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1 JOHDANTO 

Lapset muodostavat ennakkokäsityksiä ja mentaalimalleja ympäröivästä maailmasta jo 

pienestä lähtien perustuen omiin kokemuksiin arkielämästä. Nämä kokemukset saattavat 

muokata ennakkokäsityksistä virheellisiä. Käsitysten selvittäminen ennen opetuksen alka-

mista on erittäin tärkeää, sillä virheellisten käsitysten korjaaminen on haastavaa. Jotta vir-

hekäsitysten korjaaminen on mahdollista, on oppilaan oltava tietoinen omista virheellisestä 

käsityksestä. Tämän lisäksi opettajan on tarjottava oppilaalle vaihtoehtoinen tieteellistä 

mallia vastaava käsitys. Ilman tietoa omasta virheellisestä käsityksestä tai uuden mallin 

puuttuessa, on oppilaan mahdotonta korjata virhekäsitys. (Lonka, 2014; Chi & Roscoe, 

2002.) 

Virhekäsitysten ehkäisyssä ja korjaamisessa avainasemassa ennakkokäsitysten selvittämi-

sen lisäksi on erilaiset opetusmenetelmät (Vosniadou, 1994). Opetuksessa on pyrittävä 

aiheuttamaan kognitiivisia konflikteja, jolloin oppilaat joutuvat pohtimaan omia käsityksi-

ään ja niiden totuuden mukaisuutta. Toimivia opetusmenetelmiä ovat sellaiset, joissa oppi-

las itse pääsee tutkimaan ja pohtimaan. Tutkiessaan käsiteltävää aihetta ja asettaessaan 

hypoteeseja oppilas pääsee kosketuksiin käsiteltävän aiheen kanssa. Opettajan tärkeänä 

tehtävänä on varmistaa, että oppilaiden tutkimustulokset vastaavat tieteellistä mallia, sillä 

virheelliset tulokset voivat vahvistaa virhekäsityksiä. (Lonka, 2014.) Virhekäsitysten on-

gelmana on niiden pysyvyys. Lapsuudessa virheellisiksi muodostuneet käsitykset voivat 

seurata mukana aina aikuisuuteen asti. Virhekäsitykset estävät aiheen syvällisemmän ym-

märtämisen, jolloin soveltaminen ja arkielämän konteksteihin yhdistäminen on lähes mah-

dotonta. (Chi & Roscoe, 2002.)  

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on perehtyä käsityksiin ja erityisesti virhekäsi-

tyksiin. Teoreettinen viitekehitys tutkimukselle rakentuu luonnontieteiden ymmärtämisen, 

luonnontieteiden opettamisen ja tutkimuskohteen biologisen taustan ympärille. Empiirinen 

tutkimus on kohdennettu ympäristöopissa opetettavaan opetuskokonaisuuteen, jossa pereh-

dytään sydämeen ja verenkiertoelimistöön. Tutkimukseen osallistuivat Ritaharjun alakou-

lun kolmannen ja viidennen luokan oppilaat, jotka olivat käsitelleet aihetta omalle ikätasol-

leen sopivalla tavalla kuluvan tai edellisen kouluvuoden aikana. Tutkimus toteutettiin ky-

selylomakkeen muodossa, joka muistutti koetta. Kyselylomake oli kaksipuoleinen, jossa 

toisella puolella oli kaksi piirrostehtävää ja toisella puolella neljä kirjoitustehtävää. Kysely-
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lomakkeiden vastaukset käsiteltiin luokkakohtaisesti, jolloin vastauksia pystyttiin peilaa-

maan oppilaan ikätasoon.  

Oppilaiden virhekäsityksiä luonnontieteissä on tutkittu paljon ulkomailla, esimerkiksi Al-

len M. kirjassaan Misconceptions in Primary Science (2014). Kirjassa hän perehtyy oppi-

laiden virhekäsityksiin ja niiden korjaamiseen biologiassa, kemiassa ja fysiikassa. Allen on 

tutkinut esimerkiksi oppilaiden käsityksiä sydämen sijainnista. Yleinen virhekäsitys on, 

että sydän sijaitsee vasemmalla puolella rintakehää ja se piirretään samanlaisena symbolina 

kuin esimerkiksi ystävänpäiväkorttiin. Mielenkiintoista onkin perehtyä suomalaisiin oppi-

laisiin ja heidän käsityksiinsä samankaltaisesta aiheesta.  
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2 LUONNONTIETEIDEN YMMÄRTÄMINEN 

2.1 Ennakkokäsitykset 

Opetustilanteissa oppilaat eivät aloita oppimista tyhjästä, vaan heillä on valmiiksi aiheesta 

ennakkokäsityksiä. Nämä käsitykset vaikuttavat siihen kuinka opetettava asia omaksutaan. 

Ennakkokäsitysten avulla rakennetaan käsitys ympäröivästä maailmasta ja tämä käsitys 

vaikuttaa siihen, mihin opetuksessa kiinnitetään huomiota ja mitä ymmärretään. Ennakko-

käsityksistä johtuen oppimisprosesseissa oppilaille saattaa muodostua käsityksiä, jotka 

eivät vastaa tieteellisesti hyväksyttyjä malleja. Ennakkokäsitysten muuttaminen on vaike-

aa. Oppilaiden ennakkokäsitykset joistain ilmiöistä saattavat pysyä samanlaisia koko kou-

lunkäynnin ajan, vaikka kyseessä olisi virheellinen käsitys. Asiantunteva opetuskaan ei 

välttämättä auta poistamaan näitä käsityksiä. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2004.) 

Ennakkokäsitykset voivat olla asiasisältöä vastaavia, virheellisiä, puutteellisia, vajavia tai 

niitä ei ole ollenkaan (Vosniadou, 1994). 

Ennakkokäsitykset siis pohjautuvat aiemmin hankittuun tietoon ja vaikuttavat uuden tiedon 

oppimiseen sekä omaksumiseen. Oppilaiden ennakkokäsitykset voivat perustua kolmeen 

erilaiseen ajatusmalliin. Nämä mallit ovat intuitiivinen malli, synteettinen malli ja tieteelli-

nen malli. Intuitiivinen malli muodostuu arkielämän kokemusten perusteella. Synteettinen 

malli puolestaan on hieman enemmän tieteellistä mallia vastaava, mutta siinä on mukana 

myös havaintoja arkielämästä. Tieteellinen malli vastaa tieteellisesti hyväksyttyjä periaat-

teita. Ennakkokäsitysten muuttamisessa ongelmana on, että oppilaat ovat taipuvaisia raken-

tamaan uutta tietoa sopivaksi omiin aiempiin käsityksiinsä. Omia käsityksiä vastaan oleva 

tieto omaksutaan vain osittain ja omiin ajatusmalleihin saatetaan tehdä pieni muutoksia. 

Tai vaihtoehtoisesti asia ymmärretään koulussa ja kokeissa osataan vastata oikein, mutta 

arkielämässä pitäydytään omissa ennakkokäsityksissä eikä sovelleta koulussa käytettyä 

tieteellisesti hyväksyttyä mallia. (Hakkarainen et al., 2004.) 

2.2 Mallit oppimisen tukena 

Luonnontieteissä malleilla tarkoitetaan kuvausta tietystä ilmiöstä. Näiden avulla yksinker-

taistetaan ja selitetään ilmiötä. Malleja on monia erilaisia ja niillä on monia eri käyttötar-

koituksia. Ne voivat olla esimerkiksi tapahtumia, asioiden suhteita toisiinsa, prosesseja tai 



4  

 

  

mentaalimalleja, jolla tarkoitetaan yksilön henkilökohtaista ajatusmallia. Malleja voidaan 

luokitella usealla eri tavalla, esimerkiksi niiden käyttötarkoituksen tai niiden ilmaisun pe-

rusteella. (Gilbert, Boulter & Elmer, 2000.)  

Gilbert, Boulter & Elmer (2000) luokittelevat mallit käyttötarkoituksen perusteella seuraa-

vasti: 

– Mentaalimalli: Yksilön henkilökohtainen ajatusmalli esitetystä asiasta. Muodostuu 

yksilön omassa ajatusmaailmassa tai on ryhmän yhdessä muodostama. 

– Ilmaistu malli: Malli, jonka yksilö esittää julkisesti. Mentaalimallin ja ilmaistun 

mallin suhde on monimutkainen, sillä oma mentaalinen malli voi muuttua, kun sen 

ilmaisee julkisesti.  

– Yksimielinen malli: Keskustelun ja testaamisen jälkeen ryhmän malli voi muuttua 

yhteisymmärryksessä yhteiseksi malliksi.  

– Tieteellinen malli: Tiedemiesten kokeellisen testauksen kautta tieteellisesti oikeaksi 

hyväksytty malli.  

– Historiallinen malli: Malli esiintyy tietyssä historiallisessa asiayhteydessä. 

– Suunnitelmallinen malli: Tieteellinen tai historiallinen malli, joka esiintyy opetus-

suunnitelmassa yleensä yksinkertaistettuna.  

– Opetusmalli: Malli, jonka avulla ilmiö selitetään oppilaille. Niiden tarkoituksena on 

auttaa esimerkiksi tieteellisen mallin ymmärtämisessä.  

– Hybridimalli: Usein opetuksessa käytettävä malli, jossa on yhdistelty muita malle-

ja.  

– Pedagoginen malli: Opettajan käyttämä malli, kun hän suunnittelee tai toteuttaa 

opetusta luonnontieteissä. 

Mentaalimallit ovat itsestään kehittyviä malleja, joiden taustalla on yksilön kokemukset 

ympäröivästä maailmasta. Näiden mallien ei tarvitse vastata tieteellistä mallia, mutta nii-

den on silti oltava toimivia. Ne kehittyvät uusien kokemusten ja opetuksen myötä, jotta 

niiden toimivuus paranee. Mentaalimallit ovat usein puutteellisia eikä niillä ole tarkkoja 

rajoja. Opettajan on tärkeää selvittää oppilaiden mentaalimallit, jotta hän voi opetuksen 

avulla auttaa niitä kehittymään lähemmäs tieteellistä mallia.  (Norman, 1983.)  
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Mallit luokiteltuna ilmaisun perusteella Gilbert, Boulter & Elmerin (2000) mukaan:  

– Konkreettinen malli: Ilmiötä vastaava konkreettisesta materiaalista tehty malli. 

– Verbaalinen malli: Ilmiötä vastaava vertauskuva, opettajan kertoma selitys tai op-

pikirjasta löytyvä selitys. 

– Matemaattinen malli: Matemaattinen esitystapa, esimerkiksi yhtälö. 

– Visuaalinen malli: Ilmiön graafinen esitys, esimerkiksi diagrammi tai kuvaaja. 

– Symbolinen malli: Malli sisältää ilmiön visuaalisen, verbaalisen ja matemaattisen 

esityksen.  

– Liikemalli: Malli, joka sisältää liikkumista.  

Tieteelliset mallit, mallintaminen ja näiden ymmärrys tukevat oppilaiden oppimista luon-

nontieteissä. Jotta luonnontieteitä voidaan oppia, tulee oppilaan tietää yleisimmät luonnon-

tieteelliset mallit sekä ymmärtää niiden puutteet ja rajallisuus. Oppilaiden täytyy ymmärtää 

tieteellisten mallien tärkeys, vaikutus ja erilaisuus luonnontieteellisessä tutkimuksessa. 

Oppilaiden luonnontieteellistä oppimista edistää omien mallien muodostaminen. Malleja 

täytyy saada luoda, tutkia ja kokeilla, jotta oppiminen on mahdollisimman tehokasta. Oppi-

laiden muodostaessa omia malleja, on opettajalla mahdollisuus tarkkailla oppilaiden osaa-

mista. Tällöin opettaja voi havainnoida pystyvätkö oppilaat luopumaan omista ennakkokä-

sityksistään ja muuttamaan omaa tietämystään kohti tieteellisesti oikeaa mallia. (Justi & 

Gilbert, 2002.)  

Oppilailla on taipumus ymmärtää tarjotut tieteelliset mallit väärin (Chi & Roscoe, 2002). 

Tämän vuoksi oppilaat tarvitsevat opettajan tukea luonnontieteellisen ymmärryksen kehit-

tymisessä. Jotta opettaja voi tukea oppilaita parhaalla mahdollisella tavalla, täytyy hänellä 

itsellä olla riittävästi tietoja ja taitoja. Opettajan täytyy miettiä millä menetelmällä hän asi-

an opettaa, miltä kannalta asiaa lähdetään käsittelemään, mihin kokonaisuuteen asia liite-

tään ja minkälaisia ennakkokäsityksiä oppilailla asiasta on. Opettajan täytyy itse ymmärtää 

luonnontieteellisen ilmiön tausta ja pohtia miten asia on paras esittää oppilaille. Opettajan 

täytyy osata vastata kysymyksiin milloin, miten ja miksi ilmiö tapahtuu sekä päättää ope-

tusmenetelmä, jonka avulla ilmiötä käsitellään. Opetusmenetelmän tulee tukea oppilaiden 

oppimista ja sopia opetettavaan ilmiöön. Opetusmenetelmän valinta ja uuteen ilmiöön tu-

tustuminen on helpompaa, jos opettaja tietää millä tavalla oppilaat luovat omia mentaali-

malleja. Tällöin opettaja pystyy valitsemaan sellaisen opetusmenetelmän, joka tukee oppi-
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laiden oppimista ja auttaa oikean käsityksen muodostumista virheellisen käsityksen sijaan. 

(Justi & Gilbert, 2002.) 

2.3 Luonnontieteellisen oppimisprosessin haastavuus 

Oppilaat kohtaavat ongelman opiskellessaan uutta asiaa luonnontieteissä, sillä uuden asian 

käsittelyyn liittyy aina paljon tietoa. Ongelmana on oppilaiden aiemmat tiedot käsiteltäväs-

tä aiheesta. Oppimista ei voida aloittaa tyhjästä, sillä oppilailla on tietoa käsiteltävästä ai-

heesta heidän aiempien kokemusten myötä. Kuitenkin nämä tiedot ovat yleensä puutteelli-

sia. Näillä aiemmilla tiedoilla on yleensä kaksi yhtenäistä piirrettä. Ne ovat virheellisiä, 

ainakin tieteelliseen malliin verrattuna ja ne hidastavat asiasisältöä vastaavan käsityksen 

muodostumista ja sen syvällisempää ymmärrystä. Osa tällaisista käsityksistä on helppo 

muuttaa asiasisältöä vastaavaksi käsitykseksi ja oppilailla muodostuu oikea tieteellinen 

malli käsiteltävästä asiasta. Tällaisia käsityksiä voidaan kutsua ennakkokäsityksiksi. Kaik-

ki käsitykset eivät kuitenkaan vaihdu asiasisältöä vastaaviksi käsityksiksi yhtä helposti. 

Tällaisia käsityksiä kutsutaankin virheellisiksi käsityksiksi. Ennakkokäsityksiä ja virheelli-

siä käsityksiä yhdistää tarve muuttaa ne asiasisältöä vastaavaksi käsitykseksi, jotta käsitel-

tävästä asiasta on mahdollista muodostaa syvällinen ymmärrys. (Chi & Roscoe, 2002.) 

Opiskellessaan luonnontieteitä oppilaat siis pohjaavat oppimansa vaihtoehtoisiin viiteke-

hyksiin, ennakkokäsityksiin ja virhekäsityksiin (Vosniadou, 1994).  

