
 

 

 

 

 

 

 

Ihmisen ja muiden eläinten samankaltaisuuden 

käsitteleminen biologian perusopetuksessa 

Aino Kilponen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aineenopettajan pro gradu−tutkielma 

Oulun yliopisto  

Biologian laitos 

Marraskuu 2018  



 

 

Sisällysluettelo 

1. JOHDANTO .................................................................................................................................... 1 

1.1 Ihmisen ja muiden eläinten samankaltaisuudesta .......................................................................... 1 

1.1.1 Samankaltaisuuden käsite .................................................................................................... 1 

1.1.2 Ihmisyys ja eläimellisyys ..................................................................................................... 2 

1.1.3 Ihmisnäkökulma .................................................................................................................. 3 

1.1.4 Samankaltaisuuden tutkiminen ............................................................................................ 4 

1.1.5 Mikä eliöitä yhdistää? .......................................................................................................... 6 

1.2 Samankaltaisuuden opettamisesta .............................................................................................. 9 

1.3 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (POPS14) .............................................. 11 

1.3.1 Yleisestä opetuksesta ......................................................................................................... 11 

1.3.2 Biologian opetuksesta ........................................................................................................ 12 

1.4 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset ....................................................................... 13 

2. AINEISTO JA MENETELMÄT ................................................................................................... 14 

2.1 Tutkimus- ja analyysimenetelmien esittely .............................................................................. 14 

2.1.1 Monimenetelmäisyys ......................................................................................................... 14 

2.1.2 Sisällönanalyysi ................................................................................................................. 15 

2.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston analysointi .......................................................................... 17 

2.2.1 Kyselytutkimus .................................................................................................................. 17 

2.2.2 Haastattelututkimus ........................................................................................................... 20 

2.2.3 Oppikirja-analyysi ............................................................................................................. 22 

3. TULOKSET ............................................................................................................................... 24 

3.1 Kyselytutkimuksen tulokset ..................................................................................................... 24 

3.1.1 Yhteenvetoa ja pohdintaa kyselytutkimuksesta ................................................................. 42 

3.2 Haastattelututkimuksen tulokset............................................................................................... 44 

3.2.1 Yhteenvetoa ja pohdintaa haastattelututkimuksesta .......................................................... 50 

3.3 Oppikirja-analyysin tulokset .................................................................................................... 52 

3.3.1 Yhteenvetoa ja pohdintaa oppikirja-analyysista ................................................................ 55 

4. POHDINTA ................................................................................................................................... 56 

5. TIIVISTELMÄ .............................................................................................................................. 60 

6. KIITOKSET ................................................................................................................................... 61 

7. LÄHTEET ...................................................................................................................................... 62 

8. LIITTEET ...................................................................................................................................... 65 

 

 



 

1 

 

1. JOHDANTO  

1.1 Ihmisen ja muiden eläinten samankaltaisuudesta 

Ihminen on modernin biologian mukaan osa eliökuntaa. Ihmisellä ja muilla eliöillä on yhteinen 

kehityshistoria, jonka johdosta kaikilla eliöillä on piirteitä, jotka ovat enemmän tai vähemmän 

samankaltaisia eri lajien välillä. Samankaltaisuuksia voidaan löytää niin rakenteesta, käytöksestä kuin 

mielen toiminnastakin eli kognitiosta. Kaikista yksinkertaisimman tason samankaltaisuus lienee 

yhteinen DNA, joka yhdistää kaikkia maapallon eliöitä. Tässä tutkielmassa samankaltaisuudella 

tarkoitetaan niitä fysiologisia, kognitiivisia ja käytöksellisiä piirteitä, joita tavataan ihmisellä ja muilla 

eläinlajeilla. 

Tässä tutkielmassa on haluttu korostaa ihmisen eläimellisyyttä käyttämällä ilmaisua ”ihminen ja muut 

eläimet”. Kuitenkin osittain, sujuvuuden vuoksi muihin eläimiin kuin ihminen viitataan käsitteellä 

”eläimet”. Tätä ilmaisua ei käytetä eronteon vuoksi vaan tekstin sujuvuuden ja luettavuuden kannalta. 

Lisäksi ilmaisu ”ihmisen ja muiden eläinten samankaltaisuus” mainitaan tutkielman läpi useimmiten 

yksinkertaisemmassa muodossa ”samankaltaisuus”. Ihmisen lajityypillisistä piirteistä ja 

kehityshistoriasta on käytetty ajoittain ilmaisua ”ihmisen eläimellisyys”.  Näillä ilmaisuilla pyritään 

korostamaan ihmisen luontoon kuuluvuutta ja toisaalta sitä, kuinka samankaltaisia olemme muihin 

eliöihin verrattuna. 

1.1.1 Samankaltaisuuden käsite 

Samankaltaisuuden käsite ei ole aivan yksioikoinen. On helppo nimittäin lipsahtaa 

samankaltaisuudesta samanlaisuuteen. Samankaltaisuus voi olla piirre tai joukko piirteitä, joita 

tavataan esimerkiksi ihmisellä ja jollain toisella lajilla. Samankaltainen piirre ei tarkoita, että piirre 

olisi täysin sama, vaan että vaikkapa toimintaperiaate on samankaltainen. Tällaisia samankaltaisia 

piirteitä voisivat olla vaikkapa kommunikointi tai tunteet. Jos taas puhuttaisiin samanlaisuudesta, 

mentäisiin jo pidemmälle piirteiden tulkinnassa: silloin oletettaisiin, että lajeilla tavattava piirre, 

esimerkiksi ajatteluprosessi, on täysin samanlainen. Voitaisiin jopa mennä niinkin pitkälle kuin 

väittää, että laji A ja laji B ovat kokonaan samanlaisia vaikkapa tarpeiltaan ja kokemusmaailmaltaan.  

Samanlaisuuden väittäminen on kuitenkin perusteetonta, ja sillä on pohja antropomorfisissa 

käsityksissä (Milton 2005: 255-257). 
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Antropomorfian puolelle mennään, kun lisätään ihmispiirteitä ei-ihmismäisiin asioihin, esimerkiksi 

jos ajatellaan, että lemmikkikoira nauttii samoista asioista kuin ihminen, tai että lemmikit 

automaattisesti ymmärtävät omistajansa puhetta (Milton 2005: 255-257). Samankaltaisuudesta 

puhuttaessa puhutaankin tieteellisesti testattavista piirteistä, joita mm. evoluutioteoria todistaa. 

Samankaltaisuus on siis tieteellisesti perusteltua, täysi samanlaisuus ei. Täytyy myös huomata, että 

yhtäläisyyksien korostaminen ei ole samuuden vaatimista (Aaltola 2004: 19, 206).  

1.1.2 Ihmisyys ja eläimellisyys 

Ihmistä on pidetty muista eläimistä poikkeavana kenties siitä syystä, että koemme ihmisenä olemisen 

joka päivä itse. Meillä on ihmisnäkökulma, filtteri, jonka läpi näemme maailman, emmekä pysty siitä 

irtautumaan (Telkänranta 2016b: 10). Tätä voidaan kutsua myös antroposentriaksi (Aaltola 2004: 22). 

Pidämme omia kykyjämme niin itsestään selvinä, että emme aina tule ajatelleeksi, että ihmiselläkin 

on paljon kykyjä, jotka ovat heikosti kehittyneitä verrattuna moniin muihin lajeihin (Aaltola 2004: 

50).  

Mitä enemmän tiedetään toisista eliöistä sekä niiden kyvyistä ja ominaisuuksista, sitä enemmän 

käsitys ihmisen erityisyydestä järkkyy. Vanhanaikainen ajattelutapa ihmisestä ”luomakunnan 

kruununa” on saanut kyytiä nykyaikaisten tutkimustulosten valossa yhä enemmän. Vaikuttaa 

nykytiedon valossa siltä, että ihmisen niin sanotut erityispiirteet löytyvät eliökunnasta useilta 

muiltakin lajeilta, ja että ihmisen erityisyys ei kumpua itse ominaisuuksista, vaan niiden pidemmälle 

kehittyneisyydestä (Telkänranta 2016b: 9, 152). Ihmisen yhteys luontoon, niin sanottu ihmisen 

eläimellisyys, ja toisaalta ihmisyyden määritelmä ovat asioita, jotka nousevat esiin 

samankaltaisuuteen sukellettaessa.  

Ihmisyyden ja eläimellisyyden välillä vallitsee Aaltolan (2004: 17) mukaan kehämäinen suhde, jossa 

kumpikin käsite määrittää toista. Ihmisyyden käsite korostaa ihmisen erityisyyttä, vetää erilaisuuden 

rajaa meidän ja muiden eliöiden välille sekä implikoi sivistystä ja luonnosta irtautumista. 

Eläimellisyys taas nähdään voimakkaasti luontoon liittyvänä alkukantaisuutena, brutaalina 

ruumiillisuutena, jopa negatiivisena asiana. Eläimet käsitteenä mielletään usein geneeriseksi 

ryhmäksi, jossa ei erotella yksilöitä, kun taas ihmiset nähdään herkästi joukossakin yksilöinä. Eläimet 

esitetään joskus jopa ihmisen negaatioina, ja eläimellisyyden liittäminen ihmisten kuvauksiin 

nähdään loukkauksena. Esimerkiksi ihmisryhmien nimittäminen sioiksi, rotiksi tai käärmeiksi ovat 

loukkaustarkoituksessa käytettyjä ilmaisuja (Aaltola 2004: 17-20). Myös ilmaisut kuten ”hän 

käyttäytyi kuin eläin” tai ”heitä kohdeltiin kuin eläimiä” kertovat paljon siitä, miten kieli määrittää 

eläimenä tai ihmisenä olemista.  
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Perinteisesti ihmisen ja muiden eläinten suhteen on voitu erottaa kaksi näkökantaa. Toinen näkökanta 

korostaa samankaltaisuutta ja toinen erilaisuutta. Samankaltaisuutta on korostettu perinteisesti mm. 

kansanuskoissa, joissa on voitu ajatella kaiken eläväisen sisällä virtaavan ”sama henki”. 

Samankaltaisuutta korostaa myös tieteelliseen tietoon perustuva evoluutioteoria. Samankaltaisuuden 

korostaminen ylipäänsä horjuttaa ihmisen oletetun erityisyyden perusteella rakennettua valta-asemaa, 

ja painottaa ihmisen yhteyttä luontoon. Toisaalta näkökulmissa, joissa halutaan korostaa ihmisen 

edellä mainittua erityisasemaa, on perinteisesti keskitytty ihmisen ja muiden eläinten välisiin eroihin. 

Erilaisuuksien korostaminen on johtanut eliökunnan näkemiseen hierarkkisena asetelmana, jossa 

ihminen on huipulla. Erojen korostamisella pyritään luonnosta irtautumiseen, jolloin ihmisestä tulee 

erillinen, luonnon yläpuolella oleva valtias. Toisaalta sillä on ehkä pyritty muiden eliöiden arvon 

vähättelyyn ja sitä kautta luonnon hyväksikäyttämisen perusteluun (Aaltola 2004: 18-20). Näiden 

erilaisten näkökulmien vallalla olo on vaihdellut vuosisatojen saatossa ja eri kulttuurien kesken. Yhä 

edelleen molempia näkökulmia löytyy, mutta tieteen kesken vallitsee nykyään luonnollisesti 

näkökulma ihmisen luontoon kuuluvuudesta ja täten ei-erityisyydestä. Evoluutioteorian 

hyväksymisen myötä ihmisestä on tullut ”vain” eläin muiden joukossa. 

Ihmisen eläimellisyys tai yhdistävien piirteiden löytyminen eliökunnasta ei kuitenkaan vähennä 

ihmisenä olemisen arvoa. Sen sijaan se lisää yhteenkuuluvuutta; käsitystä siitä, että kaikki elollinen 

tällä planeetalla on samaa joukkoa (Telkänranta 2016b: 11). Ehkäpä samalla myös muiden eliöiden 

arvostus kasvaa, kun oivallamme, että niissä on yllättävän paljon samaa kuin meissä itsessämme. 

Samankaltaisuuksien toteaminen linkittää meidät osaksi eliökuntaa, ja toisaalta kannustaa 

ajattelemaan muita eliöitä kaltaisinamme. Eliöitä yhdistäviä piirteitä valottamalla opimme siis itse 

ennen muuta avaamaan mieltämme, ymmärtämään omaa paikkaamme maapallolla ja oppimaan lisää 

siitä, mitä oikeasti tarkoittaa olla ihmislajin edustaja.  

1.1.3 Ihmisnäkökulma 

Eläinten kykyjä tutkittaessa on tärkeää yrittää nähdä oman ihmisnäkökulman ulkopuolelle. Täytyy 

huomioida, että eri eläinten kykyjen ilmenemismuoto voi olla hyvinkin erilainen ihmisen vastaavista. 

