässä tutkimuksessa aineiston keruun menetelminä käytetään osallistuvaa havainnointia ja 

teemahaastattelua sekä oppilaiden ja tutkijan välistä nauhoitettua keskustelua. Hirsjärven ja 

kumppaneiden (2007) mukaan havainnointi on keino, jolla ihmisten todellinen luonne saa-

daan selvitytettyä. Havainnoinnin avulla saadaan suoraan tietoa, esimerkiksi ryhmien toi-

minnasta ja se soveltuu muuttuvien sekä ennakoimattomien tilanteiden tutkimiseen. Osal-

listuvassa havainnoinnissa tutkija on osallisena yhteisön toiminnassa, ja tutkija voi osallis-

tua kentällä tapahtuviin tilanteisiin joko osallistumalla siihen itse tai ulkopuolisena henki-

lönä (Eskola & Suoranta, 1999).  

Osallistuva havainnointi tapahtuu tutkittavien ehdoilla. Tutkijan on hyvä huomioida myös 

kentällä tapahtuvat hiljaiset hetket, jotka usein jäävät helposti huomaamatta aktiivisen toi-

minnan lomassa. Osallistuva havainnoija on mukana toiminnassa, eikä siten voi esiintyä 

huomiota herättämättä. On kuitenkin varottava, ettei tutkija eläydy liian paljon tutkittavan 

vaikeuksiin. Tämä voi johtaa siihen, että tutkimustulokset kärsivät. Tärkeätä on, että tutkija 

tiedostaa oman vaikutuksena tiedonsaannissa. Osallistuvan havainnoitsijan ei tule työntää 

itseään esiin tarkoituksellisesti, mutta kentällä tulee kuitenkin väistämättä sellaisia tilantei-

ta, joissa sitä ei voida välttää. On myös otettava huomioon, että tutkittavien rutiinien oppi-

minen on osallistumisen kautta tärkeää. (Grönfors, 1985)  

Tämä rutiinien oppiminen tuli tässä tutkimuksessa ilmi siten, että opettajalta kysyttiin etu-

käteen luokan toimintatavoista ja siitä, mitä he ovat tottuneet tekemään. Nämä rutiinit nä-
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kyivät muun muassa ryhmien jaossa ja etenkin siinä, että oppilaille jaettiin tietty rooli ryh-

mässä toimimisessa. Tässä tutkimuksessa osallistuva havainnoija osallistui mukaan toimin-

taan, mutta pyrkimyksenä oli, ettei tutkija puutu liikaa tutkittavien toimintaan. 

Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan osallistuvassa havainnoinnissa tutkija ja tutkimuksen 

tiedonantajat toimivat aktiivisesti keskenään. Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet ovat tärkeä 

osa tiedonhankintaprosessia. On olemassa monia käsityksiä siitä, kuinka paljon tutkija vai-

kuttaa tapahtumien kulkuun. Se riippuu paljon tutkimuksen näkökulmasta, esimerkiksi  

toimintatutkimuksen tyyppisissä tutkimuksissa tutkijan aktiivinen tapahtumiin vaikuttami-

nen on perustellumpaa, kuin tutkimuksissa, joissa ei pyritä muuttamaan toimintaa, vaan 

pyritään toiminnan ymmärtämiseen. Osallistumiseen perustavissa tutkimuksessa on yhteis-

tä tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tiedon arvostaminen. Lisäksi kaikkia tutkittavien 

näkökulmia pidetään tärkeinä. Tutkija on itse tullut paikalle myös oppiakseen, mutta yhtä 

tärkeätä on, että tutkimukseen osallistuvat myös oppisivat. Asioiden parhaat puolet tulevat 

esiin, kun ryhmissä keskustellaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2002.) Osallistuva havainnoija 

osallistuu ryhmän toimintaan, mutta tekee tutkittaville samalla myös kysymyksiä (Hirsjär-

vi, ym., 2007).  

Osallistuva havainnointi näkyy tässä tutkimuksessa siten, että havainnoija on osallisena 

ryhmän jäsenenä, jossa havainnointi tapahtuu. Osallistuva havainnointi tapahtuu pääosassa 

tutkimuksen aikana, kun oppilaat työskentelevät keskenään tehtäväpisteillä. Tutkija vaikut-

taa aktiivisesti tapahtumiin ja on vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa. Osallistuva ha-

vainnoija osallistuu toimintaan, kirjaa samalla havaintojaan ylös, mutta myös kyselee ky-

symyksiä oppilailta. Tutkimuksessa havainnointiin käytettiin apuna valmiiksi tehtyä ha-

vainnointilomaketta. Havainnointilomakkeessa on otettu huomioon tutkimuskysymyksen 

kannalta tärkeitä seikkoja. Havainnointipäiväkirjaa täytettiin kirjoittamalla havaintoja ylös 

tapahtuman aikana. Tutkimukseen osallistuville kerrottiin, että tutkija havainnoi heitä hei-

dän toimintansa aikana, mutta samalla osallistuu toimintaan. 

Osallistuvan havainnoinnin apuna tutkijan ja oppilaiden välistä keskustelua nauhoitettiin 

tutkimuspäivän alussa ja lopussa. Nauhoituksen avulla selvitettiin oppilaiden ennakkokäsi-

tyksiä ilmiöstä talvi sekä miten talvea voidaan tutkia. Samalla tutkija kirjoitti käsitekarttaa 

taululle oppilaiden ehdotusten mukaan. Tutkimuspäivän lopussa nauhoitettiin keskustelu, 

jossa muun muassa pohdittiin, voitaisiinko päivän alussa tehtyä käsitekarttaa laajentaa opi-

tun perusteella.  



 

 

 

Havainnoinnin merkittävyydestä huolimatta kysely- sekä haastattelututkimusten yleistymi-

sen myötä, havainnoinnin merkitys on pienentynyt. Havainnointia on kritisoitu etenkin sen 

vuoksi, että havainnoija saattaa omalla toiminnallaan häiritä tilannetta, tai jopa muuttaa 

sitä. Tutkijan astuessa luokkaan, oppilaan sekä opettajan käytös saattaa muuttua. Havain-

noijan olisi hyvä vierailla luokassa useamman kerran, jotta tähän totutaan. Tässäkin voi 

olla haittansa, sillä havainnoijalla on mahdollisuus sitoutua tunteellisesti tutkittavaan ryh-

mään, ja näin objektiivisuus voi kärsiä. On myös mahdollista, että tietoa voi olla vaikea 

havainnoida välittömästi, jolloin tutkijan täytyy kirjoittaa havainnot myöhemmin ylös 

muistinsa varassa ja luottaa siihen. (Hirsjärvi ym., 2007)  

Tässä tutkimuksessa on pyritty vaikuttamaan siihen, että oppilaiden toiminta olisi mahdol-

lisimman luonnollista. Tutkija vieraili tutkittavassa luokassa kolme päivää ennen varsinai-

sen havainnoinnin aloittamista. Tutkija oli myös kyseisessä koulussa sijaisena kaksi koko-

naista päivää ennen havainnoinnin aloittamista, joten oppilaat tottuivat tutkijaan, muun 

muassa välituntivalvontojen yhteydessä. Alkuopetusluokan eli tutkittavan luokan kanssa ei 

kuitenkaan tullut oltua niin paljon tekemisissä, että tunteellista sitoutumista olisi ehtinyt 

syntyä.  

Luokkahuoneessa toteutuneet keskustelut nauhoitettiin päivän alussa ja lopussa. Oppilaille 

kerrottiin, milloin ja miksi nauhuri laitetaan päälle. Tämä aiheutti oppilaissa jännittyneitä 

reaktioita, ja sana ”apua” kuului muutaman oppilaan suusta. Heille kuitenkin kerrottiin, 

että nauhoittamista ei tarvitse jännittää, ja nauhoitettu puhe tulee vain tutkijan käyttöön. 

Havaintojen perusteella oppilaat kuitenkin unohtivat nauhurin olemassaolon hyvin nopeas-

ti, ja keskustelu oli luontevaa jo hyvin pian keskustelun aloittamisen jälkeen. Havainnointi 

tapahtui kirjaamalla ylös tehtäväpisteillä tapahtunutta toimintaa ja oppilaiden lausahduksia. 

Välittömästi tutkimuspäivän päätyttyä havainnot kirjoitettiin tietokoneelle ylös. Havaintoja 

tuli kirjoitettua välittömästi ylös myös muistin varassa. Niitä tuli kirjoitettua ylös kuitenkin 

myös myöhemmin, sillä asioita muistui mieleen vielä pidemmän aikaa tutkimuspäivän 

päätyttyä. 

Haastattelu on kuitenkin kvalitatiivisessa tutkimuksessa jopa käytetyin tiedonkeruumene-

telmä (Hirsjärvi ym., 2007). Haastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa vaikuttavina teki-

jöinä ovat sekä tutkija että tutkittava (Eskola & Suoranta, 1999). Tuomen ja Sarajärven 

(2002) mukaan analyysin kannalta haasteellista on, jos havainnointi on ainoa keino kerätä 

aineistoa. Tässä tutkimuksessa käytetäänkin havainnoinnin lisäksi myös haastattelua.  
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On olemassa erilaisia haastattelutyyppejä, joita ovat strukturoitu haastattelu, puolistruktu-

roitu haastattelu eli teemahaastattelu ja avoin haastattelu. Strukturoitua haastattelua voi-

daan kutsua myös lomakehaastatteluksi, jossa kaikilta tutkittavilta kysytään samat kysy-

mykset samassa muodossa. Vastaukset annetaan valmiina vaihtoehtoina, joista tutkittavat 

valitsevat sopivimman vastauksen. Puolistrukturoitu haastattelu eroaa sillä, että valmiita 

vastausvaihtoehtoja ei ole, vaan haastateltava saa vastata omin sanoin valmiiksi laadittui-

hin kysymyksiin. (Hirsjärvi ym., 2007) 

Teemahaastattelussa kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa eikä myöskään järjestystä ja ky-

symykset valitaan teeman mukaan ja nämä teemat käydään läpi haastateltavan kanssa. (Es-

kola & Suoranta, 1999.) Avoin haastattelu on melko lähellä tavallista keskustelua, jossa 

keskustellaan jostain tietystä aiheesta ilman, että jotain tiettyä teemoja käydään läpi (Esko-

la & Suoranta, 1999; Hirsjärvi ym., 2007). Tässä avoimessa haastettumuodossa keskuste-

lun ohjailu jää täysin haastattelijan vastuulle ja sillä ei ole selvää ja kiinteää runkoa (Hirs-

järvi ym., 2007). 