Lisäksi luonnontieteiden opiskelussa ja ymmärtämisessä on havaittu seuraavat kolme haas-

tetta. Ensinnäkin luonnontieteiden oppiminen on vaikeaa. Vaikka oppilaat opiskelevat 

luonnontieteitä useita vuosia, on tieteellisen konseptin ymmärtäminen vaativaa. Jopa oppi-

laat, jotka pärjäävät keskivertoa paremmin kokeissa ja opettajien arvioinneissa, saattavat 

kokea luonnontieteiden ymmärtämisen haastavana. Esimerkiksi vielä yliopistotasollakin 

fysiikanlaitoksen opiskelijat kokevat vaikeuksia ymmärtää Newtonin lait. Toiseksi luon-

nontieteiden opiskelussa on havaittu paljon virhekäsityksiä. Virheellisiä käsityksiä löytyy 

kaikilta luonnontieteiden eri tieteenaloilta. Haastavaa on ymmärtää esimerkiksi silmän 

toimintaa ja valon vaikutusta esineiden väreihin. Alakoulun oppilaita tutkittaessa on myös 

havaittu, että oppilailla on useita eri virhekäsityksiä maapallon muodosta. Kolmantena 

kohtana voidaan pitää ongelmia tiedon soveltamisessa. Oppilaat ymmärtävät tieteelliset 

ilmiöt koulussa, mutta eivät osaa tarvittaessa soveltaa niitä ympäröivään maailmaan. (Vos-

niadou, 1997.)  
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2.4 Virhekäsitysten muodostuminen ja tunnistaminen 

Ihmiset muodostavat mentaalimalleja, jotta he voivat ymmärtää heitä ympäröivää maail-

maa. Mentaalimalli muodostetaan oman aiemman tiedon ja aiempien kokemusten pohjalta. 

Jotta uusi tieto voidaan sisäistää ja omaksua, täytyy sen mahtua aiemmin muodostettuihin 

ajatusmalleihin. Nämä kognitiiviset prosessit näkyvät myös koulussa opetustilanteissa. 

Oppilaat eivät vain omaksua uutta kerrottua tietoa, vaan pohjaavat kaiken oppimansa 

aiempaan tietoon. Tätä kutsutaan konstruktivismiksi. Kun opettajan opettaa uutta asiaa 

oppilailleen, muodostaa jokainen oppilas hieman omanlaisen käsityksen asiasta. Nämä 

käsitykset pohjautuvat oppilaiden omaan elämänkäsitykseen ja omiin kokemuksiin. Osa 

käsityksistä pohjautuu enemmän opettajan tarjoamaan tieteelliseen malliin ja osa puoles-

taan saattaa olla virheellisiä käsityksiä. (Allen, 2014.) Virhekäsitykset ovat siis oppilaiden 

yrityksiä muodostaa käsitys luonnontieteellisestä informaatiosta heidän mentaalimallinsa 

avulla (Vosniadou, 1994). Virhekäsityksillä tarkoitetaan oppilaiden käsityksiä, joissa on 

systemaattinen virhe (Vosniadou, 2002). 

Virhekäsitykset voivat muodostua milloin tahansa oppimisen aikana ja niiden takaa voi 

löytyä useita eri syitä (Vosniadou, 1994). Virheelliset käsitykset voivat muodostua ennen 

aiheen opettamista tai olla opettamisen tulos (Vosniadou, 2002). Oppimisen aikana lapset 

kasaavat tietoa heidän aiemman tietämyksensä päälle, jolloin oppimistilanteissa käsityksis-

tä voi muodostua epäjohdonmukaisia. Virhekäsityksen muodostuminen on todennäköisintä 

silloin, kun oppilaan on uudistettava omaa ennakkokäsitystään. Tällöin käsityksen muo-

dostuminen voi olla epäjohdonmukaista, oppilaan omaa ajatusmaailmaa mukailevaa tai 

virheellistä. (Vosniadou, 1994.) 

Luonnontieteissä ja niiden opiskelussa tieto voidaan jakaa useisiin eri osiin, joista luonnon-

tieteellinen tieto muodostuu. Tiedon muodostumiseen vaikuttavat ilmiöt, käsitykset, perus-

oletukset, yleistykset, teoriat ja luonnon lait. Luonnontieteellisen tiedon opettamisessa on 

tärkeää keskittyä käsityksiin, sillä niiden avulla luodaan luonnontieteellistä ymmärrystä. 

Ongelmana kuitenkin on, että oppilaiden käsitykset eivät välttämättä vastaa ilmiöiden tie-

teellistä merkitystä. Virheelliset käsitykset ovat yleensä joko vaihtoehtoisia käsityksiä tai 

käsityksiä, joiden asiasisällössä on virheitä. Virheellisten käsitysten huomaaminen on tär-

keää, sillä käsitykset vaikuttavat oppimiseen. (Ösgür, 2013.) Yksinkertainen syy virheelli-

siin käsityksiin on se, että osa luonnontieteessä ilmenevistä asioita on vain vaikea ymmär-

tää. Syitä ymmärtämisen vaikeuteen on useita, mutta yksi pääsyistä on arkielämä. Koke-
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mukset arjessa saattavat tukea virheellisen käsityksen muodostumista. (Stein, Larrabee & 

Barman, 2008.) 

Oppilailla on käsitys joistain luonnontieteessä opetettavista asioista jo ennen kuin näitä 

opetetaan koulussa. Oppilaat rakentavat uutta tietoa aiemmin luodun käsityksen päälle. 

Jotta oppiminen ja opettaminen olisi mielekästä, täytyy opettajan tietää, millainen käsitys 

opetettavasta asiasta oppilailla on. Oppilaiden virheelliset ennakkokäsitykset opettavasta 

aiheesta saattavat luoda huonon ja epävakaan pohjan oppia uutta tietoa. Oppilaat saattavat 

rakentaa virhekäsityksen, jonka avulla he selittävät luonnontieteellisiä ilmiötä. Nämä vir-

heelliset käsitykset on vaikea kumota tai muuttaa oikeaksi. Varsinkin, jos oppilas on luonut 

käsityksen jo lapsuudessaan tai aiemmin koulua käydessään. Oppilaiden mentaalimallit 

ovat monesti muodostuneet arkielämässä ja virheellisten kokemusten kautta. Tällöin men-

taalimalli saattaa olla virheellinen käsitys tieteellisestä ilmiöstä. Virhekäsitys saattaa muo-

dostua myös koulussa oppitunnin aikana, jos oppilas ei ole törmännyt kyseiseen ilmiöön 

arkielämässä. Tällöin oppitunnin aikana saatu tieto voidaan peilata omiin uskomuksiin, 

jotta saattavat olla vääriä. Virhekäsitykset saattavat tukea toisiaan ja tällöin vahvistaa vir-

heellisen mentaalimallin muodostumista. Nämä käsitykset haittaavat oppimista ja voivat 

estää tiedon syvällisemmän ymmärryksen. (Allen, 2014.) 

Virheellisen käsityksen huomaaminen opettajalla on helppoa, mutta vaikeampaa on yrittää 

saada virheellinen käsitys käännettyä oikeaksi. Opettajan täytyy luoda niin sanottuja kogni-

tiivisia konflikteja, joissa hän todistaa oppilaille tieteellisen mallin todellisuuden. Näiden 

vaihtoehtoisten mallien avulla oppilaat voivat pohtia tarkemmin omaa mentaalimallia ja 

joko hyväksyä uuden mallin, muokata vanhaa mentaalimalliaan tai pitäytyä omassa vir-

heellisessä käsityksessään. Kuitenkin oppilaiden täytyy olla tietoisia omasta mentaalimal-

listaan, jotta he voivat muuttaa omaa käsitystään asiasta. Oppilaat saattavat muuttaa oman 

virheellisen käsityksen oikeaksi oppituntien kuluessa ja käyttää tieteellisesti hyväksyä mal-

lia koulussa. Oppilaat eivät kuitenkaan välttämättä osaa soveltaa oppimaansa uutta tieteel-

listä mallia ja saattavat ajan kuluessa palata takaisin omaan virheelliseen käsitykseen asias-

ta. Nämä virheelliset käsitykset voivat seurata oppilaita aina aikuiseen asti. (Allen, 2014.) 

Virheelliset käsitykset ovat pysyvä ja merkittävä ongelma kaikilla koulutuksen tasoilla. 

Siksi onkin tärkeää selvittää ja tunnistaa oppilaiden virhekäsitykset mahdollisimman var-

haisessa vaiheessa, jotta niihin voidaan puuttua. Opettajalla on useita eri mahdollisuuksia 

selvittää mitä oppilaat ajattelevat erilaisista luonnontieteellisistä ilmiöistä ja millaisia en-
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nakkokäsityksiä heillä on aiheesta. Opettaja voi kysyä oppilailta suoraa mitä he ajattelevat 

kyseisestä ilmiöstä. Tämä on helpoin ja nopein tapa päästä keskustelemaan oppilaiden 

kanssa ilmiöstä. Oppilailla on kuitenkin tapana vastata kysymyksiin tavalla, jonka he ajat-

televat opettajan haluavan kuulla. Tällöin virheelliset käsitykset eivät välttämättä tule esil-

le. Opettaja voi järjestää myös kyselyn ennen ilmiön käsittelyä. Kysely voidaan suorittaa 

paperisena versiona tai esimerkiksi tablettien avulla. Myös tässä työtavassa on vaarana, 

etteivät oppilaiden todelliset käsitykset tule ilmi. Varsinkin, jos kyselyyn vastataan ryhmis-

sä. Nuoremmat oppilaat eivät välttämättä osaa ilmaista itseään vielä tarpeeksi hyvin kirjal-

lisesti, joten vaihtoehtona voi olla esimerkiksi piirtäminen, numeroiden avulla vastaaminen 

tai lelujen käyttö. Ennakkokäsityksiä voidaan selvittää myös käsitekarttojen, draaman tai 

oppilaiden keskustelujen kuuntelemisen kautta. (Allen, 2014.) 

Virheelliset käsitykset on poistettava, jotta oppilaat voivat luoda syvällisen ja oikean käsi-

tyksen uudesta opetettavasta asiasta. Tätä virhekäsitysten korjaamista voidaan kutsua käsit-

teelliseksi tai ajatukselliseksi muutokseksi. (Chi & Roscoe, 2002.) Käsitteellinen muutos 

voi tapahtua joko käsityksen rikastamisen tai uudistamisen kautta. Rikastamisella tarkoite-

taan uuden informaation lisäämistä oppilaan tämän hetkiseen käsitykseen. Uudistaminen 

puolestaan tarkoittaa muutosta oppilaan käsityksessä. Tällöin oppilaan uskomukset ja en-

nakkokäsitykset muuttuvat. (Vosniadou, 1994.) Käsitteellinen muutos ei kuitenkaan tapah-

du käsityksissä joiden avulla oppilas hahmottaa maailmaa. Näissä tapauksissa omasta käsi-

tyksestä ristiriitainen informaatio sisäistetään vain osittain ja omaan käsitykseen sopivasti. 

(Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2001.) Käsityksen muuttaminen ja muuttuminen on 

kuitenkin vaikeaa, sillä oppilaat eivät välttämättä ole tietoisia omista virheellisistä käsityk-

sistä tai heillä ei ole uutta asianmukaisempaa käsitystä, johon vanha virheellinen käsitys 

voitaisiin vaihtaa. Virheellisen käsityksen korjaamisessa onkin tärkeää luoda oppilaalle 

uusi asiasisältöä vastaava käsitys. Virheellisen käsityksen korjaaminen on mahdotonta, jos 

oppilaalla ei ole uutta mallia käsiteltävästä aiheesta tai hän ei ole tietoinen oman käsityk-

sensä virheellisyydestä. Jotta oppilas oikeasti omaksuu asiasisältöä vastaavan käsityksen 

virhekäsityksen sijasta, on asiasisältöä vastaava käsitys todistettava oppilaalle oikeaksi. 

Samalla on myös tärkeää todistaa, että oppilaan oma käsitys on virheellinen, jotta oppilas 

näkee tarpeen muuttaa omaa käsitystään. (Chi & Roscoe, 2002.) 

Asiasisältöä vastaavan käsityksen ja tieteellistä mallia mukailevan mentaalimallin kehittä-

minen oppilaille on haastavaa. Opettajan tunnistaessa oppilaidensa ennakkokäsitykset ja 

mahdolliset virhekäsitykset on tärkeää, että myös oppilaat tunnistavat omat ennakkokäsi-
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tykset. Oppilaille on hyvä tuoda ilmi, että ennakkokäsitykset saattavat sisältää virheitä. 

Tällöin oppilaat joutuvat pohtimaan omia uskomuksiaan opetuksen aikana ja mahdollisesti 

muuttamaan niitä. Oppilaiden on siis ymmärrettävä, että heidän näkemyksensä ei välttä-

mättä pidä paikkaansa ja opetuksen aikana heidän on oltava valmiita muuttamaan ajatus-

maailmaansa. Jotta oppilaat uskaltavat kertoa omista ennakkokäsityksistään, on opettajan 

luotava sellainen oppimisympäristö, jossa oppilaat uskaltavat kertoa ajatuksistaan. Tällöin 

oppilaat pystyvät ilmaisemaan omat ennakkokäsityksensä. Opettajan ollessa tietoinen oppi-

laiden käsityksistä ja niiden mahdollisista virheistä, on hänen helpompaa yrittää korjata 

oppilaiden käsityksiä. (Vosniadou, 1994.) 

Opettajan selvitettyä ja tunnistettua oppilaiden ennakkokäsitykset ja mahdolliset virhekäsi-

tykset, on opettajan tehtävänä opettaa uusia ilmiö ja yrittää oikaista mahdolliset virheet. 

Yleensä oppilaat oppivat parhaiten, kun he saavat itse kokeilla ja todistaa ilmiötä. Oppilaat 

voivat toimia pieninä tutkijoina, jolloin he itse suunnittelevat kokeen, tarkkailevat ilmiötä, 

kirjaavat ja tulkitsevat tuloksia sekä tekevät johtopäätöksiä. Kun oppilaille ei anneta tark-

kaa ohjetta jonka mukaan he tekevät kokeen, täytyy heidän tehdä itse hypoteeseja ilmiöstä. 

Näitä hypoteeseja testaamalla oppilaat voivat huomata oman ennakkokäsityksen olevan 

joko virheellinen tai todenmukainen. Tällöin oma virheellinen ennakkokäsitys on helpompi 

korvata uudella tieteellisesti oikealla mallilla. Opettajan täytyy kuitenkin pitää huolta, että 

kokeet on toteutettu tieteellisesti oikein ja lopputulokset tukevat tieteellistä mallia. Muu-

toin virhekäsitykset vain vahvistuvat. (Allen, 2014.) Opetuksen aikana oppilaiden tulee siis 

päästä kosketuksiin tieteen kanssa. Opetusmenetelmien valinnassa on hyvä suosia ongel-

manratkaisuun pohjautuvia tehtäviä, jolloin oppilaat pääsevät testaamaan omia hypoteese-

jaan. Oppilaita tulisi myös rohkaista sanallistamaan ajatuksensa käsiteltävästä ilmiöstä. 

Tällöin voidaan pohtia yhdessä vastaavatko nämä ajatukset vallalla oleviin tieteellisiin 

malleihin. (Vosniadou, 1994.) 