Kyvyt voivat tulla esiin eri tilanteissa, niiden sisältö tai toimintatapa voi vaihdella, tai eläimellä voi 

olla erilainen yhdistelmä kykyjä kuin ihmisellä (Aaltola 2004: 51). Siksi on tärkeää suunnitella 

koetilanteet huolellisesti ja koettaa nähdä maailma tutkittavan eliön silmin. Tavoitteena on toisen 

olennon ymmärtäminen, ei sen suora vertaaminen ihmiseen. Jos tarkastelemme vaatimuksia, joita 

asetamme monille eläimille, voimme huomata, että vaadimme eläimiltä usein kykyjä, joita emme 

vaadi toisilta ihmisiltäkään (Aaltola 2004: 95-96, 180). Pidämme vaikkapa omaa tietoisuuttamme niin 
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itsestään selvänä asiana, ettemme kyseenalaista sen olemassaoloa muissa ihmisissä. Kuitenkin 

vaadimme eläinten tietoisuuden olemassaolon todistamiseen vedenpitäviä, mitattavia todisteita, jopa 

sitä, että eläin kykenisi jollain lailla ilmaisemaan, että on tietoinen tietoisuudestaan, eli omaa niin 

sanottua metakognitiota (Telkänranta 2016a: 58). Nykyään kuitenkin tunnustetaan ainakin 

selkärankaisten tietoisuuden olemassaolo (Panksepp ym. 2012). Tietoisuus lienee yksi niistä piireistä, 

joka esiintyy eliökunnassa luultavasti eri asteisena ilmiönä. Saatamme myös määrittää eläinten arvoa 

herkästi niiden oletetun älykkyyden pohjalta, mutta tekisimmekö saman ihmisten kohdalla?  

Emme voi aidosti tietää, miltä toisena olentona, edes toisena ihmisenä olo tuntuu. Voimme kuitenkin 

tehdä epäsuoria havaintoja toisten eliöiden ominaisuuksista ja elämästä. Olettamuksia jostakin asiasta 

voidaan muodostaa tuntematta täysin vaikkapa toisen tietoisuutta (Aaltola 2004. 59-60). Tähän 

perustuu oikeastaan kaikki, mitä tiedämme muista ihmisistä ja muista eliöistä. Olettamuksien 

tekeminen on välttämätöntä, jotta voimme toimia tässä maailmassa. On kuitenkin huomionarvoista 

tiedostaa nämä lähtökohdat toisista eliöistä puhuttaessa tai niitä tutkiessa, ja voimmekin käyttää niin 

sanottua marginaaliargumenttia.  

Marginaaliargumentti tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos jotakin asiaa ei voida soveltaa ihmisiin, 

ei sitä voida soveltaa eläimiinkään. Jos emme kyseenalaista pienen vauvan kipukokemusta tai 

dementoituneen vanhuksen kokemusmaailman aitoutta, vaikka nämä eivät voi verbaalisesti 

kokemuksistaan kertoa, ei meidän tulisi tehdä samaa muiden eläintenkään kohdalla. Kenties jo sen, 

että olento kokee elämän jollain lailla, tulisi johtaa itseisarvoon. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 

eliö reagoi ympäristöönsä ja sen muutoksiin. Moraalisen arvon ei tulisi olla jotain, jota varten eliön 

täytyy todistaa jotakin tai osoittaa kykyjä X ja Y, vaan riittää, että se täyttää elollisen olennon kriteerit 

(Aaltola 2004: 96, 117, 209; Telkänranta 2016b: 58). Moni ihminenkin jäisi tiukimpien kriteerien 

ulkopuolelle vaikkapa älykkyyden ja tietoisuuden määrittelyssä, mutta samaan aikaan saatamme 

vaatia noiden kriteerien täyttämistä muilta eläimiltä, joilla on aivan erilaiset lahjakkuudet, kyvyt, 

tarpeet ja kehityslinjat kuin ihmisellä (Aaltola 2004: 51, 53). 

1.1.4 Samankaltaisuuden tutkiminen 

Klassinen tutkimustilanne, jossa on pyritty kartoittamaan ihmisen ja jonkin toisen lajin 

samankaltaisuutta, on verrata ihmisen ja muiden ihmisapinoiden, kuten simpanssien rakennetta, 

toimintaa, käytöstä ja oppimista toisiinsa. Ihmisapinatutkimusten avulla on usein haluttu valottaa 

ihmisen omien piirteiden kehittymistä ja löytää vaikkapa ihmisen ongelmanratkaisukyvyn tai 

kommunikoinnin ”juuria” (Telkänranta, 2016a: 82). Vaikka ihmisapinoiden välillä esiintyykin paljon 

samankaltaisuutta, on simpansseilla oma kehityslinjansa siinä missä ihmiselläkin, eikä simpanssia 
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voida siksi pitää esi-ihmisenä. Voimme kuitenkin oppia valtavasti muista lajeista tutkimalla ja 

tarkkailemalla niitä. Saatamme huomata, että samankaltaisuuksia esiintyy läpi eliökunnan huolimatta 

lajien välisestä sukulaisuudesta. Samankaltaisia piirteitä liittyen käytökseen, kognitioon ja moneen 

muuhun kokonaisuuteen löytyy useissa lajeissa, aina pienistä selkärangattomista kaloihin, lintuihin 

ja nisäkkäisiin. Vaikuttaisi siltä, että erityisesti tunteiden ja kivun kokeminen sekä oppiminen ovat 

piirteitä, jotka ohjaavat ainakin selkärankaisten, jopa selkärangattomienkin eläinten elämää 

voimakkaasti (Telkänranta 2016a, 2016b; Davies ym. 2012). 

Samankaltaisuuden tutkimus on perinteisesti ollut rakenteiden ja elintoimintojen vertaamista, mikä 

tietenkin on yhä validi vertailun väline fysiologiaa tutkittaessa. Suora rakennevertailu voi olla toimiva 

samankaltaisuuden lähestymismuoto esimerkiksi perusopetuksessa elimien tai elinjärjestelmien 

rakenteita vertailemalla (Willamo teoksessa Cantell 2004: 44−45). Kuitenkin samankaltaisuuden 

monimuotoisuus on alkanut raottua vasta viime vuosikymmenien aikana, kun on sukellettu yhä 

syvemmälle eläinten tietoisuuteen, tunteisiin ja yksilöllisyyteen (Telkänranta 2016a: 49-50). Siinä 

missä ennen esimerkiksi eläinten väliset käyttäytymiserot saatettiin kuitata ”poikkeamina” tai 

viallisina yksilöinä, tunnustetaan tänä päivänä yleisesti eläinten väliset persoonallisuuserot, eli 

yksilöllisyys (Wolf & Weissing 2012, Davies ym. 2012).  

Vuosikymmeniä sitten eläinten käyttäytymisen tutkimus korosti usein käyttäytymisen mekaanisuutta, 

mm. vaistojen osuutta ja eläinten ”konemaisuutta”. Nykyaikainen tieteellinen näkemys kuitenkin on, 

että eläinten käyttäytyminen on yhdistelmä geenien vaikutusta ja opittua käyttäytymistä. Geenit 

antavat enemmänkin suunnan eläimen käyttäytymiselle kuin suoraan ohjailevat sitä. Suuressa 

roolissa eläinten käyttäytymisessä on myös eläin- ja yksilökohtaiset motivaatiot, sekä hyötyjen ja 

haittojen punnitseminen päätöksiä tehdessä (Telkänranta 2016a: 88-90, Davies ym. 2012: 81). Jos 

kaikki yksilöt reagoisivat tilanteisiin samalla tavalla, olisi vaikeaa selittää vaikkapa eliöiden 

sopeutumista uusiin ympäristöihin, tai oppimista ylipäätään. Siksipä tiede tunnustaa myös eläinten 

persoonan olemassaolon (Davies ym. 2012, Telkänranta 2016b). 

Eräs vilkkaimmin laajenevista biologisen tutkimuksen alueista on eläinten kokemusmaailman 

kokonaisvaltaisempi tutkimus. Siihen voidaan liittää esimerkiksi kognition eli mielen toiminnan, 

neurofysiologian ja etologian eli käyttäytymisen tutkimusaloja. Myös eläinten tunteita tutkitaan 

aiempaa enemmän. Ennen eläinten tunteita saatettiin pitää laimeampina, tai jopa puuttuvina 

verrattuna ihmiseen, nykytiedon valossa tunteiden kokeminen vaikuttaa olevan eliökunnassa laajalla 

esiintyvä asia, joka eroaa eliöiden kesken paljon vähemmän kuin esimerkiksi älykkyys (Telkänranta 

2016a: 49). Aiemmin eläinten käyttäytymisen tutkimus keskittyi eläinten ulkoiseen reagoimiseen 

senkin tähden, että tuolloin ei ollut keinoja kuvata esimerkiksi aivoissa tapahtuvaa toimintaa ilman 
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tutkimuseliön fyysistä avaamista. Nykyään erilaiset aivokuvantamismenetelmät, ihmispsykologian 

sovellukset sekä niiden yhdistämien perinteisempiin menetelmiin, kuten eliöiden tarkkailuun, ovat 

tuottaneet valtavasti uutta tietoa eläinten kokemusmaailmasta (Telkänranta 2016a: 50-52). Yhä 

useammat vain ihmisen ominaisuuksina pidetyt, muka tarkat rajaviivat ihmisen ja muiden eläinten 

välillä ovat osoittautuneet enemmänkin jatkumoiksi meidän ja muiden eliöiden välillä (Telkänranta 

2016b: 9). 

1.1.5 Mikä eliöitä yhdistää?  

Ihminen on poikkeuksellinen eläin. Olemme maapalloa tällä historian hetkellä valtalaji, ja olemme 

kehittäneet alati kehittyvän kumulatiivisen kulttuurin. Kuitenkin ihminen on suuressa mittakaavassa 

vain eläin muiden joukossa. Ihmisellä on ruumiin kokoon verrattuna suuret aivot, jotka painavat 2-

3% kehon painosta ja kuluttavat sen energiasta 25% lepotilassa. Vertailun vuoksi, muilla 

ihmisapinoilla aivot kuluttavat noin 8% kehon energiasta lepotilassa. Ihmisen on helppo ajatella, että 

suuret aivot ja äly ovat ylivertaisia ominaisuuksia, mutta itse asiassa aivot ovat maksaneet meille 

paljon. Siinä missä ihminen toki voittaa esimerkiksi simpanssin väittelyssä, simpanssi repii ihmisen 

riekaleiksi silmänräpäyksessä niin halutessaan (Harari 2017: 19-20). Aivojen kehityksen yhteydessä 

fyysisten piirteiden kuten nopeuden ja voiman kehitys ovat jääneet vähemmälle. Kehittyneet aivot 

ovat kuitenkin mahdollistaneet esimerkiksi kommunikointimme monimutkaistumisen 

kirjoittamiseksi ja puhumiseksi sekä kumulatiivisen kulttuurin vauhdittumisen. 

Vakituisesti pystyasennossa liikkuminen on ihmiselle ominaista. Tämän piirteen kehityksestä on ollut 

lajimme yksilöille hyötyä, sillä pystyssä näkee pidemmälle ja kädet ovat vapaat muuhun käyttöön 

kuin kävelemiseen. Kun varhaiset esi-isämme nousivat pystyyn, ja alkoivat käyttää käsiään muuhun 

kuin kävelemiseen, kädet erikoistuivat tarkkaan työskentelyyn. Pystyasentoa on kuitenkin pitkälti 

syyttäminen ihmisten nykyään arkisista selkä- ja niskavaivoista. Lisäksi pystyasento luultavasti 

kavensi naaraiden lantiota, ja sen tähden synnytys on paljon suurempi riski nykyihmisille kuin muille 

eliöille. Asiaa ei lainkaan auttanut yhtäaikainen aivojen kehitys, joka teki syntyvistä jälkeläisistä 

suuripäisempiä. Koska synnytysten komplikaatioriski kasvoi lantion kaventuessa, alkoi 

luonnonvalinta suosia ihmisnaaraiden aikaisempaa synnytystä. Kenties tästä syystä ihmisvauvat eivät 

synny läheskään niin valmiina maailmaan kuin monien muiden eläinten jälkeläiset (Harari 2017: 20-

21).  

Ihmisvauvat ovat syntyessään avuttomia, ja vaativat vuosien kasvatustyön, ennen kuin he ovat 

valmiita elämään itsenäisesti. Tämä kehitys loi painetta yhteisöllisyydelle, sillä äidit tarvitsivat 

kasvatusapua avuttomien jälkeläistensä kanssa. Sosiaalinen elämä muodostui erääksi ihmisen 
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tärkeimmistä lajityypillisistä piirteistä. Jälkeläisten kehittymättömyys taasen tarkoitti, että 

ihmislapset ovat hyvin muokkautuvaisia kehityksensä ajan, ja vaativat siksi pitkäjänteistä 

kasvattamista (Harari 2017: 21). Kenties tämä on vauhdittanut myös kulttuurimme kehitystä: 

jokainen yksilö voi erikoistua elämänsä aikana erilaisiin asioihin kiinnostuksen kohteidensa ja 

lahjakkuuksiensa mukaan.  

Hararin (2017) mukaan ihmisen evoluutiossa on tapahtunut hyvin nopea harppaus savanneilla 

kärkkyvistä, pelokkaista esi-ihmisistä nykyajan maapalloa kiistatta voimakkaimmin muokkaaviin 

olentoihin. Tämä harppaus kenties vauhdittui tulen keksimisen myötä: tuli toimi lämmön ja valon 

lähteenä, ruuan kypsentäjänä ja voimakkaana aseena. Ruuan kypsentäminen tappoi mahdolliset 

taudinaiheuttajat ja helpotti ruuan syömistä, mikä puolestaan vähensi ruokailuun käytettyä aikaa. 