Tässä tutkimusta aineistoa kerätään myös teemahaastattelun avulla. Teemahaastattelu on 

valittu, koska tämän avulla pystytään hallitsemaan paremmin haastattelun kulkua, kuin 

esimerkiksi avoimessa haastattelussa. Avointa haastattelua ei valita sen haastavuuden 

vuoksi ja aloittelevana tutkijana kokemusta haastatteluista ei vielä löydy. Haastattelu olisi 

voinut olla vaikeasti hallittavissa. Lomakehaastattelu taas on tämän laadullisen tutkielman 

luonteeseen nähden liian jäsennelty ja mielipiteille ei anneta juurikaan tilaa tässä haastatte-

lun muodossa. Myöskään strukturoidun haastattelun käyttö ei ole relevanttia, koska ky-

seessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus eikä kvantitatiivinen eli määrällinen tut-

kimus. 

Opettajaa haastatellessa halutaan selvittää hänen ajatuksiaan ilmiöpohjaisen oppimisen ja 

opettamisen kokonaisuudesta sekä sitä, kokeeko hän millaisena oppimisympäristön merki-

tyksen ilmiöpohjaista opetusta toteuttaessa. Opettaja tuntee oppilaat parhaiten, joten haas-

tattelemalla haluan selvittää, onko oppimisympäristöllä merkitystä oppilaiden toiminnassa. 

Nämä toimivat samalla teemahaastattelun teemoina. Tein kysymysten rungon haastattelun 

tueksi. Haastattelu nauhoitettiin ja siitä kerrottiin luokanopettajalle ennen haastattelun al-

kua. Opettaja oli aluksi hieman jännittynyt, mutta haastattelun edetessä haastattelu ja sen 

myötä syntynyt keskustelu sujui hyvin luontevasti. 



 

 

 

5.3 Aineiston analyysi 

Yleensä ajatellaan, että tutkimuksen teko etenee tietystä vaiheesta toiseen vaiheeseen mel-

ko selkeästi. Kun tehdään tutkimusta, on se aina kuitenkin oma prosessinsa. Ei ole olemas-

sa selvää polkua, jota seurata, vaan tutkimuksen edetessä tutkija palaa tarkastelemaan tut-

kimuskysymyksiä sekä harkitsemaan menetelmien kelpaavuutta ja aineiston kokoa. (Kivi-

niemi, 2009) Analyysin aloittamisen ajankohta ei ole välttämättä aina niin selkeä ja erityi-

sesti sellaisissa tilanteissa, joissa aineistoa kerätään monella tavalla rinnakkaisesti eri me-

netelmiä käyttäen, analyysi tehdään yleensä pitkin matkaa eikä ainoastaan tietyssä tutki-

muksen vaiheessa (Hirsjärvi ym., 2007). Kuitenkin Metsämuurosen (2006) mukaan aineis-

ton keruu ja sen analysointi kulkevat usein käsi kädessä kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

(Metsämuuronen 2006). Analyysitavaksi valitaan parhaiten tutkimusongelmaan vastaava 

tapa (Hirsjärvi ym., 2007).  

Aineiston analyysi on aloitettu vuoden 2016 alussa. Osa laadullista aineistosta on nauhoi-

tettu. Tutkijan ja oppilaiden välistä keskustelua sekä luokanopettajan haastattelu nauhoitet-

tiin. On tarkoitus, että tallennettu aineisto kirjoitetaan puhtaaksi sana sanalta, jota kutsutaan 

litteroinniksi (Hirsjärvi, 2007). Tässä aineistossa ei ole tarpeellista käyttää tietokoneille 

suunniteltua analyysohjelmaa, joita Hirsjärvi ja kumppanit (2007) ehdottavat yhdeksi litte-

roinnin keinoksi.  

Aineisto on litteroitu kirjoittamalla tallennettu aineisto tekstinkäsittelyohjemaan, kuunnel-

len nauhoitettua keskustelua sana sanalta. Nauhoitettu aineisto ei ollut niin laaja, ettei sitä 

olisi pystynyt kirjoittamaan sana sanalta itse. Litterointi on tarkistettu kuuntelemassa ääni-

dataa uudelleen, samalla korjaten mahdolliset virheet. Nauhoitettu puhe on kirjoitettu täy-

sin murteiden mukaan. Aineistossa esiintyvät tauot ja keskeytykset on myös kirjoitettu 

ylös. Tyttöjä ja poikia ei ole lähdetty erottelemaan, koska sillä ei ole merkitystä tämän tut-

kimuksen kannalta. Aineisto tuli tutuksi litterointivaiheessa, mutta siihen on täytynyt palata 

moneen kertaan tutkimusprosessin eri vaiheissa.  

Aineiston analyysi on aloitettu heti aineiston keruun jälkeen, mutta sitä on tapahtunut myös 

ajoittain aineiston keruun vaiheessa. Ennen analyysia tutkimuksessa on perehdytty litteroi-

tuun aineistoon sekä tutkimuspäivän aikana kirjoitettuun havaintopäiväkirjaan. Havain-

nointipäiväkirjamerkintöjä on kirjoitettu puhtaaksi vaiheittain aineiston keruun jälkeen. 

Kun mieleen on tullut yksityiskohtia päivän tapahtumista, on ne pyritty kirjoittamaan heti 

ylös. Myös luokanopettaja kirjoitti omia havaintojaan ylös ja lähetti niitä sähköisesti tutki-
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jalle. Haastattelun, nauhoitettujen keskustelujen ja havainnointipäiväkirjan tuominen yh-

teen, ja niiden vertaaminen tutkimuskysymyksiin sekä teoriaan, ovat olleet aineiston ana-

lyysissä lähtökohtana. Tutkija on joutunut pohtimaan, mitkä aineistossa olevat asiat ovat 

sellaisia, jotka ovat tutkimuskysymysten kannalta relevantteja. Tällä perusteella aineistoa 

on jouduttu rajaamaan jonkin verran. 

Aineistoa on lähdetty analysoimaan teemoittelun keinoin. Eskola ja Suoranta (1998) totea-

vat, että aineistosta haetaan teemoja, jotka tuodaan esiin tutkimusongelmista. Hirsjärven ja 

Hurmeen (2004) mukaan aineistosta lähdetään tarkastelemaan esiin tulevia piirteitä, jotka 

voivat nousta joko teemahaastattelun teemoista tai aineistoista. Analysoidessa aineistoa, 

tarkastellaan sieltä yhteisiä eli aineistosta nousevia asioita. Osa teemoista saattaa nousta 

teemahaastattelusta, mutta aineistosta nousee esiin myös muita teemoja, jotka voivat olla 

mielenkiintoisempia kuin lähtöteemat. Hirsjärvi ja Hurme (2004) muistuttavat, että teemat 

ovat aina tutkijan tulkintoja. Teemat muotoutuivat tutkimuksessa sekä tutkimusongelmien 

kautta, että aineistosta esiin tulleiden teemojen kautta. Tässä tutkimuksessa teemat nousivat 

teemahaastattelukysymyksistä, mutta myös aineistosta nousi teemoja, jolloin voidaan pu-

hua aineistolähtöisestä analyysistä. Aineistolähtöistä tutkimusta tehdessä aineisto on tärkeä 

tutkimuksessa, jolloin analyysiyksiköt eivät ole ennalta määrättyjä (Eskola & Suoranta, 

1998). 

Käytännön esimerkki ilmiöpohjaisen ja tutkivan opetuksen toteutumisesta luo sopivaksi 

menetelmäksi teemoittelun. Tutkimuksen tarkoituksena on  selvittää ilmiöpohjaisen ja tut-

kivan oppimisen ja opettamisen onnistumista tässä tapauksessa sekä selvittää oppimisym-

päristön merkitystä ilmiöpohjaisessa oppimisessa.  Näiden puitteissa teemoiksi tutkimuk-

sessa ovat muodostuneet seuraavat kolme teemaa: ilmiöpohjaisuuden ilmeneminen, tutkiva 

oppiminen sekä oppimisympäristön merkitys.  

Tutkielmassa esitetään näytteitä aineistosta sitaattien muodossa. Täytyy kuitenkin muistaa 

Eskolan ja Suorannan (1998) toteamuksen siitä, että sitaatit eivät yksistään riitä analyysik-

si, vaan teemoittelun onnistumiseen tarvitaan tekstin kirjoittamisessa teorian ja empirian 

vuorokeskustelua. 



 

 

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus, yleistettävyys ja eettisyys  

Luotettavuus on seikka, jota tulee pohtia laadullista tutkimusta tehdessä. Tutkimuksen tar-

koituksena ja päämääränä on luotettavien tulosten saaminen, ja on syytä jo ennakoivasti 

estää tulosten väärinkäyttö ja virheelliset tulkinnat (Uusitalo, 2001). Käsitteet reliabiliteetti 

ja validiteetti liittyvät tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa nämä käsitteet ovat saaneet monenlaisia selityksiä.  

Reliabiliteetti voidaan määritellä esimerkiksi siten, että jos kaksi arvioijaa ajautuu saman-

laiseen tulokseen, tai jos eri tutkimuskerroilla samasta henkilöstä saadaan samanlainen 

johtopäätös. (Hirsjärvi, ym., 2007) Sitä voidaan kutsua myös aineiston ristiriidattomuudek-

si (Eskola & Suoranta, 1999). Validius taas tarkoittaa esimerkiksi tutkimusmenetelmän 

kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata. Tutkijalle voi käydä niin, etteivät mene-

telmät tai mittarit vastaa juuri sitä, mitä hän uskoo ajattelee tutkivansa. (Hirsjärvi ym., 

2007)   

Tapaustutkimuksen tekijä voi helposti kuvitella, että jokaiset, esimerkiksi ihmisiä koskevat 

kartoitukset ovat ainutlaatuisia, eli ei ole olemassa täysin kahta samanlaista tapausta. Tällä 

ajattelutavalla arvioinnit tutkimuksen pätevyydestä ja luotettavuudesta eivät ole tarpeelli-

sia. Hirsjärvi ja kumppanit (2007) kuitenkin huomauttavat, että tutkimuksen luotettavuutta 

ja pätevyyttä olisi hyvä arvioida jollain tapaa. Tämä ei kuitenkaan oleta, että reliabiliteetin 

ja validiteetin käsitteitä olisi pakko käyttää.  Ennemminkin laadullisessa tutkimuksessa on 

oleellista henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien selittämiset.  