Virhekäsitysten korjaaminen vaatii paljon aikaa, sillä käsitteellinen muutos on haastava 

prosessi. Lapset yhdistelevät kokemiaan asioita käsitteellisiin rakenteisiin jo pienestä läh-

tien. Oppilaiden mentaalimallit rakentuvat siis pitkän ajan kuluessa, joten niiden muutta-

minen on haastavaa. (Vosniadou, 2002.) Virhekäsitysten korjaamisen lisäksi oppilaiden 

mentaalimalleja ja käsityksiä voidaan rikastuttaa assimilaation avulla. Oppimista voidaan 

kuvata peräkkäisten tietojen yhdistämisellä. Tällöin oppilaat siis kasaavat uutta tietoa hei-

dän aiempien käsitystensä päälle. Tätä kutsutaan assimilaatioksi. Assimilaatiossa uudet 

tiedot joko tukevat heidän alkuperäistä käsitystään tai ovat sitä vastaan. Jos uudet tiedot 
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sopivat oppilaan mentaalimalliin, on oppiminen helppo ja oppilaan mentaalimalli laajenee 

uusilla tiedoilla. Oppilaan mentaalimallin ollessa virheellinen saattavat he ymmärtää tarjo-

tun uuden tiedon väärin. Tällöin uusi tieto omaksutaan omaan virheelliseen käsitykseen 

sopivalla tavalla. Assimilaation avulla ei siis voida korjata oppilaiden virheellisiä käsityk-

siä, mutta sen avulla voidaan kuitenkin rikastuttaa oppilaiden mentaalimalleja. (Chi & 

Roscoe, 2002.) 
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3 LUONNONTIETEIDEN OPETTAMINEN 

3.1 Erilaisia oppimiskäsityksiä 

Käsitykset oppimisesta ovat sidoksissa asenteisiin, arvoihin ja yhteiskuntaan, tämän vuoksi 

nämä oppimiskäsitykset vaihtelevat. Oppimiskäsitykset voidaan kuitenkin jakaa neljään eri 

luokkaan: behavioristinen, kognitiivinen, konstruktivistinen ja kontekstuaalinen oppimis-

käsitys. Behavioristisella oppimiskäsityksellä tarkoitetaan objektiiviseen ja empiiriseen 

ajatteluun perustuvaa oppimiskäsitystä, tieto maailmasta saadaan kokemusten ja aistien 

avulla ja sen päämääränä on tiedon määrän kasvu. Tärkeässä osassa ovat opetus ja oppimi-

nen. (Jeronen, 2005.) Oppilaan ajatellaan olevan passiivinen toimija, joka oppii ulkoisten 

tekijöiden avustuksella. Oppilaan oppimista säädellään ulkoa, eikä oppilaalla itsellä ajatella 

olevan taitoa toimia itseohjautuvasti. (Siljander, 2014.) Opettavan aineksen ja tiedon ajatel-

laan siirtyvän oppilaaseen suoraan opettajalta samassa muodossa (Rytkönen & Hätönen, 

2008). Opetuksen järjestely ja sen muuttaminen ovat suuressa asemassa oppimisen kannal-

ta. Tärkeää on myös opetettavan asian osiin pilkkominen, nopea palaute ja virheellisten 

vastausten ohittaminen. Opetuksen suunnittelu on opettajalle vaivatonta, sillä behavioristi-

sen oppimiskäsityksen mukaan ei oteta huomioon oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Opetus 

on samanlaista kaikille, eikä eriyttämiseen nähdä tarvetta. Tällöin oppimisen arviointi on 

helpompaa. Tällaisessa opetuksessa oppilaiden oppimisstrategiat saattavat olla virheellisiä, 

sillä oppilaat keskittyvät oikeisiin tuloksiin oppimisen sijaan. (Jeronen, 2005.) 

Kognitiivisessa oppimiskäsityksessä oppiminen perustuu havaitsemiseen, muistamiseen, 

ajatteluun ja päätöksentekoon eli oppiminen perustuu kokemusten muuttumiseen. Oppilaan 

rooli on aktiivinen oman toimintansa ohjaaja. (Jeronen, 2005; Lehtinen & Kuusinen, 

2001.) Kognitiivisen oppimiskäsityksen perustana on jonkin kokonaisuuden oppiminen ja 

sen tarkoituksena on ymmärtää ilmiöiden ja yksilön henkisen prosessin yhteys (Säljö, 

2001). Tämän kokonaisuuden olennaisiin osiin perehdytään ja ne opetellaan liittämään 

toisiinsa. Opettajan on otettava huomioon oppilaiden ennakkokäsitykset, jotta opetettava 

asia voidaan liittää oppilaiden aiempaan tietoon ilmiöstä. Kyseisestä oppimistyylistä käyte-

tään myös nimitystä mielekäs oppiminen. Kognitiivisen oppimiskäsityksen käytetyin muo-

to on konstruktiivinen oppimiskäsitys. (Jeronen, 2005.) Konstruktiivista oppimiskäsitystä 

voidaan pitää vastakohtana behavioristiselle oppimiskäsitykselle, sillä oppilaan rooli on 

erilainen näissä oppimiskäsityksissä (Siljander, 2014). 
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Konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä oppimista pidetään konstruktiivisena prosessina, 

jossa oppilas jäsentää ja rakentaa havaitsemaansa tietoa joko omien kokemusten tai sosiaa-

listen vuorovaikutustilanteiden avulla. Tällöin oppilas on itse aktiivinen toimija, jonka en-

nakkokäsitykset vaikuttavat oppimiseen. (Siljander, 2014; Lehtinen & Kuusinen, 2001.) 

Oppilas luo itse tietoa aktiivisesti ja ohjaa omaa oppimistaan vuorovaikutuksessa ympäris-

tönsä kanssa. Opettajalla on kuitenkin suuri rooli konstruktiivisessa lähestymistavassa, sillä 

opetustilanteet täytyy suunnitella huolellisesti. On käytettävä erilaisia opetusmenetelmiä ja 

lähestymistapoja, jotta oppilailla on mahdollisuus aktiiviseen oppimiseen. Opettaja toimii 

oppimisprosessin ohjaajana ja oppilas toimijana. Opetuksessa tulee ottaa huomioon oppi-

laiden ennakkokäsitykset ja ohjata oppilaita lisääntyvään oppimisen itsesäätelyyn. Oppi-

minen ei perustu ulkoa opetteluun, vaan pääpaino on käsiteltävien asioiden merkityksissä, 

soveltamisessa ja kriittisessä tarkastelussa. Opettavien asioiden konteksti otetaan huomi-

oon, jonka ansiosta oppilaat oppivat soveltamaan saamaansa uutta tietoa. (Jeronen, 2005.) 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys voidaan jakaa lukuisiin eri suuntauksiin. Kaikissa suun-

tauksissa pääpiirteet ovat yhtenäiset, mutta eroavaisuuksia löytyy sekä yksityiskohdissa 

että peruskysymyksissä. (Siljander, 2014.) 

Kontekstuaalisessa oppimiskäsityksessä oppimista tarkastellaan sosiaalisesta, kulttuurisesta 

ja historiallisesta näkökulmasta. Kontekstuaalisessa oppimiskäsityksen pohjalla on prag-

matistinen ajattelu, oppiminen siis perustuu arkipäiväiseen elämään. Opeteltavia asioita 

voidaan soveltaa ja hyödyntää arjessa. Opettamisessa käytetään pohjana oppilaiden aiem-

min oppimia tietoja ja taitoja. Opettajan tehtävänä on tukea oppilaiden ymmärrystä asioi-

den välisissä yhteyksissä. Oppimisympäristönä toimii aito ympäristö ja arkielämän tilan-

teet. Esimerkiksi biologian opetukseen voidaan suositella kontekstuaalista lähestymistapaa, 

sillä sen avulla oppilaat ymmärtävät luonnon ja ihmisen välistä suhdetta sekä pystyvät ke-

hittämään omaa ympäristöherkkyyttään. Kuitenkin koulujen käytänteet eivät välttämättä 

tue luokan ulkopuolista toimintaa. (Jeronen, 2005.) 

Opetushallituksen laatimassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) ko-

rostetaan oppilaan aktiivista roolia toimijana. Oppilas oppii itsenäisen työskentelyn sekä 

ryhmätyön avulla asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan erilaisia ongelmia. Opetuksessa 

käytetään kieltä, kehollisuutta ja eri aisteja. Oppilaan on tarkoitus oppia reflektoimaan 

omaa oppimistaan samalla kun hän oppii uusia tietoja ja taitoja. Opetuksessa keskitytään 

kehittämään oppilaan oppimisen taitoja, sillä ne ovat perustana tulevalle oppimisille kou-

lussa ja sen ulkopuolella. Oppilaan on tärkeää oppia tiedostamaan, miten hän oppii parhai-
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ten. Oppilaan tiedostaessa omat vahvuudet oppijana on oppimisen itseohjautuvuus hel-

pompaa.  

Oppimisprosessia suunniteltaessa on huomioitava, että oppiminen vaatii usein paljon tois-

toa ja harjoittelua. Oppimisen syventyessä oppilaita on ohjattava liittämään uudet asiat jo 

aiemmin oppimiinsa asioihin, jotta ymmärryksen syventäminen on mahdollista. Oppilaan 

omat kiinnostuksen kohteet, itseluottamus, minäkuva ja työskentelytaidot vaikuttavat oppi-

laan oppimiseen ja tavoitteiden asetteluun. Positiivisen ja samalla rakentavan palautteen 

antaminen tukee oppilaan itseluottamusta ja kehittävät hänen oppimista. (Opetushallitus, 

2014.)  

3.2 Sisäisen mallin merkitys oppimisessa 

Oppimisessa on tärkeää rakentaa uusia yhteyksiä asioiden välille. Oppilaan oma aktiivinen 

panos auttaa näiden yhteyksien muodostuksessa. Tällöin oppilas pystyy rakentamaan op-

pimastaan uudesta ilmiöstä merkityksellisen kokonaisuuden. Uuteen asiaan perehdyttäessä 

muistamisen helpottamiseksi asiat täytyy liittää johonkin järkevään kokonaisuuteen. Täl-

löin merkitykselliset asiat jäävät mieleen, eivätkä katoa samalla tavalla kuin merkitykset-

tömät asiat. Näitä kokonaisuuksia voidaan kutsua sisäisiksi malleiksi, joiden avulla ihmi-

nen kuvaa ulkoista maailmaa itselleen. Nämä mallit kehittyvät ajan kuluessa ja tiedon li-

sääntyessä sekä niiden avulla ihminen voi suunnitella omaa toimintaansa. Sisäisten mallien 

aktivoituminen auttaa muistamisessa, sillä tällöin huomio kiinnitetään tärkeisiin asioihin. 

(Lonka, 2014.) Sisäisten mallien avulla tiedot jäsentyvät aivoissa. Tällöin on mahdollista 

käsitellä ja järjestellä opittua tietoa kokonaisuuksina. (Hakkarainen, Bollström-Huttunen, 

Pyysalo & Lonka, 2004.) Sisäisten mallien kehittymisessä tärkeässä asemassa ovat sosiaa-

liset vuorovaikutussuhteet. Tästä johtuen nykyisin opetuksen ajatellaan pohjautuvan sosio-

konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. (Lonka, 2014.)  

Nämä sisäiset mallit vaikuttavat oppimiseen ja opettamiseen. Kun mielestä on aktivoitu-

neena sopiva asiayhteys, kiinnittää oppilas huomiota opetettavan asian kannalta olennaisiin 

asioihin. Oppilaiden aktivoidessa aiemmat sisäiset mallinsa opetuksen yhteydessä, tulee 

opetuksesta merkityksellistä. Kuitenkin on tärkeää, että asiat esitetään oppilaalle mielek-

käässä asiayhteydessä, tällöin ymmärrys lisääntyy ja se on syvempää. Jos oppilas vain pai-

naa asiat mieleensä, on oppiminen yleensä pintapuolista eikä uusia asioita liitetä aiempiin 

ajatuksiin. Syvällisempää oppimista tapahtuu, kun oppilas onnistuu liittämään uuden asian 
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itselleen merkitykselliseen asiayhteyteen. Tehokkainta oppiminen on silloin, kun saadaan 

aikaiseksi niin sanottu kognitiivinen konflikti. Tällöin oppilaan mentaalimalli ei vastaa 

opettajan tarjoamaa tieteellistä mallia ja oppilas joutuu pohtimaan oman mallinsa toden-

mukaisuutta. Parhaassa tapauksessa oppilas muuttaa omaa malliaan kohti tieteellistä mal-

lia. (Lonka, 2014; Rauste-von Wright, von Wright & Soini, 2003.) Oppimisen kannalta 

jokainen oppilas on yksilö, sillä oppimiseen vaikuttavat ennakkokäsitykset, omat sisäiset 

mallit ja kiinnostuksen kohteet. Nämä tekijät ohjaavat oppilaan oppimista ja vaikuttavat 

siihen mihin oppilaat kiinnittävät huomiota opetuksen edetessä. (Hakkarainen et al., 2004.) 

3.3 Bloomin uudistettu taksonomia ja eri opetusmenetelmien käyttö 

Bloomin uudistetun taksonomian avulla pyritään selittämään millä tasolla opeteltava ilmiö 

omaksutaan. Bloomin taksonomiassa on kuusi tasoa, joihin kognitiiviset tavoitteet on jaet-

tu. Bloomin taksonomian tasot ovat:  

– Muistaminen 

– Ymmärtäminen 

–  Soveltaminen 

– Analysoiminen 

– Arvioiminen 

– Luominen 

Muistaminen voidaan määrittää kyvyksi pitää mielessä tai palauttaa mieleen tärkeitä asioita 

pitkäkestoisesta muistista, mutta se ei edellytä asioiden ymmärtämistä. Muistaminen voi-

daan jakaa tunnistamiseen ja toistamiseen, eli oppilas pystyy esimerkiksi tunnistamaan 

tärkeitä historiallisia tapahtumia ja osaa toistaa nämä tapahtumat.  Arvioitaessa muistamis-

ta voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia verbejä: muistaa, nimetä, toistaa, järjestää, kerätä 

ja listata. Ymmärtämisellä puolestaan tarkoitetaan kykyä tulkita opittua tietoa. Tulkintaan 

kuuluu puhutun, kirjoitetun ja graafisen tiedon ymmärtäminen. Ymmärtäminen voidaan 

jakaa tulkitsemiseen, ilmentämiseen, luokitteluun, referoimiseen, johtopäätösten tekoon, 

vertailuun ja selittämiseen. Soveltaminen on kykyä käyttää opittua tietoa uusissa tilanteis-

sa. Opittua tietoa osataan hyödyntää uusien ideoiden luomisessa ja ongelmanratkaisussa. 

Soveltamisessa tärkeää on saadun informaation hyödyntäminen muissa asiayhteyksissä. 

(Anderson, 2014; Heer, 2012.) 
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Analysoiminen tarkoittaa kykyä paloitella saatua tietoa pienemmiksi osa-alueiksi sekä etsiä 

näiden osa-alueiden välisiä suhteita. Analysointi voidaan jakaa tiedon erotteluun, järjeste-

lyyn ja tärkeiden osien määrittelyyn. Arvioimisella tarkoitetaan tiedon arviointia perustuen 

kriteereihin ja standardeihin. Arvioinnissa tärkeää on tarkistaa tiedon luotettavuus ja suh-

tautua kriittisesti saatuun tietoon. Viimeisenä tasona Bloomin uudistetussa taksonomiassa 

on luominen. Tällöin oppilaat luovat uutta tietoa aiemmin opittujen taitojen avulla. Luomi-

nen voidaan jaotella tiedon syntymiseen, suunnitteluun ja tuottamiseen. (Anderson, 2014; 

Heer, 2012.) Kognitiivisten tavoitteiden jaon lisäksi voidaan tehdä jako tiedollisiin tavoit-

teisiin, joiden tasot ovat tosiasioihin perustuva tieto, käsitteellinen tieto, tuotettu tieto ja 

metakognitiivinen tieto (Krathwohl, 2010).  

Jotta Bloomin uudistetun taksonomian eri tasoilta päästään siirtymään eteenpäin kohti sy-

vällisempää oppimista, on opetuksessa huomioita eri opetusmenetelmien mahdollisuudet. 

Opetusmenetelmillä tarkoitetaan opetuksen toteuttamisen erilaisia tapoja. Erilaisten ope-

tusmenetelmien avulla tuetaan oppilaiden oppimista sekä aktivoidaan ja motivoidaan heitä. 

Menetelmän valinta täytyy tehdä osaamistavoitteiden suunnittelun pohjalta, sillä tavoitteita 

vastaava toimintatapa edistää oppimista. Opetusmenetelmiä voidaan soveltaa ja yhdistellä, 

jotta niiden käyttö mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen parhaalla mahdollisella tavalla. 