Ruokavalion muutos saattoi vauhdittaa aivojen kehitystä. Kun ruokaa kypsennettiin, sen käsittely 

helpottui, ja ihmisen suolisto lyhentyi. Tämä taas tarkoitti vähemmän ruuansulatukseen käytettyä 

energiaa. Ylimääräinen energia vapautui aivojen käyttöön (Gibbons 2007). Ihmisen harppaus 

ravintoketjun huipulle on ollut niin nopea, että ihminen ei ehkä itsekään ole pysynyt kehityksessä 

mukana. Hararin (2017) mukaan pelkäämme jatkuvasti asemamme menettämistä, olimmehan kauan 

suurten petojen ruokaa. Ehkäpä sen tähden ihmisen suuruudenhulluus, vallanhalu ja luonnon 

resurssien riistäminen ovat eräitä ihmislajia tänä päivänä määrittäviä tekijöitä.  

Vaikka ihmisellä on erityiskykynsä, on nykytutkimuksen valossa yhä selkeämpää, että ihmiseltä 

löytyvät piirteet ovat pikemminkin jatkumoita eliökunnan lajien välillä kuin ihmiselle ainutlaatuisia 

tekijöitä. Tämä on tietenkin järkeenkäypää, sillä evoluutio ei synnytä piirteitä tyhjästä, vaan työstää 

ja hioo ominaisuuksia aiempien, jo olemassa olleiden piirteiden pohjalta. On myös pantava merkille, 

että ihmisenkin elämää ohjaavat monet geenien ohjaamat prosessit, refleksit ja vaistot, joita emme 

edes tule ajatelleeksi. On helppo pitää ihmisen ominaisuuksia itsestäänselvyytenä, ja kyseenalaistaa 

muiden eliöiden kokemuksien aitous. Emme kuitenkaan tunne omankaan lajimme kaikkien 

mentaalisten tai fyysisten prosessien toimintamallia tai syntytapaa. Esimerkiksi tietoisuuden 

rakentuminen on yhä melko lailla mysteeri. Sen takia muiden eliöiden kokemusmaailmaa 

tarkasteltaessa avoin mieli ja ihmisen eläimellisyyden tiedostaminen ovat hyödyksi.  

Käyttäytyminen on ilmiö, josta voidaan erottaa niin sanotut proksimaattiset ja ultimaattiset tekijät. 

Proksimaattiset tekijät selittävät, miten eläin käyttäytyy, ja ultimaattiset tekijät, miksi eläin käyttäytyy 

niin. Ultimaattisia syitä käytökselle ovat usein evolutiiviset tekijät ja eliöyksilön perimä. Geneettiset 

erot saavat aikaan niin fenotyypin kuin käyttäytymispiirteidenkin vaihtelemisen populaatiossa. 

Eläinten käyttäytymisen moninaisuus sisältää erilaisia toimintatapoja liittyen esimerkiksi hyötyjen ja 

haittojen punnitsemiseen, oppimiseen, lajienvälisiin suhteisiin, koevoluutioon, jälkeläishoitoon, 
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parinvalintaan ja yksilöiden yhteistyöhön (Davies ym. 2012: 22, 81, 113, 252, 358).  Kun 

tarkastelemme eliöiden kokemusmaailman tutkimusta, on hyvä muistaa, että eliöistä valtaosan 

ominaisuuksia on tutkittu vasta vähän, jos ollenkaan. Eniten käyttäytymisen tutkimusta on tehty 

nisäkkäillä ja linnuilla, mutta tutkimuskenttä laajenee jatkuvasti myös muihin eliöryhmiin.  

Eliöt täyttävät elämän tunnusmerkit. Ne esimerkiksi lisääntyvät, vanhenevat ja reagoivat 

ympäristönsä muutoksiin. Eliöitä yhdistää myös yhteinen DNA, joka todistaa yhteisen alkuperän ja 

kehityksen kaikille elollisille olennoille maapallolla. Samankaltaista toimintaa löytyy kaikilta eliöitä 

solutasolla ja useilta myös rakennetasolla. Mielen toiminta ja kokemusmaailmakin on useilla eliöillä 

ja meillä yllättävän samankaltainen. 

Nykytiede tunnustaa eläinten persoonan ja tietoisuuden olemassaolon (Davies ym. 2012: 22, 

Panksepp ym. 2012). Esimerkiksi metsämyyrillä on tutkittu persoonaeroja ja niiden osa-alueita. 

Myyrät eroavat toisistaan etenkin avoimuudessa ja ulospäinsuuntautuneisuudessa (Korpela ym. 

2011). Persoonaerojen olemassaololla ajatellaan olevan evolutiivista hyötyä, mistä syystä ne säilyvät 

populaatioissa (Wolf & Weissing 2012). Tietoisuuden tasoja lienee monia, mutta esimerkiksi 

itsetietoisuuden olemassaoloa on testattu peilin avulla. Peilistä kuvajaisensa tunnistavat ainakin 

norsut (Plotnik 2012), delfiinit (Reiss & Marino 2001) sekä harakat (Prior ym 2008). Merkkejä 

metakognitiosta eli muiden tietoisuuden tiedostamisesta on löydetty ainakin korpeilta (Bugnyar 

2011). Tietoisuuteen liittynee myös unien näkeminen, ja esimerkiksi lintujen on todettu uneksivan 

laulamisesta (Dave & Margoliash 2000). Rotat näkevät unta paikoista, joista haluaisivat käydä 

(Ólafsdóttir ym. 2015). 

Arvostamme älykkyyttä omassa lajissamme, ja monenlaisia älykkyyden lajeja tavataan myös muilla 

eliöillä. Reesusmakakit oppivat numerosymbolien merkityksen ja tekemään yksinkertaisia 

laskutoimituksia (Livingstone ym. 2014). Miljoonakalan poikaset hahmottavat numerojoukkoja 

samalla periaatteella kuin ihmiset (Agrillo ym. 2012). Delfiinit oppivat ymmärtämään sanoja ja 

lauserakenteita, ja lauseiden sanajärjestyksellä on niille merkitystä (Herman ym. 2008). Älykkyyteen 

liitetään monesti työkalujen käyttö. Siinä monia kädellisiäkin etevämpi on uudenkaledonianvaris 

(Weir ym. 2006). Karhut hyödyntävät kiviä turkin rapsuttamisessa (Deecke 2012) ja aasiannorsut 

käyttävät kärpäshuiskia (Hart ym. 2001). Esineitä voi käyttää myös leikkiin: simpanssinpoikaset 

leikkivät kivillä nukkeleikkejä (BBC Earth). Monet eläimet myös jakavat älykkyyttään opettamalla 

muita. Esimerkiksi nelisormimagnustit opettavat poikasiaan metsästämään muuttamalla tilanteen 

vaikeusastetta oppijan tason mukaan (Thronton & McAuliffe 2006).  
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Eliöiden tunne-elämän tutkimuskenttä laajenee alati. Nykyään tiedetään, että nisäkkäiden ja lintujen 

ohella kalatkin tuntevat kipua (Sneddon 2003). Telkänranta (2016a: 172) arvelee, että esimerkiksi 

kalojen kipukokemus saattaa olla jopa voimakkaampi kuin meillä, sillä kaloilla ei välttämättä ole 

kognitiivisia kykyjä ymmärtää ja hallita kivun tunnetta. Ikävä kokemus saattaa synnyttää tunteita 

myös ulkopuolisissa yksilöissä. Esimerkiksi porsaat osoittavat empaattista käyttäytymistä toisiaan 

kohtaan (Goumon & Špinka 2016). Preeriamyyriltä on löydetty lohduttamiskäyttäytymistä (Burkett 

ym. 2016). Empatian arvellaan olevan laajalle levinnyt ilmiö eliömaailmassa, sillä empatian tunne 

syntyy evolutiivisesti vanhassa aivojen osassa, pikkuaivoissa (Calarge 2003). Rottien on todettu 

auttavan epäitsekkäästi sukulaisiaan ja tuttuja ystäviä (Bartal ym. 2011). Monet eläimet, kuten 

vampyyrilepakko, auttavat mielellään niitä yksilöitä, jotka ovat aiemmin auttaneet niitä (Cheney 

2001, Carter & Wilkinson 2013). Aitoa epäitsekkyyttä saattaa kuitenkin olla olemassa. Alkueliöihin 

kuuluvat limasieniyksilöt nimittäin uhrautuvat edesauttaakseen sukulaistensa selviytymistä 

(Mehdiabadi ym. 2006).  

1.2 Samankaltaisuuden opettamisesta  

Samankaltaisuuden opettaminen linkittyy voimakkaasti ympäristökasvatukseen ja evoluution 

opetukseen. Evoluutio on erikseen mainittu sekä biologian sisältöalueissa opetettavana 

kokonaisuutena että biologian opetuksen yleisissä tavoitteissa (Opetushallitus 2014). 

Samankaltaisuus ja ympäristökasvatus taas ovat aiheita, joita ei kouluissa käsitellä erillisinä aiheina, 

vaan niitä sisällytetään osaksi normaalia opetusta. Ne ovat teemoja, joita voidaan tuoda esiin monien 

aihealueiden yhteydessä, ja joiden avulla muuta opetusta saadaan elävöitettyä ja monipuolistettua. Ne 

myös edistävät peruskoulun arvokasvatuksen periaatteita (1.3). 

Ympäristökasvatusta sisällytetään perusopetukseen enenevissä määrin. Sen eräänä tavoitteena on 

saada oppija näkemään itsensä osana luontoa, ja oivaltamaan, että ”luonto on osa minua, ja minä olen 

osa luontoa”. Tähän liittyy esimerkiksi oman ekologisuuden tarkastelu. Ihmisen perustarpeet ovat 

samankaltaisia kuin muillakin eliöillä, me tarvitsemme ruokaa ja puhdasta vettä, jotka tulevat 

luonnosta. Meillä on sisällämme suolistobakteerien ja muiden elämänmuotojen ekosysteemi, jota 

ilman emme tule toimeen. Myös esimerkkien poimiminen ja samankaltaisuuden hoksauttaminen 

eliömaailmasta voi auttaa ymmärtämään omaa ekologiaa: oravakin haluaa nukkua mukavasti, joten 

se rakentaa talveksi lämpimän, pehmeän pesän (Willamo teoksessa Cantell 2000: 36, 44-45).  

Ympäristökasvatuksen lisäämisellä pyritään muun muassa vähentämään luonnosta vieraantumista. 

Mediassa on noussut keskustelua muun muassa siitä, etteivät nykylapset tiedä, mistä ruoka tulee. 

Myös ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ympäristöstä huolehtimiseen liittyvät asiat mietityttävät. Siksi 
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kasvatuksenkin piirissä pohditaan keinoja, joilla saataisiin ihmiset kiinnostumaan ympäristöasioista, 

pitämään niitä tärkeänä ja vaalimaan luonnon hyvinvointia. Joitakin ihmisiä ympäristöasiat eivät 

tunnu kiinnostavan, ja se saattaa johtua luonnosta vieraantumisesta. Jos tuntuu, etteivät luonnon tai 

ympäristön ongelmat kosketa itseä, ei silloin ymmärretä itseä osaksi luontoa. Ihminen on kuitenkin 

riippuvainen luonnosta kaikin mahdollisin tavoin, ja se, mitä tapahtuu luonnossa, koskettaa 

väistämättä myös ihmisiä (Willamo teoksessa Cantell 2000: 35-37, 42-44). Eräitä 

ympäristökasvatuksen toimintatapoja, joita kenties voisi hyödyntää samankaltaisuuden 

opettamisessakin, ovat Cantellin (2000: 116-130) mukaan aistiharjoitukset, leikit, sadut, tarinat, 

draama ja suggestopedia. 

Avaimia toisten eläinten ymmärtämiseen ovat fysiologian, kehityshistorian ja käyttäytymisen 

ymmärtäminen. Tiedolla on siis painava rooli samankaltaisuuden sisäistämisessä. Fysiologiaan ja 

kehityshistoriaan syventyminen liittyvät evoluution opettamiseen. Evoluutio-opetuksen työkaluiksi 

Nelson (2008) on maininnut esimerkiksi vuorovaikutteisuuden, kriittisen ajattelun kehittämisen ja 

harjoittelun sekä opittujen taitojen soveltaminen omien käsitysten ja tieteellisen tiedon arviointiin. 

Myös tarttuminen vääriin käsityksiin ja uskomuksiin evoluution saralla, ja niiden pohtiminen yhdessä 

oppijoiden kanssa on tärkeää evoluution ymmärtämisessä. Ihmisen käyttäminen esimerkkinä 

evoluutiosta on myös tehokasta, sillä se tuo evoluution konseptin lähelle oppijaa. Evoluution 

opettaminen koskettaa samankaltaisuutta, sillä samankaltaisuutta voidaan lähestyä muun muassa 

evoluution näkökulmasta, vertaamalla vaikkapa rakenteellista samankaltaisuutta tai kiinnittämällä 

huomio eliöiden yhteiseen perimään. 

Samankaltaisuuden opettamisessa yhdistyvät tieto ja tunteet. Mitä enemmän tiedämme toisesta 

olennosta, sen paremmin kykenemme sitä ymmärtämään. Ymmärryksen syvenemiseen vaikuttaa 

vahvasti myös samaistuminen. Samaistuminen toiseen olentoon lisää myös empatiaa sitä kohtaan. 