Validius voidaan ajatella olevan kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen 

yhteensopivuutta eli voidaan pohtia, onko selitys kuvaukseen sopiva ja onko selitys luotet-

tava. Mitä tarkemmin tutkija kuvaa tutkimuksen toteuttamisen eri vaiheita ja ne olisi ker-

rottavat mahdollisimman selvästi ja totuudenmukaisesti. Tutkimuksen paikat ja olosuhteet, 

haastatteluun käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät ja virhetulkinnat haastattelussa ja tut-

kijan itsearviointi on hyvä kirjoittaa näkyviin. (Hirsjärvi ym., 2007)   

Laadullisia aineistoja analysoidessa on luokittelujen tekeminen oleellista. Se, mitkä ovat 

luokittelujen perusteet sekä syntymisen juuret, on syytä kirjoittaa ylös lukijalle. Myös tul-

kinnat, joita tutkija tekee, on kirjoitettava ylös. Lukijaa voi auttaa se, että tutkimuksessa 

näkyy lainauksia suoraan esimerkiksi haastatteluista. (Hirsjärvi ym., 2007) Tässä tutkiel-

massa on pyritty mahdollisimman tarkkaan selontekoon tutkimuksen eri vaiheista, sen to-
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teuttamisesta eri vaiheissa. On myös pyritty kirjoittamaan auki mahdollisimman tarkasti 

tutkimuksen paikat, olosuhteet, mahdolliset muutokset ja häiriötekijät sekä pyritään tulkit-

semaan haastatteluita oikein. Luotettavuuden arvioinnissa apuna ovat tutkimuksen ulko-

puoliset henkilöt, jotka lukevat tutkielmaa ja näin kertovat palautetta siitä, ymmärtääkö 

lukija esimerkiksi tutkimuksen toteuttamisen eri vaiheita.  

Tutkimuksen luotettavuuteen on vaikuttanut tutkijan läsnäolo tutkimustilanteessa. Tutkija 

oli osallisena tutkimuksessa koko tutkimuspäivän ajan. Tämä näkyi muun muassa siinä, 

että tutkija keskusteli oppilaiden kanssa, kun keskustelun aiheena oli tutkimuspäivän alussa 

talvi ilmiönä. Tutkija on vaikuttanut oppilaiden vastauksiin ilmiön talvi ennakkokäsityksiä 

tarkastellessa, sillä hän on pystynyt ohjaamaan keskustelua haluttuun suuntaan. Tutkija on 

luonnollisesti pyrkinyt välttämään sitä, mutta johtamalla keskustelua, on hän ollut vaikut-

tamassa vahvasti keskustelun kulkuun. Tutkija toimi myös osallistuvana havainnoijana 

oppilaiden suorittaessa tehtäväpisteillä tehtäviä. Tutkija osallistui pisteillä oppilaiden toi-

mintaan siten, että jakoi heille materiaaleja sekä tehtäväkortteja. Mikäli oppilaat osoittivat 

kysymyksiä suoraan tutkijalle, tutkija vastasi niihin. Tällä tavalla tutkija on vaikuttanut 

oppilaiden tehtävien suorittamiseen, mikä on todennäköisesti vaikuttanut tämän tutkimuk-

sen tuloksiin. 

On tärkeää tutkimuksen luotettavuuden lisäksi huomioida tutkimuksen eettisyyttä. Tutki-

museettinen neuvottelukunta (2009) on laatinut eettiset periaatteet, kun tutkitaan ihmistie-

teitä. Näihin periaatteisiin kuuluu muun muassa se, että tutkimusta varten on pyydettävä 

lupa, joka henkilökohtaisesti kysytään kaikilta tutkimukseen osallistuvalta. Aarnos (2007) 

toteaa, että alaikäiset lapset eivät saa osallistua tutkimukseen, mikäli heidän vanhemmil-

taan ei ole lupaa.  

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) 4.1 § toteaa, että huoltajalla on 

oikeus päättää lasten henkilökohtaisista asioista. Kuitenkin Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta (2009) siteeraa Suomen perustuslain 6 §:n 3 momenttia, jonka mukaan lapset ovat 

yksilöitä ja heitä tulee kohdella näin tasa-arvoisesti ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään 

koskevia päätöksiä. Tässä Tutkimuseettinen lautakunta (2009) kokee ristiriitaisuutta ja 

heidän mukaansa ei voi olla olettamuksena, että huoltajilta tulisi pyytää lupa, vaikka tutki-

taan alaikäisiä.  

Edellä mainittu ristiriita on ratkaistu niin, että tutkimusluvat lähetettiin huoltajille paperi-

sena (Liite 2). Kyse on kuitenkin alaikäisistä oppilaista, ja lain mukaan huoltajalla on oike-



 

 

 

us päättää lasten henkilökohtaisista asioista. Tutkimusluvat on lähetetty sähköisesti luokan 

opettajalle, joka tulosti ja lähetti ne oppilaiden mukana huoltajille. Tutkimusta aloittaessa 

varmistettiin myös oppilailta itseltään mielipide tutkimukseen osallistumisesta kertomalla 

heille, että mikäli joku heistä ei halua osallistua tutkimukseen, siihen ei kukaan pakota. 

Heille korostettiin, että missä tahansa vaiheessa tutkimusta opettajalle, tutkijalle tai kenelle 

tahansa aikuiselle voi tulla kertomaan, mikäli ei halua osallistua tutkimukseen. Kukaan 

oppilas ei tässä vaiheessa, eikä myöskään myöhemmin osoittanut, ettei halua osallistua. 

Kaikki yksitoista tutkimukseen osallistunutta oppilaista saivat luvan osallistua tutkimuk-

seen. Rehtorilta on saatu suullinen lupa tutkimuksen toteuttamiseen heidän koulullaan. 

Myös opettajan haastattelua varten on tehty erikseen kirjallinen lupa (Liite 3) teemahaas-

tatteluun. Opettaja antoi luvan haastatella häntä. 

Tutkimustuloksia voidaan käyttää vain sellaiseen tarkoitukseen, johon on saatu tutkittavan 

suostumus. Myöskään tutkittavien henkilötietoja ei saa paljastaa muille. Anonyymiys on 

otettava huomioon, eikä tuloksissa saa tulla esiin sellaisia seikkoja, joista henkilöitä voitai-

siin tunnistaa. (Uusitalo, 2001) Huoltajille tarkoitettuihin tutkimuslupiin on kirjoitettu lu-

paus siitä, että anonyymiys pysyy tutkimusta tehdessä yllä (Liite 1). Myös tutkimukseen 

käytetty materiaali hävitetään tietyn ajan kuluessa. Tästä sopimuksesta on pidetty kiinni, 

eikä tässä tutkielmassa pystytä osoittamaan tutkimukseen osallistuvien henkilöllisyyksiä, 

vaikka aineiston analyysissa murrekielistä puhetta ei ole muutettu yleiskielen muotoon. 
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6 TULOKSET  

Tässä luvussa esitetään tutkimustuloksia. Tutkimustulokset esitetään tutkimusongelmien 

teemojen mukaisesti. Ensimmäisenä teemana tarkastellaan ilmiöpohjaisen opetuksen ja 

oppimisen toteutumista. Tämän teeman tarkastelussa hyödynnetään luokanopettajan haas-

tattelua. Tarkoituksena on antaa lukijalle käsitys ja mielikuva siitä, miten ilmiöpohjaisuutta 

on hyödynnetty tässä opetuskokeilussa. Tämän jälkeen pohditaan tutkivien työtapojen nä-

kymistä opetuskokeilussa. Tätä teemaa tarkastellaan hyödyntäen oppilaiden keskusteluja 

sekä osallistuvan havainnoinnin havaintoja. Kolmas teema on oppimisympäristö. Aineis-

tosta poimitaan oppimisympäristön merkitykseen viittaavia tekijöitä sekä opettajan haastat-

telun että oppilaiden keskustelujen avulla. Tutkimuksessa halutaan selvittää, onko tässä 

tutkimuksessa oleva oppimisympäristö ollut merkityksellinen ilmiön oppimisen kannalta. 

Jotta tuloksista tulisi mahdollisimman havainnollistavat, tutkimusaineistosta tuodaan esiin 

katkelmia. Ne on kirjoitettu alkuperäisen puheen muodossa, eikä esimerkiksi murretta ole 

muutettu yleiskielen muotoon. Aineistosta poimituista näytteistä lyhenne O tarkoittaa oppi-

lasta. Oppilaat ovat numeroitu O1, O2, O3 ja niin edelleen, jotta keskusteluiden sitaateista 

erotetaan onko kyseessä saman vai eri oppilaan toteamus. Väliviivat eli ”--” tarkoittavat, 

että osa katkelmasta on jätetty pois. Sulkuja käytetään, kun halutaan selventää lukijalle 

jotain aineistosta poimittua kohtaa. Aineistosta hyödynnetään sekä opettajan haastattelua, 

oppilaiden ja tutkijan välistä nauhoitettua keskustelua päivän alussa ja lopussa sekä tutki-

jan että luokanopettajan havaintoja tehtäväpisteiltä. 

6.1 Ilmiöpohjaisuuden ilmeneminen 

Tutkimuspäivän aikana oli havaittavissa ilmiöpohjaiselle oppimiselle ja opettamiselle tyy-

pillisiä piirteitä. Eheyttävä opetus, tutkiva oppiminen sekä reaalimaailman oppimisympä-

ristö olivat piirteitä, jotka näkyivät tutkimuksessa. Aineisto tukee tätä käsitystä, mutta 

myös kehittämisen kohteita löytyi ilmiöpohjaisuutta toteutettaessa.  

Tutkija halusi varmistua siitä, puhuuko hän samasta asiasta opettajan kanssa, kun keskuste-

lun aiheena ovat ilmiöpohjainen oppiminen ja opettaminen. Tämä varmistettiin sillä, että 

teemahaastattelussa luokanopettajalta kysyttiin, miten hän ymmärtää ilmiöpohjaisen opet-

tamisen ja oppimisen. Luokanopettajan vastauksesta selviää, että hän on ymmärtänyt, mitä 



 

 

 

käsitteellä tarkoitetaan. Hän mainitsee muun muassa lapsilähtöisyyden sekä eri oppiainei-

den yhdistämisen. 