Menetelmien vaihtelu auttaa oppilaiden aktivoinnissa ja kiinnostuksen ylläpitämisessä, 

mutta se ei ole kuitenkaan päätarkoitus. Valinnoissaan opettajan tulee huomioida myös 

oma osaaminen, opetustyyli ja ohjeiden antaminen sekä oppilaiden aktiivisuus, opetustilat, 

vuorokauden aika ja oppimisympäristö. Oppilaiden roolilla on myös suuri merkitys monis-

sa opetusmenetelmissä, sillä oppiminen on opettajan ja oppilaiden yhteistyötä. (Hellström, 

2008; Hyppönen & Lindén, 2009.) Seuraavissa kappaleissa esitellään muutamia opetusme-

netelmiä, joiden käyttö soveltuu hyvin ympäristöopin oppisisällön opettamiseen. Näiden 

opetusmenetelmien avulla oppilaat joutuvat pohtimaan asiayhteyksiä ja omia ennakkokäsi-

tyksiä käsiteltävästä aiheesta sekä ratkaisemaan ongelmia yksin ja yhdessä.  

Yhteenvedot, muistitekniikat ja miellekartat tukevat oppilaan muistamista ja käsiteltävien 

aiheiden asiayhteyksiä. Yhteenvedot kokoavat opetetun asian ja ne voivat olla opettajan tai 

oppilaiden tekemiä, yleensä itse tekemällä oppilaat oppivat parhaalla mahdollisella tavalla. 

Yhteenvetoja tekemällä oppilaat kehittävät omaa oppimistaan, syventävät ymmärrystään ja 

pohtivat oppimaansa. Muistitekniikoiden opetteleminen ja avainsanojen käyttö puolestaan 

auttaa oppilaita yhdistelemään asioita laajemmin toisiinsa. Muistitekniikat ja muistaminen 

auttavat oppilaita oppimisessa, sillä siihen liittyy aina yhdistäminen omaan aiempaan tie-
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toon asiasta. Tällöin onkin tärkeää huomioida oppilaiden mahdolliset virheelliset ennakko-

käsitykset. Muistitekniikat eivät yksinään riitä, sillä muistaminen ei takaa ymmärrystä. 

Jotta oppilaat ymmärtävät asiat, on heidän aktivoitava myös omaa ajattelua pelkän muis-

tamisen lisäksi. Miellekartoissa oppilaat yhdistelevät asioita toisiinsa ja muistelevat oppi-

maansa. (Hyppönen & Lindén, 2009.) 

Kyselevässä opetuksessa ja askel askeleelta -keskustelussa pääpaino on yhteisessä keskus-

telussa ja asiayhteyksien rakentamisessa. Kyselevän opetuksen avulla opettajan on mahdol-

lista selvittää oppilaiden ymmärryksen taso. Samalla oppilaat joutuvat ajattelemaan ja jä-

sentelemään itse omaa oppimistaan. Askel askeleelta -keskustelulla tarkoitetaan keskuste-

lua, johon opettaja on valmistellut toisiaan seuraavia kysymyksiä. Oppilaat etsivät vastauk-

sia kysymyksiin omien ennakkotietojensa avulla, lukemalla tai keskustelemalla. Näiden 

kysymysten ja vastausten avulla voidaan perehtyä käsiteltävään asiaan vaihe vaiheelta. 

(Hyppönen & Lindén, 2009.)  

Ryhmätyöt, ongelmaperusteinen oppiminen ja tekemällä oppiminen kehittävät oppilaiden 

omaa ajattelua ja ymmärrystä. Näissä opetusmenetelmissä oppilaat pääsevät itse tutkimaan 

aihetta ja asettamaan tutkimukselleen hypoteeseja. Tällöin oppilaat joutuvat pohtimaan 

omia ennakkokäsityksiä ja mahdollisia virhekäsityksiä. Ryhmätöiden avulla oppilaat pää-

set itse selvittämään omaa aihettaan, keskustelemaan ryhmässä aiheesta ja oppivat peruste-

lemaan omia näkemyksiään. Ongelmaperusteinen oppiminen eli PBL-oppiminen (Problem 

Based Learning) pohjautuu ongelmalähtöisyyteen ja ryhmässä oppimiseen. Tässä mene-

telmässä oppilaille annetaan ongelma, jonka he ratkaisevat ryhmissä. Ongelman ratkaisus-

sa he käyttävät hyväkseen tarjolla olevaa materiaalia ja omaa ajatteluaan. Tekemällä oppi-

sella tarkoitetaan opetusta, jossa oppilaat pääsevät itse konkreettisesti työskentelemään 

käsiteltävän asian parissa. Ympäristöopissa tällaista opetusta voidaan toteuttaa esimerkiksi 

kokeellisten töiden avulla. Kokeellisen työskentelyn avulla oppilaat pääsevät tutustumaan 

käsiteltävän asiaan ja siinä tapahtuviin reaktioihin. Kokeellisessa työskentelyssä on tärkeää 

huomioida, että kokeet eivät saa vahvistaa oppilaiden mahdollisia virheellisiä ennakkokäsi-

tyksiä käsiteltävästä asiasta. (Hyppönen & Lindén, 2009.) 
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3.4 Rakentava palaute oppimisen tukena 

Rakentavan palautteen tarkoituksena on edistää oppimista. Palautteen ei tarvitse olla kri-

tiikkiä, vaan sen tehtävänä on vahvistaa oppilaan toimintaa. Rakentava ja oikein kohdistet-

tu palaute auttaa oppilasta ylittämään itsensä, eikä se pidä oppimista paikoillaan tai latistaa 

palautteen vastaanottajaa. Sen ei tarvitse olla pelkästään hymyjä ja kehuja, mutta palaut-

teen tarkoituksena ei myöskään ole osoittaa heikkouksia ja virheitä. Yleisluonteisista 

kommenteista ei myöskään ole apua kehityksen kannalta. Tehokkainta palautteen anto on 

silloin, kun keskustelua voidaan pitää kahden tasavertaisen yksilön dialogina. Jos palaut-

teessa keskitytään virheisiin ja siihen, miten olisi pitänyt toimia, on palautteen vastaanotta-

jan vaikea hyödyntää sitä. (Lonka, 2014.) Oppilaan on tärkeää saada toiminnastaan välitön-

tä palautetta, jotta esimerkiksi suorituksen korjaaminen on mahdollista (Rantala, 2006).  

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on aina vaikeaa, vaikka kyseessä olisi rakentava 

palaute. Hyvän ilmapiirin luominen tilanteeseen on todella tärkeää. Lonka kirjassaan Oi-

valtava oppiminen (2014) on kerännyt kahdeksan kohdan listan, joiden avulla palautteen 

antaminen on helpompaa ja hyödyllisempää sekä palautteen antajalle että vastaanottajalle.  

Ensinnäkin palautteen tulee koskea tuotosta tai toimintaa, palaute ei saa koskea oppilaan 

persoonaa. Toiseksi ilmapiirin on oltava oikeanlainen, kannustava ja luottamusta herättävä. 

On hyvä aloittaa positiivisista asioista, jotta kriittiset kommentit voidaan ottaa paremmin 

vastaan. Positiivisten kommenttien avulla saadaan luotua luottamus ja yhteisymmärrys 

palautteen antajan ja vastaanottajan välille. Kolmanneksi kriittiset kommentit tulee esittää 

asiallisesti ja rakentavasti. Parhaiten kriittisen kommenttien esittäminen onnistuu kysymys-

ten muodossa. Tällöin palautteen vastaanottaja voi itse pohtia tilannetta uudelleen. Palaut-

teesta ei kannata kiistellä, sillä kiistely ei kannusta oppimaan lisää. Oppilaan täytyy itse 

saada päättää mitä palautteesta ottaa vastaan. Kun palaute on annettu, täytyy palautteen 

vastaanottajan saada prosessoida palautetta rauhassa ja sen jälkeen muuttaa toiminnassaan 

tai työssään itse valitsemiaan asioita. Palautteen annossa kannattaa kiinnittää huomiota sen 

ajankohtaan. Palauteen tulisi olla välitöntä, sillä prosessin jälkeen annettu palaute ei enää 

auta kyseisessä tehtävässä. Tulisi myös ottaa huomioon, että palautteen on hyvä suunnata 

tulevaisuuteen ja kehitykseen. Palautteessa voidaan keskittyä siihen, mitä voitaisiin tehdä 

paremmin, jotta lopputulos olisi seuraavalla kerralla parempi. Viimeisenä ja tärkeimpänä 

kohtana tulee ottaa huomioon, että palaute on dialogi. Molempien osapuolien on tärkeää 

sekä kuunnella että saada ilmaista oma mielipiteensä asiasta.  
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4 VERENKIERTOELIMISTÖ 

4.1 Sydämen rakenne ja toiminta 

Sydän on vahva lihasseinäinen elin, joka sijoittuu rintaonteloon oikean ja vasemman keuh-

kon väliin (Haug, Sand, Sjaastad & Toverlud, 1995). Sydän sijaitsee vasemmalla puolella, 

mutta ei niin paljon kuin tavallisesti ajatellaan. Sydämen kärki sijoittuu vasemmalle alas 

eteen, mutta noin kolmasosa sydämestä on kehon oikealla puolella. (Nienstedt, Hänninen, 

Arstila, Björkqvist, 2002.)  Aikuisen ihmisen sydän painaa noin 300- 350 grammaa.  Sy-

dämessä on väliseinät, jotka erottavat toisistaan sydämen oikean ja vasemman puoliskon. 

Sydämen puoliskot jaetaan eteisiin ja kammioihin (oikea eteinen ja kammio, vasen eteinen 

ja kammio). Eteis-kammioläpät (purjeläpät) erottavat sydämen puoliskot toisistaan. Nämä 

läpät päästävät verta virtaamaan vain eteisistä kammioihin ei toiseen suuntaan. Vasen 

eteis-kammioläppä on nimeltään hiippaläppä ja oikea eteis-kammioläppä on nimeltään 

kolmiliuskaläppä. (Haug et al., 1995; Nienstedt, Hänninen, Arstila & Björkqvist, 1995.) 

Sydämen puoliskot pumppaavat verta keuhkoverenkiertoon ja systeemiseen verenkiertoon. 

Keuhkoverenkiertoon (pieni verenkierto) verta pumppaa sydämen oikea puolisko ja sys-

teemiseen verenkiertoon (iso verenkierto) verta pumppaa sydämen vasen puolisko. Sydä-

men ympärillä on kaksinkertainen sydänpussi, joka muodostuu sisusmyötäisestä ja sei-

nänmyötäisestä lehdestä. Lehtien väliin muodostuu sydänpussiontelo, jossa on hieman sit-

keää nestettä. Nesteen ja lehtien sileän pinnan vuoksi sydän liikkuu sydänpussissa ilman 

kitkaa. Sydämeen on liittyneenä suuria verisuonia. Aortta on kiinnittynyt vasempaan kam-

mioon ja keuhkovaltimorunko oikeaan kammioon. Suurien verisuonien ja kammioiden 

välillä on kammio-valtimoläpät. Ylä- ja alaonttolaskimo ovat liittyneet oikeaan eteiseen ja 

neljä keuhkolaskimoa vasempaan eteiseen. Sydänlihakselle verta tuovat sepelvaltimot. 

(Haug et al., 1995; Nienstedt et al., 1995.) 

Paine-erot ja sydänläpät ovat merkittävässä asemassa verenkierron kannalta. Sydänlihak-

sen supistuessa paine sydänontelossa kasvaa. Tämän seurauksena veri pystyy virtaamaan 

avonaisista läpistä verenkiertoon. Paine-ero aiheuttaa läppien aukeamisen, sillä läpät avau-

tuvat sen mukaan kummalla puolella nesteen paine on suurempi. Eteis-kammioläpät au-

keavat eteisen paineen ollessa kammioiden painetta suurempi, joten veri pääsee virtaamaan 

oikeaan suuntaan. Kammioiden supistuessa läpät sulkeutuvat, sillä tällöin paine on suu-
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rempi kammioissa. Kammio-valtimoläpät aukeavat, kun paine valtimoissa on pienempi 

kuin kammioissa ja veri pääsee virtaamaan verenkiertoon. (Haug et al., 1995.) 

Sydämen toimintakierto (sykli) muodostuu kahdesta eri vaiheesta: kammioiden veltostu-

misvaiheesta (diastole) ja kammioiden supistumisvaiheesta (systole). Toimintakierron 

alussa kammiot ovat veltostuneet, tällöin kammiopaine pienenee suhteessa eteispaineeseen 

ja tämän seurauksena eteis-kammioläpät avautuvat ja veri virtaa eteisistä kammioihin (etei-

set supistuvat). Kammiot supistuvat, jonka seurauksena eteis-kammioläpät sulkeutuvat. 

Supistumisesta johtuen paine nousee kammioissa ja kammio-valtimoläpät avautuvat. Läp-

pien avautuessa veri virtaa aorttaan ja keuhkovaltimorunkoon. Seuraavaksi kammiot vel-

tostuvat ja kammiopaine laskee valtimopaineen alle. Tästä seuraa kammio-valtimoläppien 

sulkeutuminen. Kammiopaineen laskettua uusi toimintakierto voi alkaa. (Haug et al. 1995.) 

Verenkiertoelimistö koostuu neljästä osasta: sydämen molemmat puoliskot ja niihin liitty-

vät verenkiertojärjestelmät. Nämä osat ovat kytkeytyneet toisiinsa, joten veri kiertää kaikki 

osat peräkkäin. Vähähappinen veri virtaa laskimoita pitkin sydämen oikeaan eteiseen, josta 

se kammion läpi kulkee keuhkovaltimorungon kautta keuhkoihin. Keuhkoista runsashap-

pinen veri virtaa keuhkolaskimoita pitkin sydämen vasempaan eteiseen, josta se vasemman 

kammion kautta kulkee aorttaan. Aortta jakautuu useisiin haaroihin, joista runsashappinen 

veri virtaa hiussuoniverkoston läpi kudoksiin. Kudoksista vähähappinen veri virtaa laski-

moiden kautta takasin sydämen oikeaan eteiseen ja kierto voi alkaa uudestaan. (Haug et al. 

1995.)  Ihmisen painosta noin 6-8 % on verta. Yleensä naisilla verta on noin neljä litraa ja 

miehillä viisi litraa. (Nienstedt et al., 1995.) 

4.2 Alakoulussa opetettava oppisisältö 

Ympäristöopin oppikirjojen mukaan ihmisen biologiaan tutustutaan alakoulussa toisella ja 

viidennellä luokalla. Tutkimuksessani mukana olleessa Ritaharjun alakoulussa oppilaat 

olivat toisella luokalla ensin perehtyneet ihmisen biologiaan ja viidennellä luokalla syven-

täneet osaamistaan. Ihmiseen biologiaan tutustuttaessa esimerkiksi Pisara-kirjasarjan (Ry-

sä, Suojanen-Saari, Viitala & Cantell, 2012) avulla sydämen toiminta, verenkierto ja hengi-

tys ovat liitetty samaan kappaleeseen. Kappaleessa painotetaan näiden kolmen yhteyttä 

toisiinsa. Pisara-kirjasarjan opettajan materiaalissa (Rysä, Suojanen-Saari, Viitala & Can-

tell, 2010) keskeisiksi asioiksi määritellään keuhkojen ja sydämen tehtävät sekä niiden 

toimintaan tutustuminen, verenkiertoon tutustuminen ja keuhkojen sekä sydämen vahvis-
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taminen. Keskeisiä käsitteitä ovat keuhkot, sydän, verisuonet ja verenkierto. Opettajan ma-

teriaalin mukaan keskeistä on ymmärtää, että sydän sykkii ja saa veren virtaamaan veri-

suonissa. Harjoitellaan myös paikantamaan oma sydän. Tarkkuudeksi riittää oma ylävarta-

lo ja tarkemmin rintakehä. Samalla voidaan pohtia, minkä kokoinen sydän on: omistajansa 

nyrkin kokoinen. Tarkoituksena on myös ymmärtää, että verisuonia on ympäri kehoa ja 

niissä on verta. Veri liikkuu kehossa sydämen sykkimisen ansiosta. Alla kuvassa 1. on näh-

tävissä Pisara 2- kirjassa esitetty kuva sydämen sijainnista.  

 

 

Kuva 1. Pisara 2 –kirjan esittämä kuva sydämen ja keuhkojen sijainnista (Rysä et al., 2012, 

70). 