Samaistumisen kokemuksien syntymiseen vaikuttavat vahvasti muun muassa henkilökohtaiset 

kokemukset. Tästä esimerkkinä on vaikkapa se, että usein lemmikkieläimiä pidetään erityisen 

älykkäinä ja tuntevina olentoina, koska niiden kanssa vietetään paljon aikaa. Yhdessä vietetty aika 

paljastaa usein yhtäläisyyksiä itsemme ja toisen olennon välillä. Saattaa syntyä oivallus 

samankaltaisuudesta, tunne siitä, että toinen olento on ”kuin minä”. Samanlaisten piirteiden 

huomaaminen taasen yksilöllistää toista eliötä silmissämme, ja syventää osaltaan tähän olioon 

liittyvää ymmärrystä. Kun samaistumme, ja koemme empatiaa toista olentoa kohtaan, tieto muuttuu 

ymmärrykseksi. Tunteilla on siis merkittävä rooli samankaltaisuuden oivaltamisessa (Aaltola 2004: 

21, 60-62, 110, 165, 179, 244; Milton 2005: 261; Telkänranta 2016b: 10). 
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1.3 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (POPS14) 

Samankaltaisuus on aihe, jota ei suoraan tuoda esille perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) 

perusteissa, toisin kuin esimerkiksi evoluution opettaminen tuodaan. Samankaltaisuus on aihe, jota 

voi sisällyttää useampaan eri aihekokonaisuuteen, eikä sitä mainita erillisenä aihepiirinä. Alle on 

koottu poimintoja perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteista, joiden olemassaolo 

voidaan tulkita perusteluksi samankaltaisuuden opettamiselle ja sen sisällyttämiselle 

opetussuunnitelmaan ja oppisisältöön.  

1.3.1 Yleisestä opetuksesta  

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa on mainittu moniakin seikkoja, joilla voitaisiin 

helposti perustella samankaltaisuuden opettamista. Ensinnäkin perusopetuksen tulee olla pohja 

yleissivistykselle. Sivistys merkitsee perusopetuksen piirissä sitä, että oppija kykenee muun muassa 

eettiseen pohdintaan ja toisen asemaan asettumiseen, ja osaa tehdä ratkaisuja tietoon perustuvan 

harkinnan pohjalta yhteiskunnassa. Eettiset näkökulmat ohjaavat oppijaa muun muassa pohtimaan, 

mikä elämässä on arvokasta, ja perusopetuksen onkin mainittu rakentuvan elämän kunnioittamiselle. 

Eettiset pohdinnat auttavat suhtautumaan oppijaa itseen, muihin ihmisiin ja ympäristöön. Sivistynyt 

ihminen pyrkii oikeudenmukaisuuteen myös ympäristöä arvostaen (Opetushallitus 2014: 14-16). 

On mainittu, että oppija rakentaa oppiessaan mm. ihmiskäsitystään, maailmankatsomustaan ja 

maailmankuvaansa sekä hahmottaa paikkaansa maailmassa. Lisäksi hän luo suhdetta muun muassa 

luontoon. Keskeisenä perusopetuksen tavoitteena on tukea oppijoiden kasvua ihmisyyteen sekä 

eettiseen vastuullisuuteen. Ihmisenä kasvamisessa on tärkeää oivaltaa ihmisen olevan osa luontoa, ja 

täten olevan riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tähän tavoitteeseen pyritään 

esimerkiksi elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen, hyvinvoinnin lisäämisen ja 

kestävän kehityksen periaatteiden kautta. On mainittu, että ”oppiva yhteisö - - rohkaisee oppijoita 

kohtaamaan avoimesti ja uteliaasti maailman moninaisuutta sekä toimimaan oikeudenmukaisemman 

ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta” (Opetushallitus 2014: 14-29). 

Vuoden 2014 opetussuunnitelmassa on esitelty laaja-alaiset osaamistavoitteet. Niitä ovat esimerkiksi 

”Ajattelu ja oppimaan oppiminen”, ”Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot” sekä ”Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen”.  Näissä tavoitteissa yhdistyvät monenlaiset 

asiat, kuten elinikäinen oppiminen, tiedon kriittinen tarkastelu, omien ajattelutapojen rakentaminen, 

perustelu ja argumentointi sekä toisten näkemysten kunnioittaminen. Oppijoita rohkaistaan 

ilmaisemaan oma mielipiteensä, käymään rakentavia keskusteluja ja osallistumaan eettiseen 
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pohdintaan. Tavoitteisiin on sisällytetty ympäristön suojelemisen ja kestävän kehityksen edistämisen 

merkitys, jotka avautuvat henkilökohtaisen luontosuhteen kautta. Oppijoita kannustetaan kaikkien 

oikeudenmukaiseen kohteluun ja kestävän elämäntavan edistämiseen. Perusopetuksessa oppijat 

pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden yhteyksiä, ja heitä ohjataan pohtimaan omien 

valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitystä niin itselle, yhteiskunnalle kuin luonnollekin 

(Opetushallitus 2014: 20-24). Opetussuunnitelman perusopetuksen tavoitteissa vahvana toistuvia 

teemoja ovat mm. oman mielipiteen muodostamisen, ihmisyyteen kasvun, etiikan kehittymisen, 

rakentavien ratkaisujen etsimisen, oikeudenmukaisuuden, luonnon ja elämän kunnioittamisen sekä 

kestävän kehityksen edistämisen tavoitteet.  

1.3.2 Biologian opetuksesta 

Biologian opetukseen kuuluvat olennaisesti erilaiset kokemukset ja elämykset, mutta vahvasti myös 

vastuullisuus, etiikka ja arvokasvatus. Biologia on asiasisällön lisäksi asenteellista ja emotionaalista 

kasvatusta. Siihen kuuluu persoonallisuuden ja itsetunnon kehitys, asenteiden kehittyminen, 

ajatustavat, tunne-elämä, vastuullisuuden edistäminen, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo (Eloranta ym. 

2005: 33, 43). Koska biologia on elämän tiede, ja suurin osa opinnoista keskittyy eläviin olentoihin, 

on ensiarvoisen tärkeää oppia kunnioittamaan elämää itsessään sekä toisia eläviä olentoja.  

Biologian arvokastavukseen kuuluu esimerkiksi oikean ja väärän puntaroiminen. Muun muassa 

eläinten oikeudet, ihmisen biologisuuden ja luonnonsuojelullisten näkökantojen pohtiminen ovat 

biologista etiikkaa koskettavia aihealueita. Lisäksi biologisen opetuksen pitäisi antaa oppijoille 

valmiuksia muodostaa oma mielipide, ottaa kantaa ja näin osallistua yhteiskunnalliseen 

arvokeskusteluun (Cantell Elorannan ym. mukaan 2005: 261-262). 

Opetushallituksen (2014: 379-380) mukaan biologian perusopetuksen tehtävänä on edesauttaa 

elämän ja sen kehityksen ymmärtämistä, lisätä oppijan luonnontuntemusta sekä ohjata ymmärtämään 

luonnon, ihmisen, perinnöllisyyden ja evoluution toimintaa. Biologian opetukseen liittyy myös 

ympäristötietoisuuden sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimisen halun kehittymiseen 

kannustaminen. Eettinen pohdinta on myös tärkeä osa biologian perusopetusta. 

Biologian opetuksen tavoitteet on asetettu ohjaamaan biologian opetuksen suunnittelua toteuttamista. 

Ne on jaettu kolmeen pääkategoriaan, jotka ovat ”Biologinen tieto ja ymmärrys”, ”Biologiset taidot” 

sekä ”Biologian asenne- ja arvotavoitteet”. ”Biologinen tieto ja ymmärrys” -tavoitekategoriaan 

liittyviä alatavoitteita on eniten, ”Biologian asenne- ja arvotavoitteet” -kategoriaan liittyviä vähiten. 

”Biologinen tieto ja ymmärrys ”-kategorian alle kuuluviin tavoitteisiin sisältyy muun muassa eliöiden 

rakenteen ja toimintojen, evoluution ja ihmisen ympäristövaikutusten ymmärtämisen tavoitteita, jotka 
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läheisesti liittyvät samankaltaisuuden opettamiseen. ”Biologiset taidot” -kategoriassa 

samankaltaisuuden opettaminen voitaisiin liittää esimerkiksi tiedon soveltamisen tavoitteeseen. 

”Biologian asenne- ja arvotavoitteet” -kategorian sisällöistä etenkin luontosuhteeseen, 

kiinnostukseen luontoa kohtaan ja eettisiin valintoihin liittyvät tavoitteet tulisivat kysymykseen myös 

samankaltaisuuden opettamisessa (Opetushallitus 2014: 380). 

Biologian opetuksen sisältöalueita on kuusi kappaletta. Nämä sisältöalueet on liitetty edellä 

esiteltyihin biologian tavoitteisiin. Sisältöalueita ovat muun muassa S1, ”Biologinen tutkimus", S4 

”Mitä elämä on?”, S5, ”Ihminen” sekä S6 ”Kohti kestävää tulevaisuutta”. Sisältöalue S6 sisältää 

aiheita liittyen eettisyyteen, eläinten hyvinvointiin ja luonnonsuojeluun. Sisältöalue S4 liittyy 

esimerkiksi eliöiden rakenteeseen, elintoimintoihin ja evoluutioon. Mainittakoon, että sisältöalue S6 

esiintyy biologian tavoitteissa useimmin, ja on täten merkittävässä roolissa (Opetushallitus 2014: 

381). 

1.4 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

Motivaatio tämän tutkielman aiheeseen syttyi useista asioista. Eräs tekijä oli, että samankaltaisuuden 

opettamisesta ei löydy juurikaan tutkimusta. Luonto- ja eläinsuhteesta (Malone 2016, Rautio ym. 

2017) sekä evoluutioteorian opettamisesta (Nelson 2008) löytyy kyllä tutkimusta, mutta ei 

varsinaisesti samankaltaisuudesta tai etenkään sen opettamisesta. Toinen tekijä, joka innosti 

tutkimaan samankaltaisuuden opettamista, oli henkilökohtaisista intohimoista ja kiinnostuksen 

kohteista nousevat eettiset näkökulmat. Huoli luonnosta vieraantumisesta, eläinoikeuksien 

toteutumisesta, ympäristöasioista, eläinsuojelusta sekä eläinten arvostuksesta ja kohtelusta ylipäätään 

olivat eräitä tutkielman tekoon innoittavia tekijöitä. Myös pohdinnat ihmisyydestä ja ihmisen roolista 

maapallolla lisäsivät kiinnostusta aiheeseen. Kolmantena tutkielman tekoon osallistuvana tekijänä oli 

tutkielman tekijän oma tuleva opettajuus ja sen pohdinta: erityisesti se, mitä jokaiselle oppijalle 

peruskoulusta, pakollisesta oppivelvollisuudesta jää niin sanotusti käteen.  

Tutkielman tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

1. Minkälainen käsitys opettajilla on ihmisen ja muiden eläinten samankaltaisuudesta?  

2. Miten opettajat asennoituvat samankaltaisuuden opettamiseen? 

3. Miten samankaltaisuuden käsitteleminen käytännössä toteutuu biologian perusopetuksessa?  

4. Minkälaisilla pedagogisilla keinoilla samankaltaisuuden opettamista voisi edistää? 

Tavoitteena on avata ihmisen ja muiden eläinten samankaltaisuutta, tutkia opettajien käsityksiä ja 

asenteita liittyen samankaltaisuuteen yleensä sekä sen opettamiseen. Halutaan selvittää, kokevatko 
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opettajat samankaltaisuuden opettaminen tärkeäksi ja jos kokevat, miksi. Tavoitteena on saada 

selville keinoja, joilla samankaltaisuutta voisi opettaa peruskoulun, eritoten yläasteen biologiassa. 

Lisäksi halutaan selvittää, millä tavalla oppikirjoissa käsitellään samankaltaisuutta.  

Tutkimusaineiston hankintakohteiksi valikoituivat opettajat ja oppikirjat siitä syystä, että biologian 

opettajilla oletettiin olevan aiheeseen liittyvää tietopohjaa jo valmiiksi. Esimerkiksi yläasteen 

oppilaille samankaltaisuuden käsite voisi olla aika vieras ja abstrakti, ja siksi oppilaiden käsitysten 

tutkiminen olisi ollut haasteellisempaa. Valintaan vaikutti myös se, että tutkimuksen tekijä oletti 

omien opetuskokemustensa perusteella samankaltaisuuden jäävän melko vähälle käsittelylle 

peruskoulussa, ainakin eläinten kokemusmaailman käsittelemisen osalta. Oppikirjoja haluttiin tutkia 

sen takia, että niistä saataisiin objektiivista tietoa. Lisäksi niiden sisältö luultavasti vastaa eniten sitä, 

mitä oppilaille keskimäärin opetetaan. Oppikirjojen sisältö on siis ikään kuin perustaso, jonka päälle 

kukin opettaja rakentaa oppisisältöä omien suunnitelmiensa mukaisesti. Osa opettajista saattaa 

korostaa samankaltaisuutta enemmän kuin muut, ja siksi opettajien käsitysten ja asenteiden lisäksi 

haluttiin tarkastella oppikirjoja, mahdollisimman objektiivista aineistoa.  

2. AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Tutkimus- ja analyysimenetelmien esittely 

2.1.1 Monimenetelmäisyys 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus keskittyy lukumääriin sekä prosenttiosuuksiin, ja tuloksia 

kuvataan taulukoin tai graafisten esitysten avulla. Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii riittävän suuren 

otoksen kuvaamiseen, tiedon yleistämiseen ja objektiivisuuteen. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla 

pystytään kartoittamaan jokin tilanne, muttei juurikaan syitä sen takana. Kvantitatiivista tutkimusta 

voidaan toteuttaa muun muassa kyselytutkimuksen avulla (Heikkilä 2014: 15-17). 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on subjektiivisempi ote. Siinä pyritään syventymään 

tutkimusaiheeseen, eikä välttämättä pyritä yleistettävyyteen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

puhutaan paremminkin näytteestä kuin otoksesta, sillä tutkimuksen tavoitteena ei ole yleistää 

saatavaa tietoa, vaan perehtyä muutamaan tapaukseen (Eskola & Suoranta 1998). Näytteen valinta 

tapahtuu yleensä harkinnanvaraisesti. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii selvittämään taustatekijöitä 

jollekin tapaukselle tai ilmiölle. Voidaan pyrkiä kartoittamaan mm. asenteita, käsityksiä tai arvoja. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto on useimmiten tekstimuotoista, ja kvalitatiivista tutkimusta 

voidaan toteuttaa muun muassa haastattelujen avulla (Heikkilä 2014: 15). 
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Tässä tutkielmassa on yhdistelty sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimus- ja 

analyysimenetelmiä, koska haluttiin pureutua tutkittavaan ilmiöön mahdollisimman syvällisesti ja 

lähestyä sitä eri näkökulmista. Toisin sanottuna tämä tutkielma on monimenetelmäinen, ei jyrkästi 

kvalitatiivinen eikä kvantitatiivinen, vaan yhdistelmä kumpaakin. Monimenetelmäisyyttä voidaan 

kutsua muun muassa Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan myös triangulaatioksi. 

Monimenetelmäisyys antoi tutkimuksen toteuttajalle paljon vapauksia lähestyä tutkittavaa ilmiötä 

luovasti ja auttoi pitämään tutkimusprosessin elävänä kokonaisuutena. Tavoitteena oli tuottaa sekä 

kvantitatiivista että kvalitatiivista tietoa tutkittavasta ilmiöstä, ja onnistua näin kuvaamaan se 

mahdollisimman perusteellisesti.   

Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa voidaan käyttää vaihtelevia lähestymistapoja ja 

tutkimusmenetelmiä tutkittavan ilmiön luonteesta riippuen. Kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten 

tutkimusmenetelmien rinnakkainen käyttö on perusteltua, kun halutaan sekä jossain määrin 

yleistettävää että syvällisempää tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Monipuoliset aineistot ja 

tutkimusmenetelmät edesauttavat myös tutkimusongelman syvempää ymmärrystä. Siinä missä 

kvantitatiivinen tutkimus usein pyrkii yleistettävyyteen ja numeeriseen kuvaamiseen (Heikkilä 2014: 

15), kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkittavaa ilmiötä lähestytään monin keinoin ja 

pyritään kuvaamaan sitä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Kansanen sekä Jyrhämä teoksessa 

Kansanen & Uusikylä 2004: 9, 224, Palmberg teoksessa Eloranta ym. 2005: 293-297).  

Monimenetelmäinen tutkimus antaa tilaa aineiston monipuoliselle käsittelylle. Samaa aineistoa 

voidaan näet kuvata joko kvantitatiivisesti tai kvalitatiivisesti analyysimenetelmästä riippuen 

(Jyrhämä teoksessa Kansanen & Uusikylä 2004: 223). Monimenetelmäisyydessäkin hyödynnetty 

perinteinen laadullisen tutkimuksen periaate on, että varsinaisia hypoteeseja ei esitetä. On tarkoitus, 

että tutkimussuunnitelma elää tutkimuksen mukana, ja on täten ainakin osittain avoin. Laadullista, tai 

tässä tapauksessa monimenetelmäistä tutkimusta toteuttavan tutkijan on tarkoitus yllättyä ja oppia 

tutkimusprosessin edetessä. Avoin tutkimussuunnitelma korostaa tutkimuksen eri vaiheiden yhteen 

nivoutumista ja näin itse tutkimusprosessin tärkeyttä. Lisäksi se, ettei tutkijalla ole lukkoon löytyjä 

ennakko-olettamuksia tutkittavasta ilmiöstä tai tutkimuksen tuloksista (Eskola & Suoranta 1998).  

2.1.2 Sisällönanalyysi 

Tässä tutkielmassa sisällönanalyysia hyödynnettiin useassa kohtaa tutkimusprosessia 

(kyselytutkimuksen avointen kenttien analysointi, haastattelututkimuksen analysointi), ja sen takia se 

on esitelty erikseen.  
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Sisällönanalyysia voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutkimuksissa, ja sitä voidaan toteuttaa eri 

tavoin. Pyrkimyksenä on kuitenkin aina kuvata aineiston sisältöä sanallisesti. Yleensä se tapahtuu 

käymällä aineistoa perusteellisesti läpi, ja nostamalla esiin sieltä nousevia teemoja tai aiheita. Näitä 

aiheita voidaan edelleen luokitella, kunnes saadaan muodostettua useita kategorioita, joiden avulla 

aineiston sisältöä voidaan kuvata. Tavoitteena on siis aineiston tiivistäminen ja selkeyttäminen 

(Eskola & Suoranta, 1998, Tuomi & Sarajärvi 2002: 93, 107; Jyrhämä teoksessa Kansanen & 

Uusikylä 2004: 225-230). 

Sisällönanalyysi on yksinkertaisuudessaan aineiston tiivistämistä siten, että sen sisältöä asetellaan 

eriasteisiin luokkiin. Sisällönanalyysissa aineisto kirjoitetaan ensin puhtaaksi, sitten etsitään toistuvia, 

tutkimuksen kannalta oleellisia tai kiinnostavia teemoja. Sen jälkeen teemoja aletaan tiivistää, 

luokitella ja yhdistellä (Jyrhämä teoksessa Kansanen & Uusikylä 2004: 227-230). Sisällönanalyysi 

voidaan jakaa kahteen vaiheeseen, teemoitteluun ja tyypittelyyn. Teemoittelu on sitä, kun aineistoa 

käydään läpi, ja sieltä löydetään toistuvia, esiin nousevia teemoja, jotka oleellisimmin liittyvät 

tutkimuksen aiheeseen tai vastaavat tutkimuskysymyksiin. Aineisto voidaan järjestellä teemoittain, 

eli löydettyjen teemojen alle voidaan kirjata aineistosta ylös kohdat, jotka käsittelevät kyseistä teemaa 

(Eskola & Suoranta 1998, Hirsijärvi & Hurme 2001: 147-150, Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2006a, 2006b). 

Teemoittelua seuraa usein tyypittely, jossa pyritään aineiston tarkempaan luokitteluun. Tyypittely 

edellyttää, että aineistoa on jo jäsennelty, eli teemoittelu on tehty. Aineistosta jo löydetyt teemat 

tyypitellään ryhmiksi, jotka ovat samankaltaisia keskenään, ja samalla ryhmien sisältöä tiivistetään. 

Luokkia voidaan luoda niin kauan, kuin on tarpeen, eli kunnes kaikki teemojen aiheet on saatu 

luokiteltua johonkin kategoriaan ja alakategorioita on yhdistelty niin, että jäljelle jää muutama 

pääkategoria. Kun näitä valmiita kategorioita tulkitaan ja liitetään laajempaan tutkimuskehykseen, 

saadaan aikaan ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä (Eskola & Suoranta 1998, Hirsijärvi & Hurme 2001: 

147-150, Tuomi & Sarajärvi 2002: 102-103, Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006a, 2006b). 

Tässä tutkielmassa aineistoa on luokiteltu sen yksinkertaistamiseksi, mutta myös sen takia, että 

laadullista aineistoa pystytään kuvaamaan jokseenkin kvantitatiivisesti. Muun muassa Jyrhämän 

mukaan (teoksessa Kansanen & Uusikylä 2004: 224) aineiston luokittelu mahdollistaa sen 

kuvaamisen määrällisesti. 
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2.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston analysointi 

Tässä tutkielmassa on käytetty kolmea eri tutkimusmenetelmää. Niiden toteuttamisessa ja aineiston 

analysoinnissa on hyödynnetty sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Käytetyt 

menetelmät ovat kyselytutkimus, haastattelututkimus sekä valmiin aineiston, tässä 

tutkimustapauksessa oppikirjojen, analysointi. Nämä menetelmät esimerkiksi Kansanen (teoksessa 

Kansanen & Uusikylä 2004: 9) on maininnut hyvin opetuksen tutkimukseen sopiviksi menetelmiksi.  

2.2.1 Kyselytutkimus 

Kun halutaan kerätä tietoa yhteiskunnan ilmiöistä tai ihmisten mielipiteistä, asenteista ja arvoista, on 

kyselytutkimus varteenotettava tutkimusmenetelmä. Kysyminen on luonteva tapa lähestyä ihmisten 

ajattelu- tai toimintatapoja. Sen avulla on mahdollista kartoittaa monimutkaisia tai moniulotteisia 

ilmiöitä ja asiakokonaisuuksia. Kysely- ja haastattelututkimus ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta 

niiden avulla saadaan usein hieman eri tyyppistä tietoa: kyselytutkimuksesta yleisesti ottaen 

kvantitatiivista ja haastatteluista kvalitatiivista tietoa. Näiden menetelmien raja on kuitenkin häilyvä 

siinä mielessä, että kumpaakin voidaan toteuttaa kvantitatiivisesti, kvalitatiivisesti tai niitä 

yhdistelemällä. Suurin ero näiden menetelmien välillä on vastaajan roolissa. Haastattelussa vastaaja 

antaa tietoja suullisesti, ja kyselyssä kirjallisesti (Tuomi & Sarajärvi 2002: 74-75, Vehkalahti 2014: 

11-13). Kyselytutkimusta voidaan pitää matalamman kynnyksen tutkimusmenetelmänä, sillä siinä 

vastaajan ei tarvitse sitoutua pitkään haastatteluaikaan, eikä kyselyn toteuttajaa yleensä tarvitse tavata 

lainkaan, esimerkiksi postin tai internetin välityksellä tehtävissä kyselyissä.  

Kyselytutkimuksessa voidaan käyttää sekä suljettuja, kvantitatiivista tietoa tuottavia, että avoimia, 

kvalitatiivista tietoa tuottavia kysymyksiä (Palmberg teoksessa Eloranta ym. 2005: 293-297). 

Vehkalahden (2014) mukaan kyselylomake tulisi suunnitella siten, että siinä toteutuisivat sekä 

sisällölliset (kvalitatiiviset) että tilastolliset (kvantitatiiviset) näkökohdat. Lomake tulisi olla 

yhdistelmä avoimia ja suljettuja osioita, joskin suljettuja osioita täytyisi olla enemmän. Avoimilla 

osioilla on kuitenkin tärkeä rooli: ne saattavat antaa tutkimuksen kannalta tärkeää tietoa, joka jäisi 

pelkkiä suljettuja osioita käyttämällä havaitsematta. Avoimet osiot ovat välttämättömiä myös silloin, 

kun kysymyksen vaihtoehtoja ei voida tai haluta luokitella. Suljetuissa kysymyksissä voidaan käyttää 

esimerkiksi viisiportaista Likert-asteikkoa, jos halutaan mitata mielipiteen voimakkuutta (täysin 

samaa mieltä – jokseenkin samaa mieltä – ei samaa eikä eri mieltä – jokseenkin eri mieltä – täysin eri 

mieltä) (Vehkalahti 2014: 20, 24-25, 35-36). 
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Internetkyselyiden hyviä puolia ovat Heikkilän (2014: 18) mukaan muun muassa vastausten saannin 

nopeus, pitkän kyselylomakkeen käyttämisen mahdollisuus, arkaluontoistenkin kysymysten 

esittäminen sekä haastattelijan poissaolo, joka vähentää sekä työmäärää, ajankäyttöä että sosiaalista 

painetta vastaajalla. Toisaalta internetkyselyn huonoja puolia ovat esimerkiksi vastausprosentin 

epävarmuus, väärinkäytön mahdollisuus, vastaajien anonyymiksi jääminen ja lisäkysymysten tai 

esittämisen tai kysymysten tarkentamisen mahdottomuus. 

Tätä tutkimusta varten kyselytutkimus toteutettiin Webropol-työkalulla. Se on verkkosivusto, joka 

tarjoaa työkaluja kyselylomakkeiden tekemistä, jakamista, vastausten keräämistä ja analysointia 

varten. Tutkimusta varten luotu kysely oli siis internetissä täytettävä verkkokysely. Kyselylomake 

tuotettiin Webropol-työkalulla, ja siihen luotiin internetlinkki. Tätä linkkiä jaettiin BMOL-

sähköpostilistalla (Biologian ja maantieteen opettajien liitto) sekä BiGeTt-materiaalit -ryhmässä 

(biologian, maantieteen ja terveystiedon opetusmateriaaleja jakava ryhmä) Facebookissa. 

Kummassakin jakomenetelmässä kysely jaettiin kahteen kertaan, ja vastaaminen oli luonnollisesti 

vapaaehtoista. Kun kysely oli tehty ja vastaukset kerätty, käytettiin Webropol-työkalua myös kyselyn 

tulosten käsittelyyn. Kyselytutkimuksen analysointia jatkettiin vastauksia vertailemalla 

sisällönanalyysilla. 