--”Lapsi tavallaan tai kuka vaan itte niinku hoksaa sen ilmiön ja sitä kautta 

lähtee niinku kaikki, elikkä tavallaan sen lapsen, lapsen maailmasta lähetään 

liikkeelle. Ja sitä kautta niinku opitaan. Ja sit siihen pystyy just yhistää näitä 

eri aineita. Oppiaineita.” 

Eri oppiaineiden yhdistäminen näkyi myös tutkimuksen aikana tehtäväpisteillä. Tässä yh-

teydessä voidaan puhua myös käsitteestä eheyttäminen. Tehtäväpisteillä oli selkeästi näky-

vissä oppiaineista ympäristöoppi, matematiikka sekä äidinkieli. Matematiikka näkyi muun 

muassa lumen syvyyden ja lämpötilan mittauksissa. Lukemista ja luetun ymmärtämistä 

oppilaat harjoittelivat vihjeitä ja tehtäväkortteja lukiessaan. Lisäksi oppilaat saivat kirjai-

mia palkinnoksi suoriuduttuaan tehtäväpisteiltä. Kirjaimista muodostui sana, joka paljasti 

kaikkien pistetyöskentelyjen päättymisen jälkeen aarteen paikan. Lisäksi oppilailla oli me-

nossa tutkimuksen ympärillä jakso, jossa käsitellään muun muassa talvea ja lunta sekä 

vuodenaikojen tarkastelua. Seuraavassa opettajan kertoo, miten opettaja on tarkastellut 

ilmiötä talvi oppilaiden kanssa ennen tutkimuspäivää. 

”Ja ku meillä oli eilettäin, siis ollan katottu lämpötiloja niinku eri säätiedo-

tuksia, ennusteita, eri lähteistä. Ja niillä on ollu kotitehtävänäki sitten selvit-

tää, mistä kaikkialta löytyy, nii tuli just hyvvään saumaan tämä.” 

”No siis nyt on vielä, siis tämä on nyt semmosessa jaksossa ku missä on tuota 

näitä sääennusteita ja tuota lunta ja talvea ja eri vuodenaikoja”-- 

Pelkästään yhden tutkimuspäivän perusteella olisi herännyt kysymys siitä, riittääkö ilmiön 

talvi tarkasteluun pelkästään yksi koulupäivä. Aineistosta selviää, että tutkimuspäivä kui-

tenkin sijoittui jaksoon, jossa opettaja oli käynyt oppilaiden kanssa läpi talvea ennen tut-

kimuspäivää.   

Opettajalta kysyttiin, toteutuiko ilmiöpohjainen oppiminen tutkimuspäivän aikana. Opetta-

jalta tuli ehdotuksia siihen, miten opetuskokeilua voisi kehittää. Opettaja totesi, että antaisi 

lapselle enemmän tilaa havainnoida ympäristöä ja näin ilmiöpohjaisuus toteutuisi parem-

min.  
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”Oli. Oli sitäkin. Että toki sitten paljo joutu antamaan niitä apukysymyksiä 

tai silleen joutu tuota auttamaan sitten joissaki juttuissa, mutta seki tavallan 

johtuu siitä, että ku on tavallaan se oppitunti siinä, että ku on määritelty se 

oppitunti. Että jos sä antaisit sen lapsen oikeesti vaan havainnoida etkä an-

tais siihen niitä vinkkejä. Nii sä tavallaan pelkäät sitä, että ku sulle on se tiet-

ty aihe siihen oppitunnille et se lähtee se aihe harhailemmaan jos se lapsi ta-

vallaan itte havainnoi sitä asiaa.” 

Opettaja jatkaa ja kertoo haastattelussa tapauksesta, jossa lumen tutkimuksien yhteydessä 

oppilaiden mielenkiinto ajautui jäähän. Oppilaiden tekemisiin olisi voitu puuttua vähem-

män. Opettaja ja ohjaaja hyvin helposti suuntaavat kysymyksiä oppilaille suunnittelemansa 

aiheen sisälle, vaikka oppilaiden mielenkiinto kohdistui myös muihin aiheisiin. Näin kävi 

myös tässä tapauksessa. 

”Silleen tavallaan hoksasi nyt että ku lähti sinne, että meillä se meni ainaki 

siihen jäähän, puhe meni niinku jäähän entistä enemmän jäähän jäähän jää-

hän ja oltii niinku lumessa nii mä olin silleen että palataanpa takas tähän et-

tä piti vähän niinku ohjata takasi.” 

Tilanteen olisi voinut ratkaista siten, että oppilaiden mielenkiinto jään tutkimiseen olisi 

otettu huomioon. Oppilaille olisi voinut kertoa, että jäähän liittyviä asioita voidaan tutkia 

myöhemmin. Tehtäväpiste ei ollut ainoa paikka, missä oppilaiden mielenkiinto suuntautui 

jäähän, sillä myös päivän alussa oppilaiden kanssa keskusteltaessa talven tutkimisesta, op-

pilaat ehdottivat jään tutkimista. 

6.2 Tutkiva oppiminen 

Tutkimuspäivän alussa oppilailta kysyttiin heidän ennakkokäsityksiään aiheeseen liittyen. 

Oppilailta kysyttiin ensimmäisenä, mitä heille tulee mieleen sanasta talvi. Oppilaiden vas-

taukset kerättiin taululle käsitekartaksi (Kuvio 4). Oppilailta tuli nopeasti ehdotuksia asioi-

ta, jotka kirjoitettiin taululle sitä mukaan, kun oppilaat niitä ehdottivat.  

 

 



 

 

 

 

Kuvio 4. Käsitekartta talvesta.  

 

Ensimmäiseksi sanaksi käsitekarttaan kirjoitettiin lumi. Seuraavaksi luetellaan oppilaiden 

ehdottamat sanat siinä järjestyksessä, missä he niitä ehdottivat: lumi, pakkanen, pulkkamä-

ki, lumivyöry, jääpuikot, luistelu, hiihto, lumisota, lumisade, lumiukko, jääpallo, laskettelu, 

lumilyhty, lumilinna ja lumikenkäily (Kuvio 4). Välillä keskustelu harhautui esimerkiksi 

hiihdosta vesihiihtoon. Keskustelun ajauduttua hieman sivuraiteille, pyrittiin se mahdolli-

simman nopeasti palauttamaan itse aiheeseen.  

Oppilailta myös kysyttiin, löytävätkö he yhtäläisyyksiä taululta löytyvistä sanoista. Oppi-

laat miettivät, eikä ehdotuksia tullut, joten heiltä kysyttiin esimerkiksi, mitä yhtäläisyyksiä 

on lumikenkäilyllä, laskettelulla, jääpallolla, luistelulla ja hiihdolla. Vastauksena oli, että 

koska ne ovat urheiluja. Toinen oppilas ehdotti, että kaikissa mennään lumen päällä, johon 

kolmas oppilas sanoi, että myös jään päällä mennään. Päädyttiin siihen, että niiden yhtäläi-

syydet ovat siinä, että ne ovat urheilulajeja ja toiminta tapahtuu lumen tai jään päällä. 

Myös sana talvi löydettiin yhdistäväksi tekijäksi. Oppilaat huomasivat, että sanoista lumi-

linna, lumilyhty, lumivyöry, lumi, lumisota ja lumiukko löytyvät sana lumi.  
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” O1: Koska niissä kaikissa käytetään lunta” 

”O2: Ja kaikissa aluissa on lumi.” 

Käsitekartan teon jälkeen oppilailta kysyttiin ehdotuksia, millä tavalla talvea ja siihen liit-

tyviä ilmiöitä voitaisiin tutkia. Oppilaat ehdottivat muutamia esimerkkejä. Ensimmäisenä 

yksi oppilas ehdotti puiden ja pensaiden havainnointia. Tämän jälkeen toinen oppilas eh-

dotti lumen koostumuksen tutkimista.  

 

O1: Mentäis vähän tuolla metsässä ja kateltais kaikkia puita ja pensailta 

O2: Nii totaa mää tiiä semmosen että katotaan millasta lumi on. Onko se lu-

miukkokeli. Sitten tota katotaan, että voiko ne tehä lumipalloja.  

 

Oppilaiden viimeinen ehdotus liittyy jäähän ja muun muassa sen paksuuden mittaamiseen. 

Kun oppilailta kysyttiin, miten jäätä voitaisiin tutkia, tuli oppilailta monenlaisia ehdotuk-

sia.  

O1: ”Kaikkea jäätä.” 

O2: ”Vaikka silleen, (voitaisiin tutkia jäätä) että arvellaan kuinka lämmintä 

tai kylymää se vesi on siinä jäässä.”  

O3: ”Nii ja kuinka herkkää tai syvää se jää on.” 

O1: ”Että vois niinku kokkeilla kestääkö se jää -- Sitten vois näin niinku ko-

keilla kepillä ja hakata täysiä siihen että onko se kovaa.” 

O4: ”Me ollaan katotta aina ku me ollaan menty meiän järvelle luistelemaan 

nii ollaan kokkeiltu semmosella petkeleellä että onko se paksua se jää.” 

 

  



 

 

 

Oppilaiden aiemmat kokemukset heijastuvat oppilaiden vastauksista. Se näkyy selvimmin 

oppilaan neljä vastauksesta, jossa hän alkaa kertoa omakohtaista kokemusta siitä, miten 

hän on jään paksuutta tutkinut. Oppilas ei kuitenkaan muistanut käsitettä esineelle, jolla he 

ovat kokeilleet jään paksuutta. 

Tehtäväpisteillä oppilaiden tehtäväkortit johdattelivat oppilaita tutkivan oppimisen mene-

telmien käyttöön. Tarkemmat kysymykset ohjasivat lapsia keskittymään oleellisiin kysy-

myksiin ja auttoivat heitä ymmärtämään annetut tehtävät, mutta osa kysymyksistä olivat 

myös melko avoimia. Avointen kysymysten tarkoituksena oli johdatella oman ajattelun 

esiin tuomiseen ääneen. Oppilaita pyrittiin rohkaisemaan ajatusten ilmaisuun esittämällä 

tehtäväkorteissa kysymyksiä, jotka ohjasivat heitä esimerkiksi hypoteesien tekoon.  