Viidennen luokan oppikirjoissa ja opetussisällössä tutustuin eri kirjasarjoihin ja niiden tar-

joamaan tietoon. Tutustumisen kohteena olivat Pisara 5 (Cantell, Jutila, Laiho, Lavonen, 

Pekkala & Saari, 2011), Koulun ympäristötieto 5 (Nyberg, Vestelin, Arjanne, Kenno, lei-

nonen, Palosaari & Vehmas, 2001) ja Jäljillä 5 (Lindgren, Marttinen, Sukselainen, Paso & 

Pudas, 2007). Kaikissa kirjoissa mainittiin sydämen olevan vahva ontto lihas, joka on 

suunnilleen omistajansa nyrkin kokoinen. Sydämen tehtäväksi määriteltiin veren pump-

paaminen kaikkialle kehoon. Sydämen sijainti löytyy kirjoissa piirroskuvista, joihin on 
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myös nimetty sydämen eri osia, esimerkiksi aortta, oikea ja vasen puolisko, keuhkovaltimo 

ja laskimo. Kirjoissa on perehdytty verenkiertoon ja esimerkiksi Pisara-kirjassa on mainittu 

myös veren määrä ihmisessä. Alla kuvassa 2. on nähtävissä viidennen luokan oppilaille 

suunnattu kuva verenkiertoelimistöstä ja kuvassa 3. sydämen rakenne.  

 

 

Kuva 2. Pisara 5 –kirjan esittämä kuva verenkiertoelimistöstä (Cantell et al., 2011, 103). 
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Kuva 3. Pisara 5 –kirjan esittämä kuva sydämen rakenteesta (Cantell et al., 2011, 102). 

Kuvia 1., 2. ja 3.  vertailtaessa voidaan huomata, että viidennen luokan oppilaiden oppisi-

sältö sydämen rakenteesta ja toiminnasta on selvästi syvällisempää kuin toisen luokan op-

pilaiden. Niin oppikirjan kuvien kuin tekstin ansiosta viidennen luokan oppilailla on mah-

dollisuus perehtyä sydämen toimintaan suhteellisen tarkasti. Nämä erot on huomioitu tut-

kimuksen teoriasidonnaista sisällönanalyysiä tehtäessä.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysillä tarkoitetaan laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmää, jonka 

avulla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta. Sisällönanalyysin etenemistä voidaan kuvata 

yksinkertaisen rungon avulla, johon kuuluu neljä kohtaa. Ensin tutkija tekee päätöksen 

mikä aineistossa on kiinnostavaa. Seuraavaksi hän käy aineiston läpi ja merkitsee asiat, 

jotka sisältyvät tähän kiinnostukseen. Nämä asiat kerätään aineistosta ja kaikki muu jäte-

tään pois tutkimuksesta. Poiminnat luokitellaan teemoittain ja sen jälkeen analyysistä kir-

joitetaan yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi, 2002.) 

Sisällönanalyysin avulla tutkittavaa aineistoa voidaan analysoida systemaattisesti ja objek-

tiivisesti. Sen avulla tutkimusaineisto kuvataan tiivistetyssä ja yleisessä muodossa, jonka 

jälkeen järjestetty sisältö voidaan kuvata johtopäätöksissä. Sisällönanalyysin avulla tutki-

muksen aineisto pilkotaan pieniin osiin, luokitellaan ja kootaan uudelleen uudeksi loo-

giseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2002.) 

Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähteisesti, teoriasidonnaisesti tai teorialähtöisesti. 

Viitekehys, aineiston hankinta, aineiston analyysi ja raportointi tehdään analyysimuodon 

vaatimalla tavalla. Sisällönanalyysissä voidaan käyttää kolme erilaista analyysimallia, jot-

ka ovat aineiston pelkistäminen ja ryhmittely, aineiston kuvaaminen ja valmisteleva ana-

lyysimalli. Nämä analyysimallit eivät kuitenkaan ole teknisiä analyysin toteuttamismalleja, 

vaan niiden avulla pyritään välttämään tulkinnan mielivaltaisuutta. (Tuomi & Sarajärvi, 

2002.) 

Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty teoriasidonnaista analyysiä, sillä teoria on toiminut 

pohjana analyysin etenemiselle. Teoreettisen viitekehyksen perusteella luotiin kategoriat, 

joihin kerätty aineisto asetettiin. Tällöin teorialähtöisyys ohjasi kategorioiden muodostu-

mista, mutta analyysin lopputulos muodostuu kuitenkin tutkimusaineiston mukaan. Ana-

lyysimallina tutkimuksessa hyödynnettiin aineiston pelkistämistä ja ryhmittelyä, jonka 

jälkeen luotiin yläkategorioita ja yhdistäviä kategorioita. Kategoriat luotiin teoriaan poh-

jautuen ja aineisto luokiteltiin niihin tutkijan tulkinnan mukaan.  
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5.2 Tutkimuskysymykset 

Teoreettisessa viitekehyksessä perehdytään käsityksen muodostumiseen ja tarkemmin vir-

hekäsityksiin. Samalla selvitetään millä tavoin opettaja voi tukea virheellisen käsityksen 

korjaamista asiasisältöä vastaavaksi käsitykseksi. Empiirisen tutkimuksen tavoitteena on 

selvittää alakoulun oppilaiden käsityksiä sydämestä ja verenkiertoelimistöstä.  

1. Millaisia käsityksiä kolmannen ja viidennen luokan oppilailla on sydämestä ja ve-

renkiertoelimistöstä? 

2. Millä tavoin oppilaiden käsitykset vastaavat oppikirjojen määrittelemiä tavoitteita? 

3. Millaiseen oppimiseen käsitys perustuu? 

5.3 Aineiston keruu 

Tutkimuksen aineisto on kerätty Ritaharjun alakoulun kolmannen ja viidennen luokan op-

pilailta maaliskuussa 2017. Ennen tutkimuksen toteuttamista kaikki asianmukaiset lupa-

asiat hoidettiin kuntoon koulun rehtorin, luokanopettajien ja vanhempien avustuksella. 

Kolmannelta luokalta tutkimukseen osallistui 38 oppilasta ja viidenneltä luokalta 42 oppi-

lasta. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja tutkimus toteutettiin oppituntien 

aikana. Kolmannen luokan oppilaat olivat perehtyneet hieman ihmisen biologiaan toisella 

luokalla, mutta kuitenkin vain pintapuolisesti ja heidän ikätasolleen sopivalla tavalla. Vii-

dennen luokan oppilaat olivat opiskelleet ihmisen biologiaa ja perehtyneet sydämen toi-

mintaan syyslukukaudella. Tämän ansiosta tutkimuksessa on mahdollista tarkastella miten 

opetus vaikuttaa oppilaiden käsityksiin aiheesta.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin koetta muistuttavan kyselylomakkeen avulla. Kyselylomak-

keen kysymykset on muodostettu ympäristöopin oppikirjojen sisältöjen perusteella, jotta 

oppilailla olisi parhaat mahdolliset valmiudet vastata kysymyksiin. Kyselylomakkeen en-

simmäisellä puolella on kaksi piirrostehtävää sydämeen sijaintiin ja kokoon liittyen. Kyse-

lylomakkeen toisella puolella on neljä avointa kysymystä sydämen toiminnasta. Kyselylo-

make on nähtävillä pro gradu -tutkielman lopussa (Liite 1.).  

5.4 Tutkimusaineiston analysointi 

Tutkimusaineiston analysointi pohjautuu teoriasidonnaiseen sisällönanalyysiin. Kyselylo-

makkeen (Liite 1) ensimmäisen ja toisen kysymyksen analysoinnissa sovelletaan ajatusta 



26  

 

  

eri malleista sekä Bloomin uudistettua taksonomiaa. Tarkoituksena on selvittää vastaako 

oppilaan käsitys tieteellistä mallia vai onko kyseessä mentaalimalli. Avointen kysymysten 

3.-5. analysoinnissa tarkastellaan, onko oppilaiden käsitys asiasisältöä vastaava vai virheel-

linen. Tässä tutkimuksessa virheellinen käsitys jaotellaan puutteelliseksi käsitykseksi, asia-

virheen sisältäväksi käsitykseksi ja tyhjäksi vastaukseksi, jotta oppilaiden vastaukset ja 

niiden pohjalta tehty analyysi näyttäytyy paremmin lukijalle. Tyhjien vastauskohtien olete-

taan tarkoittavan, että vastaajalla ei ole tietoa kyseisestä asiasta. Kyselylomakkeen viimei-

nen kysymys on avoin kysymys, johon oppilas on saanut kirjoittaa mahdollista lisätietoa 

sydämestä ja sen toiminnasta. Tämän kysymyksen analysoinnissa ei keskitytä virhekäsi-

tyksiin, vaan tarkoituksena on selvittää millä tasolla oppilaiden ymmärrys on. Kysymykset 

analysoidaan yksi kerrallaan ja luokka-asteet erotellaan toisistaan. Tuloksissa huomioidaan 

vastausten lukumäärä, jotta tutkimuksessa voidaan kartoittaa, kuinka suurella osalla oppi-

laista on oikea käsitys tai virhekäsitys tutkittavasta ilmiöstä.  

Analyysin kategoriat perustuvat ympäristöopin oppikirjojen sisältöön. Molemmille luokka-

asteille määriteltiin ikä- ja taitotasoon sopivat raamit, joiden avulla vastaukset luokiteltiin 

eri kategorioihin. Viidennen luokan oppilailta asiasisältöä vastaavaan käsitykseen vaadit-

tiin syvällisempää tietoa kuin kolmannen luokan oppilailta, sillä viidennen luokan oppikir-

joissa perehdytään sydämeen ja verenkiertoelimistöön paljon tarkemmin kuin toisen luo-

kan oppikirjoissa.  

5.5 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta pohtiessa on hyvä ottaa huomioon kysymykset totuudesta ja 

tiedon objektiivisuudesta (Tuomi & Sarajärvi, 2002). Laadullisen tutkimuksen luotetta-

vuutta pohdittaessa esiin nousee kolme arviointiperustetta: aineiston riittävyys, analyysin 

kattavuus ja analyysin arvioitavuus sekä toistettavuus (Kananen, 2008). Luotettavuutta 

mitattaessa voidaan käyttää myös yleisiä luotettavuuskriteereitä, joita ovat vahvistettavuus, 

arvioitavuus, tulkinnan ristiriidattomuus, luotettavuus ja saturaatio. Vahvistettavuudella 

tarkoitetaan haastateltavan henkilön omaa vahvistusta tulkinnan oikeellisuudesta. Tällöin 

tutkimukseen osallistunut henkilö lukee esimerkiksi oman haastattelunsa ja vahvistaa tutki-

jan tulkinnan oikeaksi. Vahvistettavuus voidaan todeta myös tutkimalla useita eri lähteitä 

ja niiden tulkintoja. Eri lähteiden yhdenmukaisuus tulkinnassa vahvistaa tutkimuksen luo-

tettavuutta. (Kananen, 2014.) 



27 

 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös tutkimuksen arvioitavuus. Tutkimuksen riittävän 

dokumentoinnin avulla myös lukijalle avautuu tutkijan ajatusmaailman. Tutkijan perustel-

lessa ja dokumentoidessa valintasa analyysin edetessä on tutkimuksen luotettavuutta mah-

dollista tarkastella. Tulkinnan ristiriidattomuudella tarkoitetaan monen tutkijan samaa mie-

lipidettä tutkimusaineistosta. Saturaatiolla tarkoitetaan tutkimuksen kyllääntymistä. Tällöin 

useat eri lähteet tarjoavat saman informaation ja tutkija voi varmistua johtopäätöksistään 

tutkimuksessa. Esimerkiksi haastattelututkimuksessa vastausten alkaessa toistaa itseään, on 

vastaajien määrä riittävä. (Kananen, 2014.) Tämän tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan 

kappaleessa 8.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Sydämen sijainti 

Oppilaiden tehtävänä oli piirtää sydän oikealle paikalle valmiiksi piirrettyyn kehoon.  

3. luokka 

Taulukko 1.  Kolmannen luokan oppilaiden vastaukset sydämen sijainnista, vastauksia 

yhteensä 38. 

Piirroksen sijainti: Vastausten lukumäärä: 

Keskellä rintakehää 2 

Vasemmalla puolella 23 

Oikealla puolella 11 

Rintakehän ulkopuolella 2 

 

Taulukossa 1. on nähtävissä kolmannen luokan oppilaiden vastaukset kyselylomakkeen 

ensimmäiseen kysymykseen. Kolmannen luokan oppilaiden ikä- ja taitotaso huomioitaessa 

oikeaksi vastaukset riittää sydämen sijoittaminen rintakehän alueelle. Tällöin siis 36 oppi-

lasta tiesi sydämen oikean sijainnin ja kahdella oppilaalla oli virheellinen käsitys asiasta. 

Taulukosta on kuitenkin nähtävissä mille alueelle rintakehässä oppilaat ovat sydämen si-

joittaneet, jotta tutkimuksessa saadaan tarkempi kuva oppilaiden ajattelusta.  

5. luokka 

Taulukko 2.  Viidennen luokan oppilaiden vastaukset sydämen sijainnista, vastauksia yh-

teensä 42. 

Piirroksen sijainti: Vastausten lukumäärä: 

Keskellä kaartuen vasemmalle 1 

Vasemmalla puolella 33 

Vasemmalla, mutta liian alhaalla/ylhäällä 4 

Oikealla puolella 4 
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Taulukossa 2. on luokiteltu viidennen luokan oppilaiden vastaukset ensimmäiseen kysy-

mykseen. Asiasisältöä vastaavaksi käsitykseksi viidennen luokan oppilaiden vastauksissa 

katsotaan sydämen sijoittaminen joko keskelle rintakehää tai rintakehän vasemmalle puo-

lelle. Tällaisia vastauksia oppilaiden kyselylomakkeista löytyi yhteensä 34. Virheellinen 

käsitys sydämen sijainnista oli kahdeksalla oppilaalla, sillä sydän oli sijoitettu joko liian 

ylös tai alas rintakehän vasemmalla puolella tai kokonaan oikealle.   

6.2 Sydämen koko  

Tehtävän tarkoituksena oli selvittää, osaavatko oppilaat piirtää oman sydämensä oikean 

kokoisena.  

3. luokka  

Taulukko 3.  Kolmannen luokan oppilaiden vastaukset sydämen koosta, vastauksia yhteen-

sä 38.  

Oppilaan piirtämä malli: Vastausten lukumäärä: 

Tieteellinen malli 1 

Muistisääntö 13 

Liian suuri 3 

Liian pieni 6 

Sydämen symboli 15 

 

Taulukossa 3. on esitettynä kolmannen luokan oppilaiden käsitykset sydämen koosta. Tie-

teellisessä mallissa on selvästi havaittavissa sydämen oikea koko ja muoto sekä hahmotel-

tuna valtimo ja laskimo. Muistisääntönä oppilaille toimii sydämen koon hahmottaminen 

oman nyrkin kokoisena. Tällöin oppilaiden käsityksen taustalla on luultavasti muistaminen 

ymmärtämisen sijaan. Virheellisiksi käsityksiksi voidaan laskea kolme alinta saraketta, 

sillä niissä sydän on piirretty joko liian pienenä, suurena tai sydämen symbolina. Kolman-

nen luokan oppilailla asiasisältöä vastaavia käsityksiä 14 ja virheellisiä käsityksiä 24.   
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5. luokka 

Taulukko 4.  Viidennen luokan oppilaiden vastaukset sydämen koosta, vastauksia yhteensä 

42.  