Kysely luotiin sillä periaatteella, että siihen vastaavat biologiaa peruskoulussa opettavat tai opettaneet 

henkilöt. Kyseessä oli siis niin sanottu eliittiotanta, sillä vastaajiksi valittiin tietoisesti henkilöitä, 

joilla oletetaan olevan parhaat edellytykset vastata kysymyksiin tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & 

Sarajärvi 2002: 87). Yksityishenkilö pystyi vastaamaan kyselyyn vain kerran. Kyselylomakkeeseen 

tehtiin kysymyksiä pohjautuen taustateoriaan ja tutkimuksen tekijän aiempaan tietoon aiheesta. 

Lomake suunniteltiin niin, että se sisältää sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä. Suljettujen 

kysymysten asteikot vaihtelivat, vähiten vaihtoehtoja sisältävistä kyllä/ei −kysymyksistä 

monivalintakysymyksiin. Myös Likert-asteikollisia kysymyksiä hyödynnettiin. Lomake jakautui 

osioihin, jotka käsittelivät tiettyä aihepiiriä. Osiot olivat: 1. Vastaajan tiedot, 2. Vastaajan omat 

käsitykset, jossa osio A) Ihminen ja osio B) Eläimet, 3. Vastaajan opetuskokemukset ja 4. 

yhteystietosivu. Kokonaisuudessaan kyselylomake oli 6 sivua pitkä, ja vain muutamaan kysymykseen 

vastaaminen oli pakollista (Liite 1, symbolilla (*) merkityt kysymykset). Yhteystietojen jättäminen 

ja jatkohaastatteluun lupautuminen oli täysin vapaaehtoista. 

Kyselylomakkeen avulla pyrittiin kartoittamaan opettajien antamien perustietojen (sukupuoli, ikä, 

opetettava koulutusaste, oma pääaine opiskeluaikoina) lisäksi heidän asenteitaan ihmisen 

eläimellisyyttä ja toisaalta eläinten inhimillisyyttä kohtaan. Haluttiin myös selvittää, kokevatko 

opettajat samankaltaisuuden opettamisen tärkeäksi, hyödylliseksi tai kiinnostavaksi oppilaiden 
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kannalta, missä yhteyksissä opettajat ovat käsitelleet samankaltaisuutta, kuinka hyvin 

samankaltaisuutta tuodaan esiin opettajan käyttämässä kirjasarjassa, pitäisikö samankaltaisuutta 

kenties opettaa enemmän ja jos pitäisi, niin miten. Lisäksi haluttiin selvittää opettajien yläasteen 

biologian opetuksessa käyttämä kirjasarja myöhemmin tutkimuksen aikana toteutettavaa kirja-

analyysia varten, sekä halukkuus osallistua jatkohaastatteluun, eli puhelinhaastatteluihin, jotka 

toteutettiin myöhemmin tutkimusprosessin aikana. Tarkemmat kyselylomakkeen tiedot voi katsoa 

liitteistä (Liite 1).  

Kysely toteutettiin vuoden 2017 loppupuolella. Kyselylomakevastauksia kertyi yhteensä 58, joista 

kaikki olivat käyttökelpoisia jatkoanalyyseissa. Kyselylomake pyrittiin suunnittelemaan sujuvaksi, 

selkeäksi ja mahdollisimman neutraaliksi. Vaikka osa kysymyksistä oli hieman provosoivia 

(esimerkiksi Vastaa väitteeseen: ”Ihminen on eläin”), kyselylomakkeen yleissävy pyrittiin pitämään 

neutraalina. Koska tiedettiin, että kyselyyn vastaa biologiaa opettavia henkilöitä, pystyttiin jotkin 

kysymykset, jotka koskevat faktatietoa, muotoilemaan suoremmin kuin mielipidettä mittaavat 

kysymykset.  Kyselylomakkeen muotoilussa hyödynnettiin muun muassa Heikkilän (2014: 48) 

listaamia neuvoja hyvän tutkimuslomakkeen luomiseen, joista mainittakoon muun muassa 

lomakkeen siisti ulkomuoto, kysymysten looginen eteneminen helpoista kysymyksistä 

monimutkaisempiin, samaa aihetta käsittelevien kysymysten ryhmitteleminen kuvaavien otsikoiden 

alle, sekä vastausohjeiden selkeys. 

Kyselytutkimuksen analysoinnissa hyödynnettiin Webropol-työkalun valmista raportinanto-

ominaisuutta. Raportin avulla saatiin yleiskuva kunkin kysymyksen tuloksista. Suljettujen 

kysymyksien vastausten prosentti- ja lukumääräosuuksista luotin graafisia esityksiä. Muutamalle, 

merkittävimpänä pidetylle kysymykselle suoritettiin korrelaatio-, kokonaisvaihtelu-, ja 

vertailuanalyyseja Webropol-työkalun avulla. Kyselyn avoimia vastauksia analysoitiin 

sisällönanalyyttisesti (2.1.2). 

Avoimia kysymyksiä luokitellessa hyödynnettiin sisällönanalyysia. Avoimista kysymyksistä 

muodostettiin luokkia, ja luokkien vastausmäärät merkittiin ylös. Vastausmäärä saattoi olla 

enemmän, kuin kysymykseen vastanneiden henkilöiden määrä, sillä useissa vastauksissa tuotiin ilmi 

monia eri asioita, jotka kuuluivat luonnollisesti eri luokkiin. Joidenkin kysymysten kohdalla osa 

vastauksista piti jättää varsinaisen luokittelun ulkopuolelle, sillä kysymykseen oli vastattu niin, ettei 

vastauksessa ollut sisältöä, jota olisi voinut luokitella. Näin tehtiin esimerkiksi silloin, kun ”Kerro 

lyhyesti, mitä hyötyjä tai haittoja uskot oppilaalle olevan siitä, että heille opetetaan ihmisen olevan 

yksi eläinlaji muiden joukossa” -kysymykseen oli vastattu vain ”pelkkää hyötyä”.  
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Otanta oli suhteellisen pieni (58 kpl), joten kovin yleistettävää tietoa kyselytutkimuksesta ei saada. 

Aineistoa kuitenkin analysoitiin useilla eri tavoilla, kuten tutkimalla sitä, miten tietyn vertailuryhmän 

vastaajat olivat vastanneet tiettyihin kysymyksiin. Nämä toteutettiin Webropolin analyysityökalujen 

ja Excelin Pika-analyysi-työkalujen avulla. 

2.2.2 Haastattelututkimus 

Haastattelu voi olla hyvä tutkimusmenetelmä silloin, kun pyritään kartoittamaan aiemmin vähän 

käsiteltyä aihetta. Haastattelu on kyselytutkimukseen verrattuna joustavampi menetelmä, sillä sen 

aikana kysymyksiä voidaan tarkentaa tai toistaa tarvittaessa. Haastattelun avulla voidaan täydentää 

esimerkiksi kyselytutkimuksen tuloksia, eli voidaan syventää aiemmin saatujen vastausten tietoja 

(Hirsijärvi & Hurme 2001: 35, Tuomi & Sarajärvi 2002: 75, Palmberg teoksessa Eloranta ym. 2005: 

293-297). Tutkimusmenetelmänä haastattelu on korkeamman kynnyksen menetelmä kuin kysely 

siinä mielessä, että vastaaja joutuu sitoutumaan haastattelutilanteeseen yleensä melko pitkäksi aikaa 

(muutamasta kymmenestä minuutista jopa tunteihin kestäviin haastatteluihin), ja joutuu 

valmistautumaan haastattelutilanteeseen jotenkin, joko ilmaantumalla fyysisesti paikalle ja 

tapaamalla haastattelijan kasvotusten, tai valmistautumaan vastaamaan ja olemaan tavoitettavissa 

tiettynä kellonaikana esimerkiksi puhelinhaastattelun yhteydessä. 

Puhelinhaastattelu on fyysistä haastattelutilannetta helpompi ja halvempi järjestää: se sopii etenkin jo 

kertaalleen haastateltujen haastatteluun, sillä aihe on tuttu. Se on myös hyvä vaihtoehto silloin, kun 

halutaan haastatella kiireisiä tai kaukana haastattelijasta asuvia henkilöitä. Haastattelua sovittaessa 

on tärkeää tiedottaa haastateltavia etukäteen haastattelun aiheesta sekä ajankohdasta, sekä siitä, 

kuinka haastattelu toteutetaan ja jos se esimerkiksi nauhoitetaan (Eskola & Suoranta 1998, Hirsijärvi 

& Hurme 2001: 64-65, Tuomi & Sarajärvi 2002: 75).  

Puhelinhaastattelun hyviä puolia ovat Heikkilän (2014: 18) mukaan yleensä korkea vastausprosentti, 

vastausten saannin nopeus, pieni haastattelijan vaikutus, avointen ja jatkokysymysten käytön 

mahdollisuus sekä vastausten hyvä tarkkuus. Lisäksi väärinkäytön mahdollisuus on pieni, ja on 

mahdollista saada tietää, ketkä kyselyyn vastaavat. Toisaalta huonoja puolia puhelinhaastattelulle 

ovat kyselyn pituus (ei voida toteuttaa kovin pitkää haastattelua kerrallaan) ja neutraalina pysyminen, 

eli arkaluontoisia kysymysten käytön välttäminen.   

Puolistrukturoitu, toiselta nimeltään teemahaastattelu on haastattelutyyppi, jossa edetään ennalta 

valittujen keskeisten teemojen ja niihin liittyvien kysymysten avulla. Kysymykset perustuvat 

tutkimuksen viitekehykseen, eli siihen, mitä aiheesta jo tiedetään, ja ne esitetään kaikille vastaajille 
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samanlaisina, ja useimmiten myös samassa järjestyksessä. Kysymyksiin ei kuitenkaan ole olemassa 

ennalta määriteltyjä, ”oikeita” vastauksia (Eskola & Suoranta 1998, Tuomi & Sarajärvi 2002: 77-78).  

Tässä tutkimuksessa haastattelut toteutettiin aiemmin saatujen kyselytutkimusten vastausten pohjalta. 

Kyselyyn jo vastanneiden ja haastatteluun halukkuutensa ilmaisseiden henkilöiden jättämiin 

yhteystietoihin tiedotettiin mahdollisuudesta osallistua haastatteluun. Tähän yhteydenottoon 

vastanneita ja muut kriteerit täyttäviä henkilöitä haastateltiin. Yksi potentiaalinen haastateltava 

suljettiin tutkimuksen ulkopuolelle siitä syystä, että kyseinen henkilö ei ollut opettanut peruskoulussa 

vuosiin, eikä siksi myöskään ollut toteuttanut uusinta 2014 julkaistua opetussuunnitelmaa, jonka 

tavoitteisiin tämä tutkielma pohjaa. Yhteensä 18 yhteystietonsa jättäneestä saatiin haastateltua 

yhdeksän henkilöä. 

Haastattelut toteutettiin puhelimitse keväällä 2018. Haastattelun ajankohta sovittiin etukäteen 

osallistujien kanssa, ja haastattelukysymykset toimitettiin vastaajille etukäteen. Haastattelut 

äänitettiin. Itse haastattelut kestivät kymmenestä minuutista puoleen tuntiin riippuen vastaajan 

omasta panostuksesta ja vastaushalukkuudesta. Kysymyksiä oli yhteensä kahdeksan, ja ne sisälsivät 

myös tarkentavia kysymyksiä. Tutkielman tekijä oli myös miettinyt valmiiksi apukysymyksiä siltä 

varalta, että vastaaja ei ymmärtäisi kysymystä tai ei osaisi vastata siihen. Tarkemmat haastattelun 

tiedot voi katsoa liitteistä (Liite 2).  

Haastattelututkimuksella pyrittiin tarkentamaan ja syventämään aiemmassa kyselytutkimuksessa 

saatuja vastauksia, sekä löytää vastauksia erityisesti siihen, millä pedagogisilla keinoilla 

samankaltaisuutta voisi opettaa biologiassa, mitä hyötyjä tai haittoja samankaltaisuuden 

opettamisesta voisi olla ja perusteita sille, miksi samankaltaisuus kenties olisi tärkeä aihe opettaa. 

Haastattelun ensimmäinen kysymys koski kyselylomaketta, johon oli vastattu aiemmin: millaiseksi 

se koettiin ja jäikö siitä jotakin kysyttävää. Tämä kysymys oli lähinnä sitä varten, että tutkielman 

tekijä pystyisi arvioimaan kyselylomakkeen toimivuutta sekä oppimaan ja parantamaan 

tiedonkeruutapojaan tulevaisuutta ajatellen. Tätä kysymystä ei jatkoanalysoitu sen tarkemmin, sillä 

ei se ei varsinaisesti liittynyt tutkielman aiheeseen. 

Haastattelun kysymykset pyrittiin tuottamaan niin, että ne antaisivat uutta, syvempää tietoa, mitä 

pelkästä kyselystä ei saatu, ja että kysymykset olisivat mahdollisimman selkeitä, neutraaleja ja ei-

johdattelevia. Vastaajien haluttiin kertovan avoimesti kuhunkin kysymykseen liittyvistä asioista, eikä 

toivottu heiltä valmiita, tietynlaisia vastauksia.   

Puheluhaastattelut äänitettiin käyttämällä ääninauhuria ja siirtämällä äänitiedostot sen jälkeen 

tietokoneelle. Yksi haastattelu nauhoitettiin tietokoneen webkameran avulla, koska nauhuria ei 
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tuolloin ollut käytössä. Saatujen tiedostojen ääniraidat litteroitiin, jonka jälkeen tekstitiedosto 

käsiteltiin sisällönanalyysin periaatteiden mukaan.  