Tutkivan oppimisen piirteitä oli havaittavissa tehtäväpisteillä. Tutkimusongelmana oppi-

lailla oli, miten lumihiutaleita voidaan tutkia ja miltä lumihiutaleet näyttävät. Oppilaille 

annettiin käytettävänä olevana materiaalina luuppi ja musta kartonki. Oppilaat eivät kui-

tenkaan aluksi tienneet mitä pitäisi tehdä. Se johtui siitä, etteivät oppilaat olleet aiemmin 

nähneet luuppia ja monet ihmettelivät, mitä sillä pitää tehdä ja mikä on mustan kartongin 

tarkoitus. Yhdelle ryhmälle annettiin vihjeeksi laittaa silmä luupin eteen. Tämän jälkeen 

alkoi tapahtua, ja ryhmä oivalsi, että luuppi suurentaa.  

Oppilaat alkoivat pohtia alun hämmennyksen jälkeen ryhmissä, miten lumihiutaleita pysty-

ään tutkimaan. Lumihiutaleita kerättiin mustan kartongin päälle eri tavoin. Yhdeltä ryhmäl-

tä tuli ehdotus, että napataan ilmasta kiinni. Yksi ryhmän jäsenistä heilutti puun oksaa, 

jolloin lumi varisi heidän mustalle kartongilleen. Toinen ryhmä taas otti käsillään lumihan-

gen päältä lunta mustalle kartongille. Oppilaat vertailivat tutkimustuloksia keskenään ryh-

mien sisällä, sillä oppilaat havaitsivat erimuotoisia lumihiutaleita ryhmien sisällä. 

Lumen syvyyden mittauspisteellä oppilaiden tuli kirjoittaa hypoteesi ja arvata ennen mit-

taamista, mikä on lumihangen syvyys. Oppilaille annettiin materiaaliksi puinen keppi, mit-

tanauha, sekä teipin palanen. Oppilaiden tuli pohtia, miten he pystyisivät mittaamaan lu-

men syvyyttä näillä materiaaleilla. Kaksi ryhmää oivalsi materiaalien idean ja niiden käy-

tön nopeasti, mutta kaksi muuta ryhmää tarvitsi tarkempaa ohjeistusta. Loppujen lopuksi 

kaikki ryhmät saivat tulokset kirjoitettua ylös. Lisätehtävänä nopeimmille oli valita eri 

paikka ja mitata lumen syvyys sieltä. Mikäli mittaustulos olisi eri, heidän tulisi miettiä, 

mistä ero voisi johtua. Oppilaiden mielestä erot johtuivat siitä, että osaan paikkaan on sata-
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nut enemmän lunta, kun taas osan mielestä puiden oksilta tippuu lunta maahan, jolloin jos-

sakin kohti on enemmän lunta. 

Oppilaiden tehtävät jatkuivat kolmannella pisteellä, jossa piti mitata ilman ja lumen lämpö-

tilaa ja verrata niitä keskenään. Aluksi oppilaat arvuuttelivat, mikä ilman lämpötila on tällä 

hetkellä. Arvioinnit osuivat melko lähelle todellista lukemaa. Oppilaiden ennakkokäsityk-

siä selvitettiin kysymällä tehtäväkortissa, kumman lämpötila on kylmempi, lumen vai il-

man. Kaikki ryhmät olivat sitä mieltä, että lumen lämpötila on kylmempi.  

Havaintopäiväkirjaan on merkattu ylös oppilaiden selityksiä. Oppilaiden mielestä lumen on 

pakko olla kylmempää, koska se on ”jääkylmää” ja ”eihän lumessa oo lämmintä yhtään, 

sehän on valkoistakin”. Myös lämpömittarin lukemista piti kerrata oppilaiden kesken. Tut-

kimusongelmana oli siis selvittää, miten lumen ja ilman lämpötilat eroavat toisistaan. Lop-

pujen lopuksi mittaustulokset ilman ja lumen lämpötilan välillä eivät juuri eronneet, sillä 

ilman lämpötila oli vain muutaman pakkasasteen puolella. Tämä aiheutti oppilaissa ihme-

tystä, sillä ennakko-oletuksena he olettivat lumen sisällä olevan lämpötilan paljon kyl-

memmäksi kuin se loppujen lopuksi oli. 

Tehtäväkorttien lukemiseen tai ylipäätänsä niiden kanssa toimimiseen tai rakenteeseen 

tutustumiseen olisi ollut hyvä käyttää aikaa ennen tehtäväpisteille siirryttyä. Ensimmäisellä 

pisteellä, oppilaita joutui ohjaamaan melko paljon ennen kuin tehtäväkorttien idea tuli sel-

väksi. Tehtäväkortit, joissa oli tarkempia kysymyksiä johdattelemassa oppilaita eteenpäin, 

toimivat paremmin alkuopetusikäisten lasten kanssa. Liian avoimet kysymykset aiheuttivat 

ihmetystä, joka johti siihen, että luokanopettajan ja tutkijan piti välillä puuttua oppilaiden 

tekemisiin, sillä he kyselivät paljon tarkentavia kysymyksiä, kuten mitä nyt pitää tehdä. 

Päivän päätteeksi siirryttiin takaisin luokkaan, jossa tarkoituksena oli täydentää käsitekart-

taa päivän aikana opitun ja tehdyn perusteella. Päivän päätteeksi kirjoitetut sanat ovat har-

maaseen laatikkoon kirjoitettuna (Kuvio 5). 

 



 

 

 

  

Kuvio 5. Käsitekartta ja loppukoonti. 

Ensimmäisenä yksi oppilaista ehdotti sanan seikkailu kirjoittamista taululle. Voidaan siis 

todeta, että leikinomaisuus on jäänyt mieleen kyseiselle oppilaalle, mikä oli tarkoituksena 

oppimiskokonaisuutta suunnitellessa. Toinen oppilas totesi heti perään, että seikkailua voi-

daan tehdä kesälläkin. Päädyttiin siis kirjoittamaan sana talviseikkailu taululle (Kuvio 5). 

Tämän jälkeen oppilaiden kanssa keskustellessa, päällimmäisenä heillä oli mielessä vii-

meisin tehtäväpiste, jossa aiheena olivat talviaiheiset leikit. Oppilaat luettelivat lumileikke-

jä, mitä he olivat viimeisellä pisteellä keksineet ja leikkineet luokanopettajan kanssa. Tau-

lulle kirjoitettiin myös lumienkeli ja lumilabyrintti (Kuvio 5). 

Ajanpuutteen vuoksi, loppukoonti jäi aivan liian lyhyeksi, ja täten ei ehditty käydä keskus-

telua oppilaiden havainnoista pisteillä. Pienen johdattelun jälkeen kuitenkin yksi oppilas 

mainitsi luupin ja muisteltiin, että sen avulla tutkittiin lumihiutaleita ja niiden muotoja. 

Ideoiden ja tutkimustulosten jakaminen jäi tutkimuspäivältä pois loppukoonnin yhteydestä. 

Tutkimustulosten jakaminen ei toteutunut tässä tutkimuksessa eri ryhmien kesken, mutta 

ryhmien sisällä yhteistyötä toteutui havainnointipäiväkirjan kirjausten mukaan. Oppilaat 

keskenään ratkaisivat mahdollisia ongelmia, mitä he kohtasivat tutkimusten aikana. Esi-
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merkiksi lumihiutaleita tutkittaessa tutkija havainnoi yhden ryhmän keskustelua siitä, millä 

tavoin he pystyisivät tutkimaan lumihiutaleiden muotoja. Ensin hämmennystä aiheutti ma-

teriaalina käytetty musta kartonki. Ryhmä pohti, mitä mustalla kartongilla tehdään. Yksi 

ryhmän oppilaista ihmetteli ääneen ”Miten me oikeen tutkitaan näitä lumihiutaleita?”. Toi-

nen oppilas ehdotti, että napataan ilmasta kiinni. Kolmas taas jatkoi, että heilutetaan puun 

oksaa. Oppilaiden välillä siis tapahtui keskustelua, ja havainnoista ilmeni, että he kuunteli-

vat toistensa ehdotuksia jatkaen ja jalostaen ideoita, mitä ilmeni ryhmän keskellä.  

Luokanopettajan haastattelun aikana tutkivaan oppimiseen ja sen merkitykseen liittyviä 

viittauksia löytyi. Opettaja mainitsi haastettelussa muun muassa mittaamisen, joka ilmenee 

tutkivan oppimisen vaiheissa. 

--”Kaikki siis just nämä lumen syvyydet ja kaikki nii nuohan ne jää mieleen 

niille. Että ne on oikeesti niinku mitanneet ne ite. Ja sitten ne on oikeesti kat-

tonu niitä lumihiutaleita.” 

 

6.3 Oppimisympäristön merkitys 

Tutkimuspäivän aikana oppilaiden oppimisympäristönä toimi luokkahuone, koulun piha 

sekä koulua ympäröivä metsä. Metsä oppimisympäristönä toimi pääroolissa ilmiötä eli 

talvea tutkittaessa. Oppimisympäristön merkityksestä viitteitä löytyi sekä opettajan haastat-

telusta, että oppilaiden ja tutkijan välisestä keskusteluista. Metsä oppimisympäristönä oli 

oppilaille jo entuudestaan tuttu, mikä ilmeni muun muassa opettajan haastattelussa. Opetta-

jalta kysyttiin, onko hän hyödyntänyt kyseisen luokan kanssa metsää oppimisympäristönä. 

”Me oltiin, no syksyllä me oltiin oikeestaan kaikki yltin tunnit ulkona. Kaikki 

muurahaispesät ja kaikki on tutkittu tuolla”-- 

”Ihan mettäänki ollaan menty, että niillä (oppilailla) oli majanrakennustaki 

tuossa syksyllä. Että ollaan kyllä siis kaikki tutkittu tuolta käestä pitäen, että 

musta se on paljo helpompi se, että se laps näkkee sen muurahaispesän ku  se 

et se lukkee sen kirjasta. Toki sitä voi piirtää sitten ja jatkaa sitten vielä luo-

kassaki sitä piirtämistä, mut kyllä me ollaan yleensä ensin käyty kattoo se 

tuolla paikan päällä” 



 

 

 

Opettajan haastattelusta ilmeni, että oppilaat ovat tottuneet olemaan ulkoilmaympäristössä 

kouluaikana. Seuraava sitaatti osoittaa, että opettaja koki merkittäväksi, että oppimisen 

kannalta ulkona oleminen oli oleellista aihepiirin kannalta, kun tutkittiin talvea ja siihen 

liittyviä ilmiöitä.  