Oppilaan piirtämä malli: Vastausten lukumäärä: 

Tieteellinen malli 9 

Muistisääntö 23 

Liian suuri 7 

Liian pieni 2 

Sydämen symboli 1 

 

Taulukossa 4. on viidennen luokan oppilaiden käsitykset sydämen koosta. Tieteellisessä 

mallissa oppilas on piirtänyt selvästi sydämen oikean kokoisena ja muotoisena sekä hah-

motellut piirrokseen valtimon ja laskimon. Muistisääntönä oppilaille toimii sydämen koon 

hahmottaminen oman nyrkin kokoisena. Tällöin oppilaiden käsityksen taustalla on luulta-

vasti muistaminen ymmärtämisen sijaan. Virheelliseksi käsitykseksi voidaan laskea kolme 

alinta saraketta, sillä niissä sydän on piirretty joko liian pienenä, suurena tai sydämen sym-

bolina. Asiasisältöä vastaavia käsityksiä löytyi yhteensä 32 ja virhekäsityksiä 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

6.3 Sydämen toiminta 

Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää oppilaiden ajatuksia siitä, miksi sydän sykkii.  

3. luokka 

Kuvio 1. Kolmannen luokan oppilaiden asiasisältöä vastaavia käsityksiä sydämen toimin-

nasta. 

Kuviossa 1. on luokiteltuna kolmannen luokan oppilaiden asiasisältöä vastaavat käsitykset 

sydämen toiminnasta. Asiasisältöä vastaavat käsitykset on jaoteltu syvälliseen ja pinnalli-

seen käsitykseen sen perusteella kuinka paljon oppilailla on tietoa asiasta. Pinnalliseksi 

käsitykseksi on luokiteltu vastaus ”sydän vie ihmisen verisuoniin verta”, sillä vastauksesta 

ei selviä miten oppilas ajattelee sydämen vievän verta verisuoniin. Asiasisältö vastaavia 

käsityksiä on yhteensä 18. 

Asiasisältöä vastaava 
käsitys

Syvällinen käsitys

Sydän pumppaa verta. 
(12)

Sydän sykkii, jotta 
veri kiertää. (5)

Pinnallinen käsitys
Sydän vie ihmisen 

verisuoniin verta. (1)
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Kuvio 2. Kolmannen luokan oppilaiden puutteellisia käsityksiä sydämen toiminnasta.  

Kuviossa 2. on luokiteltu kolmannen luokan oppilaiden puutteellisia käsityksiä sydämen 

toiminnasta. Puutteelliset käsitykset ovat pääpiirteittäin oikein, mutta vastauksista löytyy 

pienempiä tai suurempia puutteita asiasisällössä. Vastauksista ei käy ilmi ymmärtääkö op-

pilas sydämen toimintaperiaatteen vai muistaako hän vain yhteyksiä sydämen ja hengitys-

elimistön välillä. Puutteellisia käsityksiä kolmannen luokan oppilailla on yhteensä 15. 

 

Puutteellinen käsitys 

Pääpiirteittäin oikein, 
mutta puutteellinen

Sydän sykkii, jotta 
ihminen saa verta. (4)

Sydän sykkii, jotta 
ihminen saa happea. 

(1)

Pääpiirteittäin oikein, 
mutta suurempia 

puutteita

Sydän sykkii, jotta 
ihminen pysyy elossa. 

(9) 

Sydän sykkii veren 
takia. (1)
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Kuvio 3. Kolmannen luokan oppilaiden asiavirheen sisältävät käsitykset sydämen toimin-

nasta. 

Kuviossa 3. on luokiteltu kolmannen luokan oppilaiden asiavirheen sisältävät käsityksiä 

sydämen toiminnasta. Käsitykset on jaettu hengitykseen liittyviin vastauksiin ja liikkumi-

seen liittyviin vastauksiin. Vastaukset liittyvät jollain tavoin sydämeen ja sen toimintaan, 

mutta asiasisällössä on havaittavissa virhe. Käsityksiä on yhteensä 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiavirheen sisältävä 
käsitys

Sydämeen ja 
hengitykseen liittyviä

käsityksiä

Sydän pumppaa 
ilmaa. (1)

Sydän sykkii, jotta 
ihminen voi hengittää. 

(1)

Sydämeen ja 
liikkumiseen liittyä 

käsityksiä

Sydän sykkii, jotta 
ihminen voi liikkua. 

(2)

Sydän sykkii, kun 
ihminen hengästyy. 

(1)
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5. luokka 

 

 

Kuvio 4. Viidennen luokan oppilaiden asiasisältöä vastaavat käsitykset sydämen toimin-

nasta.  

Kuviossa 4. on esitettynä viidennen luokan oppilaiden asiasisältöä vastaavat käsitykset 

sydämen toiminnasta. Käsitykset on jaettu syvällisiin ja pinnallisiin käsityksiin sen mu-

kaan, kuinka paljon oppilailla on oikeaa tietoa aiheesta. Kaikissa asiasisältöä vastaavissa 

käsityksissä on maininta siitä, kuinka sydämen sykkeen avulla veri kiertää kehossa. Asiasi-

sältöä vastaavia käsityksiä on yhteensä 14.   

 

Asiasisältöä vastaava 
käsitys

Syvällinen käsitys

Sydän sykkii, koska 
sen kautta tulee 
valtimoita pitkin 
kehoon verta. (1)

Sydän kuljettaa verta. 
Se sykkii siirtääkseen 
verta eteenpäin. (1) 

Sydän pumppaa verta 
valtimosta laskimoon ja 
laskimosta valtimoon. 

(1)

Pinnallinen käsitys

Sydän sykkii, jotta veri 
kiertää. (5)

Sydän pumppaa verta 
kehoon. (6)
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Kuvio 5. Viidennen luokan oppilaiden puutteelliset käsitykset sydämen toiminnasta.  

Kuviossa 5. on esitetty viidennen luokan oppilaiden puutteelliset käsitykset sydämen toi-

minnasta. Puutteelliset käsitykset on jaettu kahteen eri kategoriaan sen mukaan kuinka pal-

jon puutteita vastaus sisältää. Puutteelliset käsitykset ovat pääpiirteittäin oikein, mutta vas-

tauksista puuttuu tarkennus siitä, kuinka sydämen sykkeen avulla veri kiertää kehossa. 

Puutteellisia käsityksiä on yhteensä 23.   

 

Kuvio 6. Viidennen luokan oppilaiden asiavirheen sisältävä käsitys sydämen toiminnasta.  

Kuviossa 6. on nähtävissä vastaus, jonka sisällössä on asiavirhe. Vastauksesta ei käy ilmi 

ymmärtääkö tai muistaako oppilas millä tavalla sydämen syke ja hengityselimistö liittyvät 

Puutteellinen käsitys

Pääpiirteittäin oikein, 
mutta puutteellinen

Sydän pumppaa 
verta. (13)

Verisuonista virtaa 
verta sydämeen. (1)

Pääpiirteittäin oikein, 
mutta suurempia 

puutteita

Sydän sykkii, jotta 
keho saa verta. (4)

Sydän sykkii, jotta 
ihminen saa happea. 

(2)

Sydän sykkii, koska 
ihmisen kehoon ei 
tulisi muuten verta. 

(1)

Sydän sykkii, jotta 
ihminen pysyy 
hengissä. (2)

Asiavirheen 
sisältävä käsitys

Sydämeen ja 
hengitykseen 

liittyvä käsitys

Sydän sykkii, koska 
se auttaa 

hengityksessä. (1) 
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toisiinsa. Tyhjiä vastauksia kolmanteen kysymykseen oli yhteensä neljä. Näillä neljällä 

oppilaalla ei siis ollut käsitystä sydämen toiminnasta.  

6.4 Sydämen ja veren yhteys 

Neljännen kysymyksen tarkoituksena on selvittää miten oppilaat ymmärtävät sydämen ja 

veren yhteyden toisiinsa.  

3. luokka 

 

Kuvio 7. Kolmannen luokan oppilaiden asiasisältöä vastaavat käsitykset sydämen ja veren 

yhteydestä.  

Kuviossa 7. on nähtävissä kolmannen luokan oppilaiden asiasisältöä vastaavat käsitykset 

neljänteen kysymykseen. Käsitykset on jaettu pinnalliseen ja syvälliseen käsitykseen sen 

mukaan, kuinka paljon oppilailla on tietoa aiheesta. Kaikissa vastauksissa käy ilmi, että 

oppilailla on ymmärrys verenkierrosta. Asiasisältöä vastaavia käsityksiä on yhteensä 25. 

 

Asiasisältöä vastaava 
käsitys

Syvällinen käsitys Sydän pumppaa verta. 
(18)

Pinnallinen käsitys

Sydän kierrättää verta. 
(3)

Verisuonien avulla. 
(1)

Veri kiertää 
sydämessä. (3)
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Kuvio 8. Kolmannen luokan oppilaiden puutteellisia käsityksiä sydämen ja veren yhtey-

destä.  

Kuviossa 8. on nähtävissä kolmannen luokan oppilaiden puutteelliset käsitykset sydämen 

ja veren yhteydestä. Puutteelliset käsitykset on jaettu kahteen osaan sen perusteella kuinka 

paljon puutteita vastaus sisältää. Kaikista vastauksista puuttuu maininta verisuonista, joi-

den avulla veri kiertää elimistössä. Puutteellisia käsityksiä on yhteensä 6.  

 

Puutteellinen käsitys

Pääpiirteittäin oikein, 
mutta puutteellinen

Sydän sykkii verta. 
(2)

Pääpiirteittäin oikein, 
mutta suurempia 

puutteita

Veri menee sydämeen. 
(2)

Sydämessä on verta. 
(2)
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Kuvio 9. Kolmannen luokan oppilaiden asiavirheen sisältäviä käsityksiä sydämen ja veren 

yhteydestä. 

Kuviossa 9. on nähtävissä kolmannen luokan oppilaiden asiavirheen sisältäviä käsityksiä 

sydämen ja veren yhteydestä. Vastausten perusteella voidaan tulkita, että oppilaat eivät 

ymmärrä tai edes muista sydämen ja veren yhteyttä toisiinsa. Asiavirheen sisältäviä käsi-

tyksiä aiheesta on yhteensä kuudella oppilaalla. Tyhjiä vastauksia neljänteen kysymykseen 

oli yksi. Tällöin siis yhdellä oppilaalla ei ollut käsitystä sydämen ja veren yhteydestä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiavirheen sisältävä 
käsitys Asiasisällössä virhe

Molemmat ovat 
verestä. (2)

Sydän tuottaa verta. 
(2)

Molemmat liikkuvat 
samaan aikaan. (1) 

Ne sijaitsevat lähellä. 
(1)
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5. luokka 

 

Kuvio 10. Viidennen luokan oppilaiden asiasisältöä vastaavia käsityksiä.  

Kuviossa 10. on viidennen luokan oppilaiden asiasisältöä vastaavat käsitykset sydämen ja 

veren yhteydestä. Asiasisältöä vastaavat käsitykset on jaettu syvälliseen ja pinnalliseen 

käsitykseen sen mukaan kuinka paljon oppilailla on tietoa aiheesta. Kaikissa asiasisältöä 

vastaavissa käsityksissä oppilaat ymmärtävät sydämen pumppaavan verta verenkiertoon tai 

kehoon. Asiasisältöä vastaavia käsityksiä on yhteensä 34.  

Asiasisältöä vastaava 
käsitys

Syvällinen käsitys

Sydän pumppaa verta 
kehoon ja verisuonet 
kuljettavat verta. (2)

Sydän pumppaa verta 
verenkiertoon/verisuonia 
pitkin koko kehoon. (5)

Pinnallinen käsitys

Sydän pumppaa verta. (24)

Verisuonilla. (3)
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Kuvio 11. Viidennen luokan oppilaiden puutteellisia käsityksiä sydämen ja veren yhtey-

destä. 

Kuviossa 11. on nähtävissä viidennen luokan oppilaiden puutteelliset käsitykset sydämen 

toiminnasta. Puutteelliset käsitykset on jaettu kahteen eri kategoriaan sen mukaan, kuinka 

paljon oppilailla on puutteita tiedoissa. Puutteellisia käsityksiä aiheesta on yhteensä 4.  

 

Kuvio 12. Viidennen luokan oppilaiden asiavirheen sisältävät käsitykset sydämen ja veren 

yhteydestä.  

Puutteellinen käsitys

Pääpiirteittäin oikein, 
mutta puutteellinen

Molemmat kuuluvat 
verenkiertoon. (1)

Veri kulkee sydämen 
kautta. (1)

Pääpiirteittäin oikein, 
mutta suurempia 

puutteita

Sydän kuljettaa/siirtää 
verta eri paikkoihin. 

(2)

Asiavirheen sisältävä 
käsitys

Veren tuotantoon 
liittyvä asiavirhe

Sydän tuottaa/tekee 
verta. (2)

Veri on peräisin 
sydämestä. (1)
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Kuviossa 12. on viidennen luokan oppilaiden asiavirheen sisältävät käsitykset sydämen ja 

veren yhteydestä. Asiavirheen sisältäviä käsityksiä viidennen luokan oppilailla on yhteensä 

3. Tyhjiä vastauksia neljänteen kysymykseen tuli yksi, eli yhdellä oppilaalla ei ollut käsi-

tystä sydämen ja veren yhteydestä.  

6.5 Veren määrä ihmisessä 

3. luokka 

 

Kuvio 13. Kolmannen luokan oppilaiden asiasisältöä vastaava käsitys veren määrästä.  

Kuviossa 13. on nähtävissä kolmannen luokan oppilaiden asiasisältöä vastaavat käsitykset 

veren määrästä ihmisessä. Syvällisempään käsitykseen on luokiteltu vastaukset, joissa op-

pilas on maininnut ihmisen koon vaikuttavan veren määrään. Pinnallisessa käsityksessä 

verimäärä on oikein, mutta oppilas ei ole ymmärtänyt veren määrän olevan yhteydessä 

ihmisen kokoon. Asiasisältöä vastaavia käsityksiä on yhteensä 10.  

Asiasisältöä vastaava 
käsitys

Syvällinen käsityys Koosta riippuen 3-6 
litraa. (2)

Pinnallinen käsitys

3,5 litraa (1)

5 litraa (5)

6 litraa (2)
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Kuvio 14. Kolmannen luokan virhekäsityksiä veren määrästä.  

Kuviossa 14. on nähtävissä kolmannen luokan oppilaiden virheelliset käsitykset veren 

määrästä. Virhekäsityksissä verimäärät ovat joko aivan liian suuret, ilmoitettu epämääräi-

sesti tai väärällä yksiköllä. Virheellisiä käsityksiä on yhteensä 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virhekäsitys Asiasisällössä 
vajavuutta

10- 100 litraa 
(4)

Paljon/puolet 
(13)

Muutama litra 
(2)

Virhellinen 
sanallinen 
vastaus (3)

Väärä yksikkö 
(6)
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5. luokka 

 

Kuvio 15. Viidennen luokan oppilaiden asiasisältöä vastaavia käsityksiä veren määrästä.  

Kuviossa 15. on nähtävissä viidennen luokan oppilaiden asiasisältöä vastaavat käsitykset 

veren määrästä ihmisessä. Syvällisempään käsitykseen on luokiteltu vastaukset, joissa op-

pilas on maininnut ihmisen koon vaikuttavan veren määrään. Pinnallisessa käsityksessä 

verimäärä on oikein, mutta oppilas ei ole ilmoittanut veren määrän olevan yhteydessä ih-

misen kokoon. Asiasisältöä vastaavia käsityksiä on yhteensä 28.  

 

Asiasisältöä vastaava 
käsitys

Syvällinen käsitys Ihmisen koosta 
riippuen 3-6 litraa. (5)

Pinnallinen käsitys

4-5 litraa (4)

2-3 litraa (19)
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Kuvio 16. Viidennen luokan oppilaiden virhekäsityksiä veren määrästä.  

Kuviossa 16. on nähtävissä viidennen luokan oppilaiden virheelliset käsitykset veren mää-

rästä. Vastauksissa verimäärät ovat liian suuret, ne on ilmoitettu epämääräisesti tai väärällä 

yksiköllä. Neljällä oppilaalla ei ollut käsitystä veren määrästä ihmisessä.  