2.2.3 Oppikirja-analyysi 

Tässä tutkimuksessa oppikirjojen analysoinnissa hyödynnettiin sekä edellä esiteltyä sisällön erittelyä 

että sisällönanalyysia. Sisällön erittelyksi nimitetään kvalitatiivista toimintatapaa, jossa valmista 

aineistoa pyritään kuvaamaan kvantitatiivisesti. Pyrkimyksenä on jäsentää ja eritellä aineistoa siitä 

esiin nousevien, tutkimuksen kannalta kiinnostavien tietojen avulla. Toisin sanottuna tutkitaan muun 

muassa sitä, kuinka monta kertaa jokin asia mainitaan aineistossa. Sisällön erittelyssä voidaan myös 

havainnoida poikkeavia tapauksia, eli tutkia niitä ilmauksia, jotka ovat vaikkapa päinvastaisia 

tutkimuksen pääasialliselle aiheelle. Tavoitteena on luokitella ja järjestää laadullista aineistoa, 

esimerkiksi kirjan tekstiä (Eskola & Suoranta 1998, Tuomi & Sarajärvi 2002: 107, Jyrhämä teoksessa 

Kansanen & Uusikylä 2004: 223). Sisällön erittely, kuten muutkaan laadullisen tutkimuksen 

menetelmät, ei ole tarkkaan määritelty, vaan tutkimusaiheesta riippuen voidaan löytää toimintatapoja, 

jotka soveltuvat hyvin juuri kyseisen aiheen tutkimiseen ja oman aineiston tulkintaan. Ei siis ole 

varsinaisesti oikeaa tai väärää tapaa toteuttaa laadullista tutkimusta, ja käytetyt tutkimusmenetelmät 

ovat joustavia (Eskola & Suoranta 1998).  

Oppikirja-analyysi toteutettiin tutustumalla kolmeen oppikirjasarjaan, jotka olivat nousseet aiemmin 

tehdyssä kyselytutkimuksessa (2.2.1) käytetyimpien kirjasarjojen kärkeen. Nämä kirjasarjat olivat 

KB (Otava), Elo (Otava) ja Koodi (Sanomapro). Nämä sarjat sisälsivät yhteensä 10 kirjaa, jotka 

jakautuvat yläasteen vuositasojen kurssien kesken. Oppikirjojen analyysi päädyttiin toteuttamaan 

valmiin kaavakkeen avulla. Kirjoista etsittiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa. Analyysi 

olisi voitu toteuttaa myös kokonaan sisällönanalyysin periaatteiden avulla, mutta työmäärää ja -aikaa 

haluttiin rajata, tiedettiin, minkälaisia mainintoja aineistosta etsitään. Haluttiin myös tehdä aineiston 

kvantifioiminen mahdollisimman helpoksi.  

Itse oppikirja-analyysikaavake tehtiin tutkimuksen pohjatietojen perusteella. Oppikirja-analyysin 

tavoitteena oli nostaa oppikirja-aineistosta esiin ihmisen ja muiden eläinten välisiä 

samankaltaisuusmainintoja tekstistä, kuvista ja tehtävistä. Analyysikaavakkeessa (Liite 3) kerättiin 

myös esimerkkejä kaikista edellä mainituista (avoin Esimerkkejä -kenttä). Tutkimuksen tekijä jätti 

tilaa myös yllätyksille, ja muuttujat, joille ei oltu tehty omaa valmista osiotaan, kirjattiin lomakkeen 

Muita havaintoja -osioon. Oppikirja-analyysilomakkeen vastaukset analysoitiin tallentamalla 

suljettujen osioiden tulokset ja luomalla niistä kaaviomuotoisia esityksiä. Avoimia Esimerkkejä-

osioita ei analysoitu sen kummemmin, mutta ne kirjattiin ylös ja niistä kerrottiin sanallisesti. Tämä 
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tehtiin siksi, että maininnat olivat melko samankaltaisia samalla vuositasoilla käytettyjen kirjojen 

kesken, joten aiheet olivat periaatteessa samanlaiset kaikissa. Esimerkiksi ihmisen biologiaa 

käsittelevissä kirjoissa lähes kaikki maininnat koskivat ihmisen biologisuutta ja evoluutiota. 

Oppikirja-analyysissa keskityttiin etenkin samankaltaisuusmainintojen etsimiseen oppikirjoista. 

Samankaltaisuusmaininnaksi katsottiin esimerkiksi sellaiset ilmaisut, kuin ”eläin X tekee asiaa Y, 

kuten ihminenkin” tai ”ihminen, kuten muut eläimet/eliöt” tai ”meistä” puhuminen, kun puhutaan 

eliökunnasta. Haettiin siis jonkinlaista tarkoituksenmukaista ihmisen eliökuntaan liittämistä, ei vain 

siihen vertaamista. Lisäksi kriteerinä oli, että asia ilmaistaan selkeästi, ei niin sanotusti rivien välistä. 

Mainintoja etsittiin niin oppikirjan otsikoista, tekstistä, tehtävistä kuin kuvistakin. Kuvat tulkittiin 

samankaltaisuutta esittäviksi esimerkiksi silloin, jos niissä oli esitetty ihminen vaikkapa osana 

ravintoketjua, elinympäristöä tai sukupuuta, tai jos siinä verrattiin ihmisen rakenteita eläinten 

vastaaviin, ja sen lisäksi kuvatekstistä ilmeni, että tässä kuvassa on tarkoituksenmukaisesti liitetty 

ihminen osaksi eliökuntaa. Esimerkiksi kuva, jossa ovat koira ja ihminen vierekkäin, ei yksinään 

riittäisi tämän tutkimuksen kriteerien mukaan samankaltaisuusmaininnaksi.  

Oppikirja-analyysi toi omia haasteitaan tutkimuksen varrelle. Esimerkiksi ihmisen biologiaa 

käsittelevissä kirjoissa ihmisen evoluutiokappaleet osoittautuivat jokseenkin vaativiksi. Rajanveto 

tehtiin niin, että jos puhuttiin ihmislajeista ja niiden välisistä samankaltaisuuksista, ei näitä mainintoja 

laskettu. Sen sijaan, jos puhuttiin vaikkapa varhaisten apinaihmisten tai esi-ihmisten 

samankaltaisuuksista nykyihmiseen, ne maininnat laskettiin. Ihmisen evoluutiossa rajanveto 

ihmiseen ja eläimeen on vaikeaa, jopa tarpeetonta. Tässä kohtaa ihmiseksi laskettiin kaikki 

ihmissukuun kuuluvat lajit, kuten nykyihminen ja neandertalinihminen. Luonnollisesti ilmaisut 

”ihminen on älykäs eläin” tai vastaavat luettiin samankaltaisuutta käsitteleviksi.  

Eläinten kokemusmaailmaa koskevat tekstipätkät olivat nekin osaltaan haastavia. Kirjoista löytyi 

ilmaisuja, joissa käytettiin ”ihmismäistä” sanaa kuvaamaan eliön toimintaa, mutta tällaiset ilmaisut 

jätettiin analyysin ulkopuolelle. Esimerkiksi puhuttiin, että kalanpoikaset kasvatetaan 

”lastentarhoissa”. Tällaiset tavat puhua eläimistä ja niiden kokemusmaailmasta olisivat toki 

mielenkiintoinen tutkimuksen aihe, mutta tässä tutkielmassa keskityttiin nimenomaan ihmisen ja 

muiden eliöiden välisiin samankaltaisuuksiin ja niiden selkeään esiintuontiin tekstissä. Mikäli 

kirjoista olisi löytynyt ilmaisuja kuten ”eläin tuntee kipua, kuten ihminenkin” tai vastaavia, olisi ne 

otettu osaksi analyysia. Sellaisia suoria muiden eläinten vertaamisia ihmiseen ei kuitenkaan löytynyt.  
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3. TULOKSET  

3.1 Kyselytutkimuksen tulokset 

Kyselytutkimuksen tulokset on järjestetty niin, että ensin esitellään suljettujen kysymysten, ja sen 

jälkeen avointen kysymysten tulokset. Tuloksien graafisissa esityksissä joitakin kysymyksiä on 

yhdistelty samankaltaisen aihepiirin ja samanlaisen kyselyasteikon mukaan, mutta suurin osa 

tuloksista on esitetty vastaavassa järjestyksessä kuin ne esiintyvät kyselylomakkeessakin (Liite 1). 

Pääsääntöisesti suljettuihin kysymyksiin vastasivat kaikki vastauksensa jättäneet (N=58). Muutamia 

poikkeuksia kuitenkin esiintyi, ja ne on mainittu kyseisten kysymysten kohdalla. 

Kuvasta 1 nähdään vastaajien perustiedot. Vastaajista 79% oli naisia ja 21% miehiä. Kukaan ei 

valinnut Muu-vaihtoehtoa. Vastaajien oma pääaine opiskeluaikoina oli biologiapainotteinen, 62% oli 

koulutustaustaltaan biologeja, ja 38% maantieteilijöitä. Tämän kysymyksen avoimeen Muu-osioon 

oli jätetty yksi vastaus (Kasvitiede), joka liitettiin osaksi biologian pääainetta. Vastaajien ikäjakauma 

oli melko tasainen, ja kyselyyn vastasi kaikkiin ikäluokkiin kuuluvia henkilöitä. 21-30-vuotiaita oli 

17%, 31-40-vuotiaita 19%, 41-50-vuotiaita 31%, 51-60-vuotiaita 28% ja yli 60-vuotiaita 5%. 

Enemmistö vastaajista oli siis 41-50-vuotiaita. 

Kuva 1. Vastaajien perustiedot. N=58. 
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Kuvasta 2 käy ilmi vastaajien opettama koulutusaste. Suurin osa vastaajista opettaa yläkoulussa (50 

vastausta) ja toiseksi eniten lukiossa (23 vastausta). Huomionarvoista on, että tämä kysymys oli 

monivalintakysymys, eli opettaja voi opettaa vaikkapa sekä yläkoulussa että lukiossa. Siksi 

vastaukset ovat kappalemääriä eivätkä prosenttiosuuksia. Muu-kohtaan vastattiin kerran 

(yhtenäiskoulu esikoulusta 9. lk asti), samoin kuin alakoulun kohtaan. Suurin osa vastaajista siis 

opettaa yläkoulussa. 

Kuvassa 3 näkyy vastaajien yläkoulun biologian opetuksessa käyttämät kirjasarjat. Tästä vastauksesta 

suosituimmat kolme kirjasarjaa valikoituivat oppikirja-analyysiin (2.2.3). Kyseessä oli 

monivalintakysymys. Suosituimmat kirjasarjat olivat KB (Otava), jota käyttivät 21, Elo (Otava), jota 

käytti 17 sekä Koodi (Sanomapro), jota käytti 13 vastaajaa. KB on vanhan opetussuunnitelman (2004) 

aikana tehty kirjasarja, ja Elo sekä Koodi uudemman, vuoden 2014 opetussuunnitelman mukaan 

suunnitellut kirjasarjat. Muu-osioon vastattiin mm., ettei kyseinen vastaaja opeta yläkoulussa, että 

kirjat ovat ulkomailta tilattuja, tai käytetään vain digitaalista e-Oppi-materiaalia.  
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Kuva 2. Opetettava koulutusaste. N=58.Monivalinta. 

Kuva 3. Yläkoulun opetuksessa käytetty kirjasarja. N=58. Monivalinta. 

21

12

17

9

11

13

2

9

0 5 10 15 20 25

KB (Otava)

Koulun biologia (Otava)

Elo (Otava)

Silmu (Sanomapro)

Luonnonkirja 7-9 (Sanomapro)

Koodi (Sanomapro)

En käytä kirjasarjaa opetuksessa

Muu



 

26 

 

Kuvassa 4 on esitetty kahden samankaltaisen kysymyksen vastaukset. Kummassakin käytettiin 

asteikkoa kyllä-ei-en osaa sanoa. Väitteeseen ”Ihminen on eläin” 91% vastasi ”kyllä”, 7% vastasi 

”ei”, ja 2% vastasi ”en osaa sanoa”. Väitteeseen ”Ihmisellä on piirteitä, joita ei löydy miltään muulta 

eliölajilta” 72% vastasi ”kyllä”, 16% vastasi ”ei”, ja 12% vastasi ”en osaa sanoa”.  Suurin osa 

vastaajista piti ihmistä eläimenä, mutta toisaalta oli sitä mieltä, että ihmisellä on piirteitä, joita ei ole 

muilla lajeilla. 

Kuva 4. Ihmisen eläimellisyys. N=58. 
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Kuva 5. Ihminen on kehittynyt aiemmista elämänmuodoista. HUOM! N=57. 
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Kuvasta 5 käy ilmi, kuinka vastattiin väitteeseen ”Ihminen on kehittynyt aiemmista 

elämänmuodoista”. 91% vastasi tähän ”kyllä”, ja 9% vastasi ”ei”. Kukaan ei valinnut ”en osaa 

sanoa”-vaihtoehtoa. Tähän kysymykseen vastasi 57 henkilöä. Lähes kaikki vastaajat olivat sitä 

mieltä, että ihminen on kehittynyt aiemmista elämänmuodoista. 

Kuvasta 6 käy ilmi vastaukset kysymyksen ”Kuinka paljon uskot lajimme kehityshistorian selittävän 

ihmisen nykyistä rakennetta ja ulkomuotoa?” vastaukset. 58% vastasi, että kehityshistoria selittää 

piirteet ”täysin”, 32% ”melko paljon”, 5% ”jonkin verran”, 2% ”vähän” ja 4% ”ei lainkaan”. Tähän 

kysymykseen vastasi 57 henkilöä. Valtaosa vastaajista ajatteli, että evoluutio selittää ihmisen 

nykyisen ulkomuodon ja rakenteen ”täysin”.  