”Hyvä oli tuo ulkona olo ja justiin niinku tuohon aihepiiriin nii aivan täydel-

linen”-- 

Luokanopettaja vertaa haastattelussa luokkahuonetilaa ja ulkoilmaympäristöä. Hänen mie-

lestään luokkahuoneessa toimiminen ei olisi ollut niin havainnollistavaa kuin ulkoilmaym-

päristössä. Hän kokee luokkatilan olevan rajallinen luokkatilan, muun muassa tilan ja ää-

nenkäytön suhteen.  

”Toki sä oisit voinu hakkee jonku köntin lunta sisälle ja sitten siinä sisällä 

kattoa, mutta ei se oo sama asia.” 

”Ethän sä voi niinku samallalailla luokassa tehä. Etsää pysty samalla tavalla 

siellä niinku luokkatila on rajallinen. Ja sitten ulukona on kuitenki sitä tillaa. 

Ja sinne mahtuu ääntä ja kaikkea, että et sää voi niinku luokassa ihan mielin 

määrin kiljua jos sä jotaki kivvaa löydät tai muuta” 

Oppilaiden innostuksesta ulkona oppimiseen ilmeni oppilaiden halukkuudesta lähteä luok-

kahuonetilasta ulos. Seuraavassa sitaatissa on tutkijan ja oppilaiden välistä keskustelua 

luokkahuoneessa. Tutkija kysyy lopuksi, tuleeko kenelläkään oppilaista vielä mieleen jo-

tain tutkimuksia, millä talvea voitaisiin tutkia. Oppilaat vastasivat seuraavasti: 

O1: ”Ei oo.” 

O2: ”Mä haluaisin jo ulos.” 

Oppilaat vuorotellen: ”Määki, määki, määki...” 

 

 

Havaintojen perusteella metsä ympäristönä herätti oppilaissa luonnostaan kysymyksiä ja 

ihmettelyä, joita osa oppilaista pohti ääneen. Oppilaat mittasivat lumen syvyyttä kahdesta 

eri kohdasta. Oppilaita ihmetytti, miksi mittaustulokset olivat erilaisia, ja heidän katsees-
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taan näki, että he katselivat ympärilleen ja pohtivat mahdollisia syitä. Oppilaiden mielestä 

toisessa paikassa on enemmän lunta kuin toisessa, koska osaan paikkaan lunta on satanut 

enemmän. Toinen oppilas taas jatkoi ja ehdotti, että toisessa paikassa lumen syvyys on eri, 

sillä mittauspaikkaan oli tippunut puusta lunta. 

Oppilaiden kanssa pohdittiin ja mietittiin yhdessä sellaisia leikkejä, joita voidaan leikkiä 

pelkästään talvella ulkona. Oppilailta tuli heti ehdotuksia. Oppilaat ehdottivat seuraavia 

leikkejä: lumisota, lumilinnojen tekoa, lumiukkojen tekoa, lumienkeleiden tekoa sekä um-

pihankihippaa. Lumisotaa ei toteutettu, sillä se ei ole sallittua koulussa. Lumilinna oli 

myös hyvä ehdotus, mutta tutkijana rohkaisin sellaiseen leikkiin, mikä ei välttämättä vie 

kovin kauaa aikaa. Seuraavaksi ehdotettiin lumiukkojen tekoa. Kysyin oppilailta, että pys-

tyykö nyt tekemään lumiukkoja. Oppilaat kokeilivat lunta ja totesivat, että ei pysty ja tote-

sivat, että nyt ei ole lumiukkojen teko keli. Lumienkeleiden teko oli sellainen ehdotus, mi-

hin kaikki pystyivät osallistumaan, joten ehdotus toteutettiin. Kun lumienkelit oli saatu 

tehtyä, siirryttiin lumilabyrintin tekoon, jossa oppilaat leikkivät hippaa. Oppilaiden kehon-

kielestä oli havaittavissa innostuneisuutta, josta saattoi päätellä, että lumi oli elementtinä 

heille mieluinen. 

Ulkoilmaympäristö tuotti myös tiettyjä haasteita talvesta johtuen. Ryhmän sihteerit hoitivat 

muun muassa tutkimustulosten kirjoittamiset ylös. Havainnointi osoitti, että oppilaat eivät 

malttaneet pitää koko ajan käsineitä kädessään, koska he kokivat kirjaamisen vaikeana 

käsineet kädessä. Ulkona oli muutama pakkasaste, joten tämä johti siihen, että osalla sih-

teereistä paleli sormia kahdella viimeisellä tehtäväpisteellä. Yksi ryhmä ratkaisi ongelman 

siten, että sihteeriä vaihdettiin viimeisellä tehtäväpisteellä. Lisäksi havaintopäiväkirjasta oli 

merkintöjä siitä, että osan oppilaiden mielestä metsässä liikkuminen oli haasteellista lumen 

syvyyden vuoksi.  



 

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ilmiöpohjainen oppimis- ja opetusko-

konaisuus. Tutkimuksessa haluttiin kokeilla, miten ilmiöpohjaista oppimista toteutetaan 

alkuopetusikäisille lapsille reaalimaailman oppimisympäristössä, joka tässä tutkimuksessa 

oli koulun lähiympäristö, erityisesti metsä. Ilmiöksi valikoitui talvi ja tutkimus toteutettiin 

yhden koulupäivän aikana alkuopetusikäisille oppijoille. Tulokset esiteltiin aineistosta 

nousseiden teemojen mukaisesti. Johtopäätöksissä peilataan tutkimustuloksia aiempaan 

tutkimustietoon sekä kirjallisuuteen aiheesta.  

Tämän tutkielman teorian valossa ilmiöpohjaisessa oppimisessa ja opettamisessa kes-

keisintä ovat eheyttävä eli oppiainerajat ylittävä opetus, lapsilähtöisyys ja todellinen eli 

reaalimaailman ympäristö. Lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan tässä sitä, että ilmiöpohjaisen 

opetuksen pohjalla ovat lasten mielenkiinnon kohteet. Mielenkiinnon kohteena olevia ilmi-

öitä lähdetään toteuttamaan tämän jälkeen opetussuunnitelman puitteissa. Ilmiöpohjaista 

opetusta voidaan lähteä toteuttamaan tutkivan oppimisen työtapojen mukaisesti.  

Tuloksista kävi ilmi, että ilmiöpohjaisuus toteutui seuraavilta osin; opetus oli oppiainerajat 

ylittävää ja tapahtui todellisessa ympäristössä. Ympäristö oli merkittävä ilmiön oppimisen 

kannalta. Lapsilähtöisyys ei toteutunut tämän tapaustutkimuksen kohdalla siten, kun se 

kuuluisi ilmiöpohjaisuudessa toteutua. Ilmiö ei lähtenyt lasten mielenkiinnon kohteista, 

vaan tutkija oli valmiiksi valinnut opetussuunnitelman pohjalta tutkittavan ilmiön. Oppilaat 

pääsivät kuitenkin itse miettimään ja ehdottamaan, miten he voisivat tutkia talvea ja siihen 

liittyviä ilmiöitä. Oppilailta itseltään nousi samanlaisia teemoja, mitä tutkija oli alun perin 

miettinyt, mutta oppilaat toivat esiin myös aiheita, kuten jään tutkiminen, mitä ei tässä kon-

tekstissa toteutettu.  

Kun taas verrataan tutkivaa oppimista sekä ilmiöpohjaista oppimista keskenään, tutkiva 

oppiminen voi lähteä siitä, että opettaja antaa jonkin valmiin ilmiön tai aiheen, jota oppi-

laat lähtevät tutkimaan. Tämä on Hakkaraisen ja kumppaneiden (2002) tapa lähteä toteut-

tamaan tutkivaa oppimista. Ilmiöpohjainen oppiminen on taas lapsilähtöistä, ja se lähtee 

lasten omista mielenkiinnon kohteista ja ilmiöiden havainnoinnista, jolloin opettaja tarttuu 

lasten ihmetysten aiheisiin. Myös tutkiva oppimisen taustalla voivat olla lasten mielenkiin-

non kohteet, sillä Worthin ja Grollmanin (2003) mukaan tutkiva oppiminen lähtee lasten 
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havainnoista ympärillä olevista ilmiöistä. Tutkivaa oppimista käytettiin tässä tutkimukses-

sa ilmiöpohjaisen oppimisen ja opettamisen toteuttamisen keinona. 

Tämän tutkielman teoriassa on esitelty kaksi tutkivan oppimisen mallia. Kun tuodaan yh-

teen sekä Hakkaraisen ja kumppaneiden (2002) sekä Worthin ja Grollmanin (2003) tutki-

van oppimisen vaiheita yhdistäen tutkiva oppiminen lähtee liikkeelle aiheeseen tutustumi-

sesta ja miettimällä ennakkotietoja aiheesta. Tämä tutkivan oppimisen vaihe toteutui hyvin 

tässä tutkimuksessa, sillä oppilaiden kanssa pohdittiin yhdessä mitä ennakkotietoja heillä 

on aiheesta talvi. Lisäksi oppilaat pohtivat jokaisella pisteellä ennakkokäsityksiä aiheista, 

jota he lähtivät tutkimaan. Toisessa vaiheessa oppilaita herätellään kysymysten tekoon. 

Tässä tutkimuksessa oppilaita heräteltiin kysymysten tekoon, muun muassa kysymällä 

heiltä, millä tavoin talvea ilmiönä voitaisiin tutkia.  

Tämän jälkeen tarkoituksena on asettaa tutkimuskysymykset ja suunnitella tutkimus 

(Worth & Grollman, 2003). Tutkimuskysymysten asettaminen osoittautui haasteelliseksi 

alkuopetusikäisille oppilaille. Tutkijan tehtäväkorttien laatiminen ja suunnittelu epäonnis-

tuivat siinä, että tehtäväkortit eivät tarpeeksi ohjailleet lapsia tutkimuskysymysten tekoon, 

vaan tutkimuskysymykset olivat ikään kuin valmiina tehtäväkorteissa. Ennemminkin teh-

täväkortit johdattelivat hypoteesien tekoon. Tutkimusaineiston ja – kokemusten keräämi-

nen ja kirjaaminen taas onnistuivat hyvin tässä tutkimuksessa. Oppilaat tarttuivat innok-

kaasti tutkittaviin aiheisiin. Sihteerit pitivät huolen siitä, että tutkimustulokset kirjattiin 

ylös.  