6.6 Lisätiedot sydämestä 

Viimeisen kysymyksen tarkoituksena oli antaa oppilailla mahdollisuus kertoa lisätietoja 

sydämestä. Vastaukset analysoidaan Bloomin uudistetun taksonomian tasojen avulla. Vas-

tauksista johtuen analyysissä käytetään tasoja muistaminen ja ymmärtäminen. Ymmärtä-

minen jaetaan kahteen eri tasoon sen mukaan, kuinka syvällistä ymmärtäminen on ollut.  

 

 

 

 

 

 

Virhekäsitys

Asiasisällössä 
vajavuutta

10-15000 litraa (6)

Väärä yksikkö (2)

Suurin osa/paljon 
(2)

Ei käsitystä Tyhjä (4)
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3. luokka 

Taulukko 5.  Kolmannen luokan oppilaiden lisätiedot sydämestä ja sen toiminnasta. 

Ymmärtäminen  

(syvällinen) 

Ymmärtäminen 

(pinnallinen) 

Muistaminen Ei lisätietoja 

Sydämen pysähtyes-

sä veri lakkaa vir-

taamasta ja ihminen 

kuolee. (1) 

Sydän ei ole sydä-

men symbolin muo-

toinen. (3) 

Sydän pumppaa 

verta. (5) 

En/tyhjä (10) 

Sydämessä on osia. 

(1) 

Ilman sydäntä ei voi 

elää. (6) 

Sydän on nyrkin 

kokoinen. (2) 

 

Sydämeen liittyy 

verisuonia. (3) 

Voi saada sydänkoh-

tauksen. (1) 

Sydän on punainen. 

(6) 

 

 

Taulukosta 5. on nähtävissä kolmannen luokan oppilaiden lisätiedot sydämestä ja sen toi-

minnasta. Lisätietoja, jotka voidaan tulkita ymmärtämiseksi, on yhteensä 15 oppilaalla. 

Ymmärtäminen on jaettu kahteen eri tasoon sen perusteella, kuinka syvällistä oppilaiden 

ymmärtäminen on. 13 oppilaalla on lisätietoja, joiden perusteella oppilaiden tiedot voidaan 

katsoa muistamiseksi. Nämä vastaukset ovat aivan oikein, mutta niiden sisältö on varsin 

yksinkertaista. Kymmenellä oppilaalla ei ollut lisätietoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46  

 

  

5. luokka 

Taulukko 6.  Viidennen luokan oppilaiden lisätiedot sydämestä ja sen toiminnasta.  

Ymmärtäminen  

(syvällinen) 

Ymmärtäminen  

(pinnallinen) 

Muistaminen Ei lisätietoja 

Valtimot kuljettavat 

verta sydämestä 

poispäin ja laskimot 

kuljettavat verta 

sydämeen. (1) 

Sydän on ontto li-

has. (18) 

Sydän on nyrkin 

kokoinen. (8) 

En/tyhjä (9) 

Sydämestä lähtee 

suurin verisuoni 

aortta. (3) 

Sydän on tärkeä osa 

ihmistä. (1) 

Ihmisellä on sydän. 

(1) 

 

Sydämessä on oikea 

ja vasen puolisko. 

(1) 

   

 

Taulukossa 6. on esitettynä viidennen luokan oppilaiden lisätiedot sydämestä ja sen toi-

minnasta. Oppilaiden käsitykset on jaettu ymmärtämiseen, muistamiseen ja käsityksen 

puuttumiseen. 24 oppilaalla on vastauksen perusteella ymmärrystä vastaava käsitys. Ym-

märtäminen on jaettu kahteen eri kategoriaan sen perusteella, kuinka syvällinen käsitys on. 

Yhdeksällä oppilaalla on käsitys, joka voidaan katsoa vastaavan muistamista. Vastaukset 

ovat oikein, mutta eivät tarjoa lisätietoa, jonka avulla oppilaiden ymmärtäminen voitaisiin 

todeta. Yhdeksällä oppilaalla ei ole lisätietoja.  
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6.7 Yhteenveto vastauksista 

Taulukossa 7.  on esitetty yhteenveto oppilaiden asiasisältöä vastaavista käsityksistä ja 

virheellisistä käsityksistä molemmilla luokka-asteilla kysymys kerrallaan.  

 

Taulukko 7.  Yhteenveto kolmannen luokan oppilaiden käsityksistä. 

Kysymys: Asiasisältöä vastaava 

käsitys: 

3. luokka       5. luokka 

Virhekäsitys: 

 

3. luokka       5. luokka 

1. Sydämen paikka 

 

36 34 2 8 

2. Sydämen koko 

 

14 32 24 10 

3. Sydämen toiminta 

 

18 14 20 28 

4. Sydämen ja veren yh-

teys 

25 34 13 8 

5. Veren määrä 

 

10 

 

28 28 14 

 

Kolmannen luokan oppilaista suurimmalla osalla oli siis asiasisältöä vastaava käsitys sy-

dämen sijainnista ja sydämen sekä veren yhteydestä. Virhekäsitys taas suurimmalla osalla 

kolmannen luokan oppilaista oli sydämen koosta ja ihmisen verimäärästä. Sydämen toi-

minnasta oppilaiden käsitykset jakautuivat melkein tasan asiasisältöä vastaaviksi ja virhe-

käsityksiksi. Viidennen luokan oppilaista suurimmalla osalla on siis asiasisältöä vastaava 

käsitys sydämen sijainnista, sydämen koosta, sydämen ja veren yhteydestä sekä ihmisen 

verimäärästä. Suurimmalla osalla viidennen luokan oppilaista on kuitenkin virhekäsitys 

sydämen toiminnasta. Yhteenvedosta voidaan nähdä, että oppilaiden asiasisältöä vastaa-

vien käsitysten määrä pysyy suurin piirtein samana tai niiden määrä lisääntyy oppilaiden 

ollessa viidennellä luokalla.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaisia käsityksiä kolmannen ja viiden luokan 

oppilailla on sydämestä ja verenkiertoelimistöstä, kuinka hyvin oppilaiden käsitykset vas-

taavat ympäristöopin oppikirjojen tarjoamia sisältöjä ja mihin oppiminen perustuu. Teo-

riasidonnaisen sisällönanalyysin avulla oppilaiden vastaukset on saatu luokiteltua eri kate-

gorioihin, joiden avulla voidaan selvittää vastaavatko oppilaiden käsitykset asiasisältöä vai 

ovatko ne virheellisiä. Vastausten taustalta tarkastellaan sisältääkö oppilaiden käsitykset 

ymmärtämistä vai pohjautuvat ne muistamiseen tai ymmärtämättömyyteen.  

 Toisen luokan oppikirjoissa ja opettajan oppaassa painotetaan sydämen paikantamista ylä-

vartalosta ja tarkemmin rintakehästä (Rysä et al., 2010; Rysä et al., 2012). Kolmannen luo-

kan oppilaiden vastauksia analysoidessa rintakehä katsotaan riittävän tarkaksi vastauksek-

si. Vastauksista on kuitenkin eroteltu oikealle, vasemmalle ja keskelle piirretyt sydämet, 

jotta voidaan saada tarkempi käsitys oppilaiden ajattelumallista. Vain kaksi oppilasta piirsi 

sydämen rintakehän ulkopuolelle. Oppikirjojen sisällön mukaan nämä kaksi vastausta voi-

daan lukea virhekäsityksiksi. 36 vastauspaperissa sydän oli piirretty rintakehään joko oike-

alle, vasemmalle tai keskelle eli nämä vastaukset vastaavat asiasisältöistä käsitystä. Suu-

ressa osassa papereita sydän on piirrytty sydämen symbolina. Tällöin voidaan tulkita, että 

vastaukset perustuvat muistamiseen ymmärtämisen ja soveltamisen sijasta. Kuitenkin ikä-

tason huomioon ottaen sydän on osattu sijoittaa hyvin suunnilleen oikealle paikalle. 

Viidennen luokan oppikirjoissa sydämen paikka on esitetty piirroskuvan avulla. Sydän 

sijoittuu keskelle rintakehää, mutta kaartuu enemmän vasemmalle. (Cantel et al., 2011.) 

Yhdessä vastauspaperissa sydän oli piirretty suhteellisen keskelle, mutta suurin osa mas-

sasta oli vasemmalla puolella. Tämä vastaus lähentelee tieteellistä mallia. Suurin osa vas-

tauksista perustui kuitenkin muistamiseen. Sydän oli piirretty hieman liian vasemmalle ja 

piirrokset perustuivat luultavasti puheeseen siitä, että sydän sijaitsee vasemmalla puolella. 

Neljässä paperissa sydän oli piirretty joko aivan liian ylös tai alas ja neljässä paperissa sy-

dän oli piirretty oikealle puolelle. Joten yhteensä kahdeksalla oppilaalla on virheellinen 

käsitys sydämen sijainnista ja 34 suhteellisen oikea käsitys sydämen sijainnista.  

Sydämen kokoon tutustuttaessa oppikirjat tarjoavat muistisäännöksi sydämen tunnistamista 

oman nyrkin kokoiseksi (Rysä et al., 2012). Kolmannen luokan oppilaista 13 muisti selväs-

ti tämän säännön, sillä osasta piirustuksista oli nähtävissä oppilaiden rystyset. Oppilaat 
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ovat siis konkreettisesti käyttäneet omaa nyrkkiä piirtämisen mallina. Yksi vastauksista 

erottui selvästi, sillä siihen oli oikean koon ja muodon lisäksi luonnosteltu valtimo sekä 

laskimo. Kolmannen luokan oppilaiden ikätason huomioon ottaessa tämän mallin voi kat-

soa lähentelevän jo tieteellistä mallia. Asiasisältöä vastaavia käsityksiä oli yhteensä 14. 

Kuitenkin suurimmalla osalla kolmannen luokan oppilaista oli virheellinen käsitys sydä-

men koosta. 15 oppilasta piirsi sydämen sydämen symbolina ja väärän kokoisena. Yhdek-

sän oppilasta piirsi sydämen joko aivan liian pienenä tai suurena. Tällöin siis 24 oppilaalla 

oli virheellinen käsitys sydämen koosta. Oppilaat siis osaavat sijoittaa sydämen rintake-

hään, mutta heillä on virhe käsitys sydämen koosta ja muodosta. 

Viidennen luokan vastauksissa löytyi huomattavasti enemmän vastauksia, jotka pohjautui-

vat ymmärtämiseen. Tieteellisiä malleja oli piirretty yhdeksän, joissa kaikissa koko ja 

muoto olivat suunnilleen oikein. Kaikkiin näihin piirroksiin oli luonnosteltu verisuonia ja 

piirrokset oli helppo tunnistaa sydämiksi. Näistä tieteellisistä malleista erityisesti kaksi 

osoitti syvempää ymmärrystä, sillä kuviin oli piirretty aortta ja yläonttolaskimo. Muistami-

seen pohjautuvia malleja tehtävästä löytyi 23. Osassa piirroksista oli selvästi käytetty omaa 

nyrkkiä mallina, sillä piirroksissa näkyi rystyset tai peukalo. Osaan papereista oli kirjoitet-

tu vielä selvennökseksi, että sydän on suunnilleen oman nyrkin kokoinen. Asiasisältöä vas-

taavia käsityksiä oli siis yhteensä 32. Virheellinen käsitys sydämen koosta oli kymmenellä 

oppilaalta. Tämä on selvästi vähemmän kuin kolmannen luokan oppilailla ja sydämen 

symbolin piirsi vain yksi oppilas.  

Sydämen toiminnan sanallistaminen oli haastavaa sekä kolmannen että viidennen luokan 

oppilaille. Kolmannen luokan oppilaiden asiasisältöä vastaavissa syvällisemmässä käsityk-

sessä oppilaat ovat ymmärtävät sydämen toimintaperiaatteen. Osa oppilaista on vielä tar-

kentanut, että sydämen sykkimisen ansiosta veri kiertää kehossa. Pinnalliseen käsitykseen 

on luokiteltu vastaus ”Sydän vie ihmisen verisuoniin verta”, sillä vastauksesta ei voi var-

muudella tulkita mitä ”vieminen” oppilaan mielestä tarkoittaa. Virhekäsityksiä sydämen 

toiminnasta löytyi enemmän kuin asiasisältöä vastaavia käsityksiä. Hieman puutteita sisäl-

tävissä vastauksissa puuttuu selitys siihen, miten ihminen ”saa” verta tai happea sydämen 

sykkeen ansiosta. Suurempia puutteita sisältävissä vastauksissa periaate on oikein, sillä 

oppilaat ymmärtävät sydämen sykkeen tärkeyden hengissä pysymiseksi, mutta eivät osaa 

selittää asiaa tarkemmin. Asiavirheen sisältävissä käsityksissä vastaukset liittyvät hengi-

tykseen ja liikkumiseen, mutta vastauksista ei voida päätellä oppilaan ymmärtävän tai 

muistavan sydämen toimintaan liittyviä asioita. Viidennen luokan oppilaiden asiasisältöä 
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vastaavissa käsityksissä näkyi selvästi syvällisempi ymmärrys sydämen toiminnasta kuin 

kolmannen luokan oppilaiden vastauksista. Kuitenkin myös viidennen luokan oppilailla oli 

haasteita sydämen toiminnan sanallistamisessa ja myös heillä oli enemmän virhekäsityksiä 

kuin asiasisältöä vastaavia käsityksiä sydämen toiminnasta. 

Sydämen ja veren yhteyden sanallistaminen sujui oppilailta paremmin kuin sydämen toi-

minnan selittäminen. Syvällisemmissä käsityksissä kolmannen luokan oppilailla on jo sel-

västi ymmärrystä sydämen toiminnasta ja sen seurauksista, vaikka sydämen toimintaa kä-

sittelevässä kysymyksessä tämä tieto ei näkynyt yhtä selvästi. Asiasisältöä vastaavissa pin-

nallisissa käsityksissä toimintaperiaate on selvillä, mutta oppilaat eivät selittäneet mitä 

seuraavaksi tapahtuu. Virhekäsityksissä oppilailla oli puutteita tai asiavirhe käsityksessä. 

Puutteellisissa käsityksissä veren kiertäminen jäi mainitsematta, joten tällöin ei voida tietää 

ymmärtävätkö oppilaat veren kiertävän sydämen sykkeen ansiosta. Asiavirheen sisältävissä 

käsityksissä kyse on ymmärtämättömyydestä, sillä vastauksissa on nähtävillä selviä asia-

virheitä. Viidennen luokan oppilailta syvällisempään asiasisältöä vastaavaan käsitykseen 

vaadittiin maininta siitä mihin sydän pumppaa verta verisuonien välityksellä. Viidennen 

luokan oppilailla oli kuitenkin hyvin selvillä sydämen ja veren yhteys, sillä 34 oppilaalla 

oli asiasisältöä vastaava käsitys asiasta. Virheellisissä käsityksissä puutteelliset käsitykset 

perustuivat muistamiseen ja asiavirheen sisältävät käsitykset puolestaan ymmärtämättö-

myyteen.  

Veren määrässä molemmilla luokka-asteilla oli eroteltavissa selvästi asiasisältöä vastaavat 

käsitykset ja virheelliset käsitykset. Asiasisältöä vastaavissa vastauksissa oli joko lueteltu 

verimäärät riippuen ihmisen koosta tai osattu sijoittaa ihmisen verimäärä 2-6 litran välillä. 

Virheellisissä vastauksissa verimäärät vaihtelivat suurilla väleillä aina 10 litrasta 1500 lit-

raan. Molempien luokka-asteiden vastauksista löytyi paljon sanallisia vastauksia ja väärällä 

yksiköllä varustettuja vastauksia, joista oli helppo huomata, että oppilailla ei ollut käsitystä 

ihmisen verimäärästä. Tällaisia vastauksia oli kolmannen luokan oppilailla esimerkiksi 

repullinen, 1 kg ja puolet. Myös viidennen luokan oppilaiden papereista löytyi samanlaisia 

vastauksia, mutta määrällisesti niitä oli paljon vähemmän.  

Kolmannen ja viidennen luokan oppilaiden lisätietoja vertaillessa tulee ilmi, että viidennen 

luokan oppilailla on selvästi syvällisempi käsitys sydämen toiminnasta kuin kolmannen 

luokan oppilailla. Oppikirjojen sisällön perusteella tämä oli oletettavaa, sillä viidennen 

luokan oppikirjoissa sisältö on selvästi syvällisempää. Viidennen luokan oppilaiden vas-
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tauksia tarkasteltaessa voidaan huomata, että vastaukset painottuvat kahteen samanlaiseen 

vastaukseen ”Sydän on ontto lihas” ja ”Sydän on nyrkin kokoinen”. Pisara 5 –kirjan (Can-

tell et al., 2011, 102) kappale verenkierrosta alkaakin sanoin ”Sydän on omistajansa nyrkin 

kokoinen ontto lihas”. Oppilailla on siis selvästi jäänyt mieleen oppikirjan ensimmäinen 

lause. Kuitenkin vastaus ”Sydän on ontto lihas” luokitellaan tutkimuksessa pinnalliseen 

ymmärrykseen, sillä sen asiasisältö vastaa hyvin sydämen oikeaa rakennetta. Vastauksen 

sisällön ansiosta voidaan ajatella, että oppilaat saattavat ymmärtää veren virtaavan sydä-

men läpi sen ollessa ontto lihas.  

Vastausten yhteenvedosta voidaan tarkastella, muuttuuko asiasisältöä vastaavien ja virhe-

käsitysten määrä opetuksen edetessä. Vaikka vastauksia molemmilla luokilla on hieman eri 

määrä, eikä kyseessä ole samat oppilaat eri vuosina, voidaan yhteenvedosta huomata, että 

asiasisältöä vastaavien käsitysten määrä pysyy suunnilleen samana tai kasvaa kolmannen 

luokan oppilaita verrattaessa viidennen luokan oppilaisiin. Viidennen luokan oppilaiden 

asiasisältöä vastaavat käsitykset ovat siis syvällisempiä ja niitä on saman verran tai enem-

män kuin kolmannen luokan oppilailla. Virhekäsityksiä tarkasteltaessa voidaan huomata, 

että kolmannen luokan oppilaiden virhekäsitykset perustuvat suurempiin puutteisiin ja 

asiavirheisiin kuin viidennen luokan oppilaiden virhekäsitykset. Käsitysten taustalla olevaa 

oppimista tarkasteltaessa voidaan huomata, että asiasisältöä vastaava käsitys sydämen si-

jainnista sekä koosta perustuu muistamiseen ja virhekäsitykset perustuvat ymmärtämättö-

myyteen. Sydämen toimintaa ja veren määrää käsittelevissä kysymyksissä puolestaan asia-

sisältöä vastaavat käsitykset perustuvat ymmärtämiseen ja virhekäsitykset joko muistami-

seen tai ymmärtämättömyyteen.  
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8 POHDINTA 

Allenin (2014) havaitsemat virhekäsitykset sydämen sijainnista ja sen muodosta toistuivat 

myös tässä tutkimuksessa. Molempien luokka-asteiden oppilaat sijoittivat sydämen kehon 

vasemmalle puolelle ja sydän oli piirrettynä sydämen symbolina useissa kolmannen luokan 

oppilaiden vastauksissa. Kuitenkin viidennen luokan oppilaat eivät enää piirtäneet sydäntä 

sydämen symbolina, vaan he olivat hahmottaneet paremmin sydämen oikean muodon.  

Molempien luokka-asteiden käsityksiä tarkasteltaessa voidaankin huomata, että viidennen 

luokan oppilaiden asiasisältöä vastaavat käsitykset ovat syvällisempiä ja vastaavat parem-

min tieteellistä mallia ilmiöstä. Tämä tieto tukee analyysissä käytettyjä raameja ja oppikir-

jojen avulla valittuja luokka-aste kohtaisia tavoitteita. Käsityksiä tarkasteltaessa tulee myös 

ilmi, että asiasisältöä vastaavien käsitysten määrä pysyy suunnilleen samana tai kasvaa 

kolmannelta luokalta viidennelle luokalle. Opetuksessa ja opetusmenetelmien valinnassa 

on siis luultavasti käytetty sellaisia menetelmiä, joiden avulla oppilaat ovat päässet syven-

tämään osaamistaan.  

Kuitenkin useiden asiasisältöä vastaavien käsitysten taustalla on muistaminen ymmärtämi-

sen sijaan. Esimerkiksi nyrkki muistisääntönä sydämen koosta on erittäin toimiva, jos op-

pilas samalla ymmärtää minkä takia eri kokoisilla ihmisillä on eri kokoinen sydän. Jos op-

pilas ymmärtää, että eri kokoisissa ihmisissä on eri määrä verta ja tämän vuoksi myös sy-

dän on eri kokoinen, on nyrkki erittäin toimiva muistisääntö ymmärryksen tukena. Kuiten-

kaan sydämen muistaminen nyrkin kokoisena ilman suurempaa ymmärrystä ei ole kovin 

kauaskantoista tai syvällisempää ymmärrystä edistävää. Oppilaiden muistaessa asioita he 

pärjäävät esimerkiksi kokeissa, mutta asioiden soveltaminen arkielämään ja eri kontekstei-

hin on lähes mahdotonta, jos oppilas ei ole saavuttanut ymmärtämisen tasoa (Allen, 2014). 

Sydämen toimintaa käsittelevissä kysymyksissä molempien luokka-asteiden oppilaat, joi-

den käsitys oli asiasisältöä vastaava ymmärtävät sydämen toimintaperiaatteen. Sydän syk-

kii, jotta veri kiertää kehossa. Tällöin asiasisältöä vastaavissa käsityksissä tieto perustuu 

ymmärtämiseen muistamisen sijaan. Virheellisissä käsityksissä puolestaan sydämen syke 

yhdistetään esimerkiksi vereen tai happeen, mutta toimintaperiaate jää puuttumaan vas-

tauksista. Tällöin siis oppilaat osaavat yhdistää sydämen ja verenkierron, mutta ymmärrys 

sydämen toiminnasta jää kuitenkin puuttumaan. Virheelliset käsitykset siis perustuvat ym-



53 

 

 

märtämisen sijaan muistamiseen. Tyhjiä vastauksia lukuun ottamatta virheellisen käsityk-

sen omaavilla oppilailla on kuitenkin oikea tausta käsitystensä takana.  

Kaikkien kysymysten virheellisiä käsityksiä tarkasteltaessa voidaan huomata, että sydä-

meen sijaintiin ja kokoon sekä verimäärään liittyvissä virheellisissä käsityksissä taustalla 

on ymmärtämättömyys. Näiden kysymysten asiasisältöä vastaavissa käsityksissä on puo-

lestaan kyse ymmärtämisestä tai muistamisesta.  Sydämen toimintaan liittyvissä virheelli-

sissä käsityksissä käsityksen taustalla on muistaminen. Tällöin kyse ei siis ole kokonaan 

ymmärtämättömyydestä, vaan oppilaan ajatusmallin taustalta löytyy oikeaan suuntaan ole-

va käsitys sydämen toiminnasta. Vastauksista löytyy kuitenkin sen verran puutteita tai va-

javuutta, että niiden ei voida katsoa vastaavan asiasisältöä vastaavaa käsitystä.  

Ongelmana virhekäsityksissä ja myös muistamiseen perustuvissa käsityksissä on syvälli-

semmän ymmärryksen luominen ja kehittäminen. Käsitysten ollessa virheellisiä on oppi-

laiden mahdotonta muodostaa syvällisempää ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. (Chi & 

Roscoe, 2002.) Tutkimusaineistoa analysoidessa herääkin kysymys ovatko oppilaat tietosia 

omista ennakkokäsityksistään. Ja ovatko opettajat selvittäneet oppilaiden ennakkokäsityk-

siä ennen opetuksen alkamista. Jos oppilaiden käsitykset ovat virheellisiä opetuksen alka-

essa, on mahdollista, että oppilaat pohjaavat saamansa tiedon omiin jo valmiiksi virheelli-

siin käsityksiin. Tämän seurauksena virhekäsitykset voivat vahvistua. Jos oppilaat eivät ole 

tietoisia omista virheellisistä käsityksistään, on heidän mahdotonta muuttaa oma mentaali-

malli tieteellistä mallia vastaavaksi. Samoin, jos oppilaille ei tarjota uutta vaihtoehtoista 

mallia oman virheellisen käsityksen tilalle, on heidän mahdotonta muodostaa asiasisältöä 

vastaava käsitys. Myöskään pelkkä uuden mallin tarjoaminen ei riitä, vaan opettajan on 

todistettava tieteellinen malli oppilaille todeksi, jotta he muuttavat omaa mentaalimalliaan. 

(Vosniadou, 1994.) 

Oppilaiden käsityksiä tarkasteltaessa on hyvä pohtia, miten ymmärtämättömyydestä pääs-

täisiin muistamisen tasolle ja millä tavoin oppilaiden käsityksiä voitaisiin kehittää, jotta 

saavutettaisiin muistamisen lisäksi ymmärtäminen. Bloomin uudistetun taksonomian mu-

kaan opittavan asian omaksuminen voidaan jakaa eri tasoille, joista ensimmäinen on muis-

taminen. Muistamista seuraava taso on ymmärtäminen ja sitä seuraa soveltaminen. (Ander-

son, 2014.) Hakkarainen et al. (2004) huomauttaakin, että hyvään muistiin saattaa liittyä 

ongelmia. Oppilaan muistaessa asiat helposti ulkoa, saattaa ymmärtäminen ja asioiden yh-

teen liittäminen olla haastavaa. Muistin ollessa hyvä oppilaan ei tarvitse pohtia käsiteltäviä 
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ilmiöitä eikä oppilas välttämättä näe tällöin tarvetta kehittää omaa ajatteluaan.  Oppilaiden 

on kuitenkin ensin muistettava opeteltavat asiat, jonka jälkeen ymmärryksen kehittäminen 

on mahdollista. Tämän jälkeen opittujen asioiden soveltaminen uusiin asiayhteyksiin ja 

arkielämän konteksteihin on mahdollista. Erilaisten opetusmenetelmien ja työtapojen avul-

la oppilaan on mahdollista haastaa omaa ajattelutapaansa.  

Oppilaiden ennakkokäsitysten ja mahdollisten virhekäsitysten selvittämisen lisäksi erilais-

ten opetusmenetelmien avulla voidaan edistää asiasisältöä vastaavan käsityksen muodos-

tumista. Opetuksessa on tärkeää keskittyä asiayhteyksien luomiseen, oppilaiden omaan 

ajatteluun ja kognitiivisten konfliktien mahdollisuuksiin. Tällöin oppilaat voivat havaita 

oman mentaalimallinsa virheellisyyden. Opettajan tehtävänä on erilaisten opetusmenetel-

mien avulla esittää oppilaille tieteellinen malli ja todistaa sen paikkansapitävyys. Tällöin 

oppilaat voivat omaksua tieteellisen mallin oman mahdollisesti virheellisen mentaalimallin 

sijaan. Tieteellisen mallin omaksumista edistää oppilaan oma aktiivinen toiminta opetusti-

lanteissa. Kun oppilas pääsee itse tutkimaan ja tutustumaan aiheeseen sekä testaamaan 

omia hypoteesejaan, on hänen helpompaa hyväksyä tieteellisesti oikea malli oman mentaa-

limallin sijasta. Opettajan kuitenkin hyvä muistaa, että tieteellisen mallin omaksuminen ja 

varsinkin sen soveltaminen oman mentaalimallin sijaan on erittäin haastavaa. Tämän takia 

onkin tärkeää, että opettaja tarjoaa oppilaille erilaisia työtapoja, joiden avulla oppilas pää-

see haastamaan itseään ja omaa ajatusmaailmaansa. (Allen, 2014; Chi & Roscos, 2002; 

Vosniadou, 1994.) Tämän tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa voidaankin olettaa, että 

tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden opetuksessa viidennellä luokalla on käytetty ope-

tusmenetelmiä, joiden avulla oppilaat ovat pystyneet syventämään omia tietojaan.  

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa oppilaiden motivaatio vastata kyselylomakkeeseen. 

Vaikka kyselylomake täytettiin vapaaehtoisesti oppitunnin aikana eikä vapaa-ajalla on 

mahdollista, että vastauksista ei näy oppilaiden paras mahdollinen tietämys. Jos tutkimus-

aineistona olisi ollut oppilaiden koe kyseisestä aiheesta, olisi oppilaiden motivaatio vas-

taamiseen saattanut olla suurempi. Toisaalta tällöin oppilaat olisivat ehkä vain toistaneet 

juuri kirjasta, muistiinpanoista tai oppitunneilla käsitellyistä asioista oppimansa asian, eikä 

tutkimuksessa olisi päästy tutkimaan oppilaiden omia käsityksiä. Tutkimuksen sijoittuessa 

opetusjakson jälkeiseen ajanjaksoon tulee tutkimuksessa paremmin esille oppilaiden ajatte-

lun mallit. Tällöin tutkimuksessa voidaan tutkia kuinka oppilaat ovat jäsentäneet asiat 

oman muistiin ja ymmärrykseen.  
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Tutkimuksen tuloksiin voi myös vaikuttaa oppilaiden halu vastata kysymyksiin opettajaa 

miellyttävällä tavalla. Oppilailla on taipumus vastata kysymyksiin tavalla, jonka he oletta-

vat opettajan mielestä olevan oikein. (Allen, 2014.) Tällöin oppilaiden omat käsitykset ja 

mentaalimallit voivat jäädä tutkijan ulottumattomiin. Oppilaat voivat vastata kysymyksiin 

oppitunneilla ilmi tulleilla tavoilla, vaikka heidän oma mentaalimalli olisikin erilainen.  

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös kyselylomakkeen kysymysten asettelu. Vaik-

ka kyselylomakkeen kysymysten sisältö oli muodostettu eri oppikirjojen ja opettajanoppai-

den sisällön avulla voi olla mahdollista, että osa kysymyksistä oli oppilaille vaikeasti ym-

märrettävissä. Esimerkiksi sydämen toiminnan sanallistaminen oli oppilaille haastavaa, 

vaikka kysymykseen sydämen ja veren yhteydestä osattiin vastata. Molemmat kysymykset 

liittyivät tiiviisti sydämen toimintaan ja vastaukset kysymyksiin olisivat voineet olla hyvin 

samankaltaisia. Kuitenkin molempien luokkien oppilaat vastasivat paremmin sydämen ja 

veren yhteyteen liittyvässä kysymyksessä. Tällöin onkin syytä miettiä, onko kysymyksen-

asettelussa ollut jokin sellainen ongelma, jonka vuoksi oppilaiden vastauksiin muodostui 

virheellisiä käsityksiä.  

Tutkimuksen suhteellisen suppean vastaajajoukon ja aiheen spesifisyyden vuoksi tutki-

muksen tulokset eivät ole yleistettävissä muihin oppilaisiin tai oppiaineisiin. Kuitenkin 

tutkimuksen avulla on mahdollista herätä ajattelemaan omaa opettajuutta ja omia opetus-

menetelmiä. Tutkimustulosten avulla voi pohtia minkälaista opetusmenetelmiä kannattaa 

valita, jotta oppilaiden on mahdollista muodostaa syvällisempää ymmärrystä opetettavasta 

aiheesta. Jatkotutkimusaiheena olisikin mielenkiintoista tutkia millä tavoin opettajat selvit-

tävät oppilaiden ennakkokäsityksiä ja miten ennakkokäsitykset huomioidaan opetusta jär-

jestettäessä.  
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LIITTEET 

LIITE 1 

1. Piirrä kuvaan sydän oikealle paikalle.  

 

 

 

2.Minkä kokoinen sydän on? Piirrä paperille oma sydämesi oikean kokoisena.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Miksi sydän sykkii? 

 

 

 

 

 

4. Miten sydän ja veri liittyvät toisiinsa? 

 

 

 

 

 

5. Kuinka paljon ihmisessä on verta? 

 

 

 

 

 

6.Tiedätkö sydämestä jotain muuta? 