Hakkaraisen ja kumppaneiden (2002) sekä Worthin ja Grollmanin (2013) mukaan tutki-

mustulokset ja -ideat on tarkoitus tuoda yhteen sekä jakaa ne keskenään. Oppilaiden tutki-

mustulosten ja havaintojen läpikäyminen olisi ollut antoisaa oppilaille itselleen, mutta 

myös tutkijalle ja opettajalle, sillä tehtäväpisteillä ei ehtinyt havainnoida kaikkien ryhmien 

toimintaa. Tässä tutkimuksessa tulosten jakaminen ryhmien kesken ei toteutunut ajan lop-

pumisen vuoksi.  

  



 

 

 

Aiemmista tutkimuksista ei ole löytynyt viitteitä siitä, kuinka kauan olisi hyvä käyttää il-

miöpohjaisen oppimisen ja opettamisen toteuttamiseen. On kuitenkin syytä pohtia, voi-

daanko yhden koulupäivän aikana toteutetusta kokonaisuudesta puhua ilmiöpohjaisuudes-

ta? Se riippuu ilmiön laajuudesta, mutta tässä tutkimuksessa yksi koulupäivä osoittautui 

liian lyhyeksi ajaksi toteuttaa tutkivan oppimisen keinoin toteutettua oppimiskokonaisuutta 

ilmiöstä talvi. Tämä ilmeni muun muassa siinä, että osaa tutkivan oppimisen vaiheista ei 

ehditty toteuttamaan tutkimuspäivän aikana.  

Teoriaa tarkasteltaessa, tutkiva oppiminen soveltuu hyvin ilmiöpohjaisen opetuksen ja 

opettamisen toteuttamiseen. Myös tämä tutkimus antoi viitteitä siitä, että tutkiva oppiminen 

on hyvä tapa lähteä toteuttamaan ilmiöpohjaisuutta. Verrattaessa tutkivan oppimisen vai-

heita teoriaan ja tämän tutkimuksen toteutumista, eivät tutkivan oppimisen vaiheet toteutu-

neet täysin siten, kuten ne teoriassa määritellään. Tämä johtui osittain ajan puutteesta, mut-

ta myös tehtäväkorteissa olisi niiden laatijan osalta ollut vielä hiottavaa. Myös oppilaiden 

kanssa olisi pitänyt harjoitella etukäteen tutkimusongelmien laatimista rauhassa esimerkik-

si luokkahuoneympäristössä, sillä heillä ei ollut juurikaan aiempaa kokemusta tutkimusky-

symysten laatimisesta tai ennakkokäsitysten pohtimisesta. 

Tutkielman teoreettisessa osiossa on huomioitu alkuopetusikäisen oppijoiden erityispiirtei-

tä, jotka on syytä ottaa huomioon ilmiöpohjaista opettamista suunniteltaessa. Kronqvist 

(2012) painottaa leikin olevan luonnollinen tapa lasten oppimisen kannalta. Tämä alkuope-

tusikäisille lapsille luontainen tapa oppia oli otettu huomioon tässä tutkimuksessa. Oppilai-

ta innosti leikin ja tarinallisuuden mukaan ottaminen. Tämä toimi myös oppilaiden moti-

voinnin keinona. Teoriassa on pohdittu myös opettajan roolia tutkivan oppimisen suunnit-

telussa ja toteuttamissa. Siellä tuotiin esiin scaffolding –periaate, joka ohjaa opettajaa 

suunnitteluvaiheessa, kun suunnitellaan tieteellisiä tehtäviä lapsille. Opettajan rooli on oh-

jata tutkimaan, tukea lapsia kommunikoimaan keskenään, auttaa oppilaita pohtimaan sekä 

tehdä tehtävistä mahdollisimman jäsenneltyjä. (Hsu, Lai & Hsu 2015; Pea, 2004).  

Tässä tutkimuksessa scaffolding – periaate näkyi tutkimuksessa suunnittelu- ja toteutus-

vaiheessa. Oppilaiden tehtävät pyrittiin tekemään sellaisiksi, että oppilaat suoriutuisivat 

niistä itsenäisesti ryhmän sisällä. Tulokset osoittivat, että oppilaat kuitenkin tarvitsivat tu-

kea varsinkin päästäkseen tehtävissä alkuun. He turvautuivat opettajaan ja tutkijaan kysyen 

kysymyksiä tehtäviin liittyen. Alkuopetusikäiset lapset kuitenkin tarvitsevat teorian mu-

kaan ohjeistusta. Erityisesti he tarvitsevat ohjaajan apua vaiheessa, jossa herätellään lapsia 
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tutkimuskysymysten tekoon ja tutkimuksen aloittamiseen (Worth & Grollman, 2003). 

Kolmas tutkielman kannalta merkittävä tutkimisen kohde oli oppimisympäristön merkitys 

ilmiöpohjaisessa oppimisessa. Ilmiötä eli talvea tutkittiin siellä missä se oli parhaiten ha-

vaittavissa eli talvisessa ulkoilmaympäristössä. Oppimisympäristönä tutkimuksessa toimi 

koulun lähiympäristössä sijaitseva metsä, mutta myös koulun pihaa hyödynnettiin.  

Tämän tutkielman teoriassa on esitelty erilaisia oppimisympäristöjä. Koulun ympäristö, 

sekä rakennettu että luonnonympäristö kuuluvat Nuikkisen (2006) mukaan kokonaisvaltai-

seen opiskeluympäristöön. Myös tutkivat työtavat on otettu huomioon tarkastellessa koko-

naisvaltaisen oppimisympäristön käsitettä. Brotherus ja kumppanit (2001) korostavat ym-

päristön merkitystä alkuopetusikäisten oppijoiden kohdalla, sillä oppimisympäristön tulisi 

olla virikkeellinen ja monipuolinen. Tutkimuksessa on löydetty yhteys metsäympäristössä 

toimimisesta lasten innostuksen kasvattajana. Tämä johtuu siitä, että metsässä lapset näke-

vät ja havainnoivat asioita saaden niistä erilaisia kokemuksia. Metsä inspiroi lapsia kysy-

mään kysymyksiä ja kehittää tiedonhalua ennalta tuntemattomista asioista. (O’Brien, 2009) 

Tässä tutkimuksessa metsä tarjosi luontaisesti virikkeellisen ympäristön. Teorian valossa 

lasten mielenkiinto ympäristöä ja sen ilmiöitä kohtaan vaihtelevat. Tämä oli havaittavissa 

myös tässä tutkimuksessa, sillä osa oppilaista tarvitsi enemmän ohjausta ja tukea opettajal-

ta tutkimuksia suorittaessa, sillä mielenkiinto ilmiötä ja sen tutkimista kohtaan vaihtelivat. 

Tämän tapaustutkimuksen tuloksissa selvisi, että oppimisympäristöllä oli merkitystä ilmiön 

oppimisen kannalta. Lumen syvyyttä, lumihiutaleita sekä lumen ja ilman lämpötilojen mit-

taamista, talvisten puiden havainnointia sekä talvisia leikkejä olisi ollut vaikea toteuttaa 

esimerkiksi luokkahuoneympäristössä.  

Tutkielman teoriaosioissa pohdittiin myös luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan oppimi-

sen haasteita. Myös tässä tutkimuksessa ilmeni haasteita, joita metsä oppimisympäristönä 

toi tullessaan. Nämä haasteet liittyivät ulkona olevaan lämpötilaan, joka oli talvella pak-

kasasteiden puolella. Oppilaille haasteita toivat tulosten kirjaamisen vuoksi sormien pale-

leminen. Selvisi, että tutkimuksessa mukana ollut luokka on hyödyntänyt metsää oppi-

misympäristönä syksyisin. Talvi vuodenaikana voidaan kokea hankalaksi oppimisen ja 

opettamisen suhteen nimenomaan talven tuomien olosuhteiden vuoksi, kuten pakkasastei-

den vuoksi. Myös lumen määrä aiheutti haastetta oppilaiden liikkumiseen metsäympäris-

tössä. On luonnollista, että ulos mennään helpommin opettamaan ja oppimaan lämpötilojen 

ja sään ollessa suotuisampia. 



 

 

 

8 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Tässä tutkielmassa on haluttu saada selville, miten ilmiöpohjaista oppimista ja opetusta 

voidaan toteuttaa metsäympäristössä alkuopetusikäisille oppijoille. On myös haluttu selvit-

tää, soveltuuko tutkiva oppiminen ja sen vaiheet ilmiöpohjaisen opetuksen ja oppimisen 

toteuttamiseen sekä miten tutkivan oppivan vaiheet näkyvät tässä tapaustutkimuksessa. On 

haluttu myös selvittää, onko oppimisympäristöllä merkitystä ilmiön oppimisen kannalta.  

Tämä tutkielma antaa yhden esimerkin ja tavan toteuttaa ilmiöpohjaista opettamista käyttä-

en koulun lähiympäristöä oppimisympäristönä Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teiden (2014) mukaisesti. Täytyy kuitenkin muistaa, että tutkielmassa ilmiöpohjaista ope-

tusta ja oppimista on tutkittu vain yhden tapauksen avulla. Tämä tutkimus osoitti, että il-

miöpohjainen opetus antaa hyvän vaihtoehdon toteuttaa opetusta koulussa. Se tuo opetuk-

seen ja oppimiseen monipuolisuutta ja vaihtoehtoja perinteisen kouluopetuksen rinnalle.  

Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty tutkivan oppimisen mallia ilmiöpohjaisuuden toteut-

tamisessa. Tutkiva oppiminen on kelpo malli toteuttaa ilmiöpohjaisuutta, sillä tutkiva op-

piminen antaa hyvän pohjan ilmiöiden tarkasteluun. Tutkimuksessa haluttiin perehtyä tar-

kemmin siihen, miten tutkivan oppimisen vaiheet toteutuivat juuri tässä tutkimuksessa. 

Tuloksista ja johtopäätöksistä kävi ilmi, etteivät tutkivan oppimisen vaiheet edenneet tässä 

tutkimuksessa mallikkaasti. Sen osoitti, että muun muassa tutkivan oppimisen viimeinen 

vaihe eli tulosten jakaminen ei toteutunut tässä tutkimuksessa ollenkaan. Lisäksi oppilai-

den tehtävät eivät antaneet tarpeeksi oppilaille tilaa tutkia juuri heitä itseään kiinnostavia 

ilmiöitä. Myös tutkimuskysymyksen esittäminen tuotti alkuopetusikäisille oppilaille haas-

teita. Tutkivan oppimisen työtapojen toteuttamiseen olisi tarvittu enemmän aikaa, mitä 

tässä tutkimuksessa oli käytettävissä. 

Tutkimus osoitti, että tässä tapauksessa oppimisympäristöllä oli merkitystä ilmiön oppimi-

sen kannalta. Tärkeäksi osoittautui, että ilmiötä talvi tutkittiin siinä ympäristössä, missä 

sitä pystyi parhaiten tutkimaan eli tässä tapauksessa ulkoilmaympäristössä, hyödyntäen 

koulun piha-aluetta sekä metsäympäristöä. Luokkahuoneympäristö ei olisi tuonut saman-

laisia kokemuksia ja elämyksiä tai konkreettisuutta, kuin relevantti ympäristö, missä lapset 

toimivat. Ulkoilmaympäristö toi kuitenkin mukanaan myös haasteita. Nämä haasteet liit-

tyivät vuodenaikaan, joka tässä tutkimuksessa oli talvi. Talvella oli haastavampaa liikkua 
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metsässä lumen vuoksi, mutta se kuitenkin onnistui. Lisäksi sormien palelemista ilmeni 

oppilaille tutkimuksen aikana.  

Suomen koulumaailmasta käytävä keskustelu pyörii tällä hetkellä eli keväällä 2016 opetus-

suunnitelmauudistuksessa, kuten jo johdannosta kävi ilmi. Tutkivat työtavat ja ilmiöt ovat 

vahvasti esillä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014). Luokanopettajilla 

on erityisen hyvä asema lähteä toteuttamaan opetuksesta ilmiöpohjaista ja oppiainerajat 

ylittävää opetusta, sillä he opettavat suurimman osan luokan oppiaineista. Jokainen voi 

toteuttaa ilmiöpohjaista opetusta omalla tavallaan, ja se tulisi nähdä mahdollisuutena ope-

tussuunnitelmauudistuksen myötä. Oppilaat pääsevät toteuttamaan monipuolisia oppimis-

kokemuksia, kun opetukseen otetaan mukaan uusia ja innovatiivisia näkökulmia sekä to-

teuttaa opetusta ja oppimista monipuolisissa oppimisympäristöissä. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) ilmiöt ovat siis vahvasti esillä. 

Opetussuunnitelma ei kuitenkaan avaa opettajille suoraan sitä, mitä ilmiöpohjaisella opet-

tamisella ja oppimisella tarkoitetaan, ja miten sitä voi hyödyntää. Mikä on opettajan rooli 

ilmiöpohjaisuudessa? Opettajilla olisi paremmat mahdollisuudet lähteä toteuttamaan il-

miöpohjaisuutta opetuksessaan, mikäli opetussuunnitelma antaisi siitä enemmän tietoa. 

Tässä tutkielmassa on hieman avattu opettajan roolia tutkivan oppimista toteuttamisesta 

käyttäen scaffolding – periaatetta. 

Koulumaailman innovatiivisia käsitteitä tällä hetkellä ovat tiedekasvatus, tutkiva oppimi-

nen ja ilmiöpohjainen oppiminen. Keskusteluissa nämä käsitteet sekoittuvat keskenään 

helposti. (Koskelo & Kaisto, 2015). Opettajat saattavat joutua käsitteiden viidakkoon ja voi 

olla, että puheissa nämä käsitteet sekoittuvat keskenään. Ennen tämän tutkielman aloitta-

mista, myös tutkielman kirjoittajalle oli epäselvää, mitä eroa tutkivalla ja ilmiöpohjaisella 

oppimisella ja opettamisella on. Tämän tutkielman teon aikana on käytetty paljon aikaa 

selvittäessä, mikä on näiden kahden käsitteen keskinäinen suhde sekä miten käytännössä 

voidaan lähteä toteuttamaan ilmiöpohjaista oppimista ja opetusta. Toivottavasti tämä tut-

kielma voi antaa hieman selvyyttä näiden innovatiivisten käsitteiden keskinäisiin suhteisiin 

sekä tapoihin, miten ilmiöpohjaista opettamista ja oppimista voidaan lähteä konkreettisesti 

toteuttamaan koulumaailmassa.  

  



 

 

 

Antoisimmat hetket tämän tutkielman teossa olivat ehdottomasti oppilaiden parissa toimi-

minen aineiston keruun vaiheessa. Hirsjärven (2007) mukaan aineiston analyysi koetaan 

usein vaikeaksi laadullista tutkimusta tehdessä. Ensimmäistä pro-gradu -tutkielmaa tehdes-

sä, aineiston analyysi osoittautui tutkimuksen haastavimmaksi osuudeksi. Tämä johtunee 

siitä, ettei Hirsjärven (2007) mukaan tiukkoja sääntöjä aineiston analyysiin ei ole olemassa.  

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, miten tutkielman ilmiöitä, talvea, lähdettäisiin tutki-

maan esimerkiksi ongelmaratkaisuoppimisen näkökulmasta. Olisi mielenkiintoista selvit-

tää, miten nämä kaksi näkökulmaa, tutkiva oppiminen ja ongelmaratkaisuoppiminen, eroa-

vat toisistaan, kun tutkimuksen kohteena olisi sama ilmiö.  

Tämä pro gradu – tutkielma on hyvä päättää oppilaan suusta kuuluneeseen lausahdukseen: 

”Mä haluaisin jo ulos.” Tämä lausahdus olkoon muistutuksena siitä, että kannattaa rohke-

asti lähteä oppilaiden kanssa ulos ihmettelemään, havainnoimaan ja tutkimaan koulun lä-

hiympäristön ilmiöitä, olkoon ympäristönä sitten koulun piha, puisto tai lähimetsä. Koulun 

lähiympäristö on oppilaan kannalta mielenkiintoinen paikka, ja se antaa mahdollisuuden 

tutkia monenlaisia reaalimaailman ilmiöitä niiden todellisessa ympäristössä. 
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LIITE 1 

 

TEHTÄVÄKORTTI 

 

Suunnittele ja toteuta tutkimus, jossa mittaat lumihangen syvyyden. 

Käytettävissä oleva materiaali: Mittakeppi, tusseja 

 

POHDI: Paljonko lunta on maassa? 

 

TUTKI: 

Lumen syvyys (cm) ________________________________________ 

 

LISÄTEHTÄVÄ 

Mittaa lumen syvyys eri kohdasta. Onko mittaustulos sama? 

Lumen syvyys (cm)_______________________________________  

Voisitko mitata hangen korkeutta jollain muulla tavalla tai eri mitta-asteikkoa 

käyttäen? 
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TEHTÄVÄKORTTI 

 

 

POHDI:  

- Miten lumihiutaleita voidaan tutkia?  

- Millaisia lumihiutaleita on olemassa? 

 

 

TUTKI: 

- Käytettävissä oleva materiaali: Luuppi, musta kartonki 

- Käy hakemassa tutkimisen jälkeen opettajalta lumihiutaletaulukko 

ja ympyröi sieltä samannäköiset lumihiutaleet. 

  



 

 

 

TEHTÄVÄKORTTI 

 

POHDI:  

- Arvioi, paljon ilman lämpötila on tällä hetkellä? 

- Miten saat selvitettyä ilman lämpötilan?  

- Miten saat selvitettyä lumihangen sisältä lämpötilan? 

 

TUTKI: 

 

Lämpötila 1._________________________________ 

 

Lämpötila 2._________________________________ 

 

Mitä huomaat? Pohtikaa ääneen ryhmän jäsenten kesken. 
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TEHTÄVÄKORTTI 

 

1. Valitkaa ryhmän kesken puu. 

 

2. Menkää valitsemanne puun luokse. 

 

3. Mitä näet 

- Silmien korkeudella? 

- Ylhäällä? 

- Alhaalla? 

 

4. Onko kyseessä havupuu vai lehtipuu? Näyttääkö puu samalta kesäl-

lä? Perustele vastauksesi. 

 

5. Mikä puulaji on kyseessä? Hae puulajia vastaava kortti ja vie se 

puun juurelle. 

  



 

 

 

LIITE 2 

    Oulussa 7.1.2016 

Tutkimuslupa lapsen osallistumisesta tutkimukseen 

 

Hyvät vanhemmat,  

Opiskelen Oulun yliopistossa luokanopettajaksi ja olen tekemässä gradua ai-

heesta ilmiöpohjainen oppiminen metsässä. Oppimisympäristönä tutkimuk-

sessa toimii metsä, jossa lapset toimivat ryhmissä tutkien talvista metsää. 

Lapsenne henkilötietoja ei kysytä ja ne pysyvät salassa tutkimuksessani. Las-

tanne ei havainnoida yksilöllisesti, vaan ryhmän toimintaa kokonaisuutena. 

Tutkimusaineistoni koostuu havainnoinnista. Tutkimusaineisto on salassa pi-

dettävää ja säädetyn ajan kuluttua se hävitetään. 

Lapseni saa osallistua tutkimukseeni 

Kyllä    Ei  

 

____________________________________  

Vanhemman allekirjoitus 

 

Kasvatustieteiden kandidaatti  

Sanna Pitkänen 

sanna.t.pitkanen@student.oulu.fi 
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LIITE 3 

 

Opiskelen Oulun yliopistossa luokanopettajaksi ja olen tekemässä gradua ai-

heesta ilmiöpohjainen oppiminen metsässä.  Tutkimusaineisto on salassa pi-

dettävää ja se hävitetään säädetyn ajan kuluessa.  

 

Minua saa haastatella tutkimukseen 

 

Kyllä   Ei  

 

Opettajan nimi ja allekirjoitus 

 

______________________________________________________________ 

 

Kasvatustieteiden kandidaatti 

Sanna Pitkänen 

sanna.t.pitkanen@student.oulu.fi 
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