Kuva 6. Kuinka paljon kehityshistoria selittää ihmisen rakennetta ja ulkomuotoa? HUOM! N=57. 
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Kuva 7. Kuinka paljon kehityshistoria selittää ihmisen käytöstä ja mielen toimintaa? HUOM! N=56. 
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Kuvassa 7 näkyy, miten on vastattu kysymykseen ”Kuinka paljon uskot lajimme kehityshistorian 

selittävän ihmisen käytöstä ja mielen toimintaa?”. 27% vastasi ”täysin”, 46% ”melko paljon”, 20% 

”jonkin verran”, 2% ”vähän” ja 5% ”ei lainkaan”.  Tähän kysymykseen vastasi 56 henkilöä. Suurin 

osa vastaajista oli sitä mieltä, että evoluutio selittää ihmisen käytöstä ja mielen toimintaa ”melko 

paljon”.  

Kuva 8 esittää vastauksia väitteeseen ”Pidän ihmistä korkea-arvoisampana kuin muita eliöitä. 

Väitteeseen vastattiin Likert-asteikolla ”Täysin eri mieltä – Täysin samaa mieltä”. Täysin eri mieltä 

väitteen kanssa oli 34% vastaajista, jokseenkin eri mieltä 21%, ei samaa eikä eri mieltä 28%, 

jokseenkin samaa mieltä 10% ja täysin samaa mieltä 7%. Suurin osa vastaajista ei siis pitänyt ihmistä 

muita eliöitä korkea-arvoisampana. 
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Kuva 8." Pidän ihmistä korkea-arvoisampana kuin muita eliöitä." N=58. 
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Kuvassa 9 on esitetty vastaukset kolmeen väitteeseen, joilla oli sama mitta-asteikko. Väitteet olivat 

”Eläimillä on ajatuksia”, ”Eläimillä on tunteita” ja ”Eläimillä on persoona”. Vastausasteikko oli 

Likert-asteikko, täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä. Väitteeseen ”Eläimillä on ajatuksia” 2% 

vastasi olevansa täysin eri mieltä, 3% jokseenkin eri mieltä, 7% ei samaa eikä eri mieltä, 36% 

jokseenkin samaa mieltä ja 52% täysin samaa mieltä. Väitteeseen ”Eläimillä on tunteita” 2% vastasi 

olevansa täysin eri mieltä, 0% jokseenkin eri mieltä ja 0% ei samaa eikä eri mieltä, 22% jokseenkin 

samaa mieltä ja 76% täysin samaa mieltä. Väitteeseen ”Eläimillä on persoona” 2% vastasi olevansa 

täysin eri mieltä, 0% jokseenkin eri mieltä, 3% ei samaa eikä eri mieltä, 22% jokseenkin samaa mieltä 

ja 72% täysin samaa mieltä. Suurin osa vastaajista uskoi eläimillä olevan ajatuksia, tunteita ja 

persoona. Yksimielisimpiä oltiin eläinten tunteiden olemassaolosta.  

Kuvasta 10 ilmenee, miten paljon vastaajat kertoivat tutustuneensa nykyaikaiseen eläinten 

käyttäytymisen ja kognition tutkimukseen. 17% vastasi, ettei ollut tutustunut lainkaan, 62% jonkin 

verran, 14% melko paljon ja 7% runsaasti. Suurin osa vastaajista oli siis tutustunut eläinten 

käyttäytymisen ja kognition tutkimukseen ”jonkin verran”.  
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Kuva 10. "Olen tutustunut nykyaikaiseen eläinten käyttäytymisen ja kognition tutkimukseen..." N=58. 

Kuva 11. "Pidän eläinten käyttäytymisen ja kognition tutkimusta..." N=58. Monivalinta. 
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Kuva 12. Valitse sopivin vaihtoehto. N=58. 

Kuvassa 11 on vastaukset väitteeseen ”Pidän eläinten käyttäytymisen ja kognition tutkimusta…” 

Vastaajat pystyivät valitsemaan useamman vaihtoehdon. Vastaukset jakautuivat seuraavasti: yhden 

vastauksen mukaan se on epäluotettavaa, 30 mukaan hyödyllistä, 53 mukaan kiinnostavaa ja 

kahdeksan mukaan luotettavaa. Kukaan ei vastannut tutkimuksen olevan ”turhaa” tai ”ei-

kiinnostavaa”. Muu-kohtaan oli vastattu mm. ”eettisesti tärkeänä”, ”itsessään tärkeänä” sekä, että 

kysymystä on vaikea arvioida, koska ei tiedä, puhutaanko tässä yhteydessä simpanssista vai 

simpukasta. Eläinten käyttäytymisen ja kognition tutkimusta pidettiin ennen muuta kiinnostavana, 

myös hyödyllisenä. 

 

Kuvassa 12 on vastattu neljään eri väitteeseen Likert-asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa 

mieltä. Ensimmäiseen väitteeseen, ”Eläinten käytös on mekaanista reagointia ärsykkeisiin ja 

ympäristöön” vastattiin seuraavasti: 14% täysin eri mieltä, 48% jokseenkin eri mieltä, 12% ei samaa 

eikä eri mieltä, 24% jokseenkin samaa mieltä ja 2% täysin samaa mieltä. Väitteeseen ”Eläinten käytös 

on pelkästään vaistojen ohjaamaa” 21% oli vastannut olevansa täysin eri mieltä, 53% jokseenkin eri 
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mieltä, 16% ei samaa eikä eri mieltä ja 10% jokseenkin samaa mieltä. Kukaan ei vastannut olevansa 

tästä väitteestä täysin samaa mieltä. Väitteeseen ”Eläinten käytös on vaistojen sekä eläimen 

persoonallisten piirteiden, tunteiden ja aiempien kokemusten hyödyntämisen yhdistelmää” vastattiin 

näin: 0% täysin eri mieltä, 2% jokseenkin eri mieltä, 2% ei samaa eikä eri mieltä, 41% jokseenkin 

samaa mieltä ja 55% täysin samaa mieltä. Viimeinen väite ”Eläinten kokemusmaailma lienee 

samankaltainen kuin ihmiselläkin” aiheutti eniten hajontaa, ja siihen vastattiin seuraavasti: 3% täysin 

eri mieltä, 33% jokseenkin eri mieltä, 24% ei samaa eikä eri mieltä, 33% jokseenkin samaa mieltä ja 

7% täysin samaa mieltä. Vastaajat siis olivat sitä mieltä, että eläinten käytös ei ole vain vaistojen 

ohjaamaa tai mekaanista reagointia, vaan ajateltiin, että siinä yhdistyvät monet seikat. Eläinten 

kokemusmaailman samankaltaisuudesta ihmisen vastaavaan ei oltu jyrkästi samaa tai eri mieltä.  

Kuvissa 13 ja 14 on kuvattu vastaukset kolmeen tutkimusesimerkkiin (Liite 1). Tutkimukset koskivat 

kalojen kipua, rottien naurua ja preeriamyyrien empatiaa. Huomioitavaa on, että varsinaisessa 

kyselylomakkeessa preeriamyyrän sijaan luki virheellisesti preeriakoira, mutta tällä tuskin on 

vaikutusta lopputulokseen.  

Kuva 13 esittää sitä, kuinka näitä kolmea tutkimusta arvioitiin. Kyseessä oli monivalintakysymys. 

Kalatutkimusta arvioitiin näin: 18 vastauksen mukaan hyödyllistä, kahden mukaan ei-kiinnostavaa, 

49 mukaan kiinnostavaa. Kukaan ei arvioinut kalatutkimusta ”turhaksi”. Rottatutkimusta arvioitiin 

näin: yhden vastauksen mukaan turhaa, 15 mukaan hyödyllistä, kahden mukaan ei-kiinnostavaa ja 46 

mukaan kiinnostavaa. Preeriamyyrätutkimusta arvioitiin seuraavasti: yhden mukaan turhaa, 20 

mukaan hyödyllistä, 50 mukaan kiinnostavaa. Kukaan ei arvioinu preeriamyyrätutkimusta ”ei-

kiinnostavaksi”. Ylipäätään tutkimuksia pidettiin ennen muuta kiinnostavina, myös hyödyllisinä.  
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Kuva 13. Tutkimusesimerkit. N=58. Monivalinta. 
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Kuvasta 14 käy ilmi kolmeen tutkimuksiin liittyviin väittämiin vastaaminen. Tämäkin oli 

monivalintakysymys. Kalatutkimuksen kohdalla 41 vastauksen mukaan tutkimus osoittaa, että kalat 

tuntevat kipua. Kukaan ei ollut sitä mieltä, että tutkimus osoittaisi, etteivät kalat tunne kipua. 

Rottatutkimuksen kohdalla 27 oli sitä mieltä, että tutkimus osoittaa rotilla olevan tunteita, kaksi sitä 

mieltä, että tutkimus ei osoita rotilla olevan tunteita. 27 oli sitä mieltä, että myös muut eläimet 

nauravat tutkimuksen perusteella, kukaan ei ollut sitä mieltä, että vain ihminen olisi ainut naurava 

eläin tutkimuksen perusteella. Preeriamyyrätutkimuksessa 29 oli sitä mieltä, että tutkimus osoittaa 

preeriamyyrien kykenevän empatiaan, yksi sitä mieltä, että tutkimus ei osoita tätä. 34 oli sitä mieltä, 

että tutkimuksen mukaan preeriamyyrillä on tunteita, yksi sitä mieltä, että tutkimuksesta ei voi 

päätellä tätä.  

 

Kuva 14. Tutkimusesimerkit. N=58. Monivalinta. 
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Kuvassa 15 on vastattu myöntävästi tai kieltävästi väitteeseen ”Opetan ihmisen olevan yksi 

eläinlajeista”. 93% vastaajista vastasi ”kyllä”, 7% vastasi ”ei”. Lähes kaikki vastaajat siis opettavat 

ihmisen olevan eläin.  

Kuvasta 16 käy ilmi arviot siitä, miten vastaajan käyttämässä kirjasarjassa käsitellään ihmistä lajina 

sekä eläinten kokemusmaailmaa. Tämä oli monivalintakysymys. Kenenkään mielestä kumpaakaan 

aihetta ei käsitelty liikaa. Ihmisen käsittelyyn lajina vastattiin näin: 14 mukaan liian vähän, 17 mukaan 

kattavasti, 14 mukaan puutteellisesti, 11 mukaan useassa asiayhteydessä ja 11 mukaan harvassa 

asiayhteydessä. Eläinten kokemusmaailman käsittelyyn vastattiin seuraavasti: 24 mukaan liian vähän, 

14 mukaan puutteellisesti, neljän mukaan useassa asiayhteydessä, 21 mukaan harvassa 

asiayhteydessä ja 10 mukaan ei lainkaan.  
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Kuva 15. Opetan ihmisen olevan yksi eläinlajeista. N=58. 
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Kuvassa 17 näkyy, kuinka vastaajat ovat arvioineet samankaltaisuuden opettamisen aspekteja 

oppilaiden kannalta. Tässä on arvioitu hyödyllisyyttä ja kiinnostavuutta, kumpaankin todella – ei 

lainkaan -asteikolla. Todella hyödylliseksi samankaltaisuuden opettamisen oppilaiden kannalta arvioi 

31%, melko hyödylliseksi 43% ja jonkin verran hyödylliseksi 26%. Kukaan ei arvioinut ”ei-lainkaan 

hyödylliseksi”. Todella kiinnostavaksi samankaltaisuuden opettamista arvioi 34%, melko 

kiinnostavaksi 57%, jonkin verran kiinnostavaksi 7% ja 2% ei lainkaan kiinnostavaksi. Valtaosan 

mielestä samankaltaisuus olisi siis ”todella” tai ”melko” hyödyllistä ja kiinnostavaa.  

Kuvassa 18 on yhdistetty kaksi samankaltaisuuden opettamiseen liittyvää kysymystä asteikolla kyllä-

ei-en osaa sanoa. Kun kysyttiin, olisitko kiinnostunut opettamaan eliöiden kokemusmaailmasta 

enemmän, 76% vastasi ”kyllä”, 7% vastasi ”ei” ja 17% vastasi ”en osaa sanoa”. Kun kysyttiin, 

pitäisikö ihmisen yhteyttä eliökuntaan opettaa enemmän, vastattiin seuraavasti: 67% ”kyllä”, 7% ”ei” 

ja 26% ”en osaa sanoa”. Suurin osa vastaajista haluaisi opettaa eliöiden kokemusmaailmasta 

enemmän. Useiden mielestä myös ihmisen yhteyttä eliökuntaan pitäisi opettaa nykyistä enemmän. 
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Kuva 17. Samankaltaisuuden opettamisen arviointi oppilaiden kannalta. N=58. 
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Suljettujen vastausten osalta vertailtiin myös sitä, kuinka tiettyyn kysymykseen tietyllä tavalla 

vastanneet olivat vastanneet muihin kysymyksiin. Alla on esitetty, miten eläinten mielen 

ominaisuuksiin ja eläinten kokemusmaailmaan liittyviin väitteisiin ovat vastanneet ne, jotka 

vastasivat ”Ihminen on eläin”-väitteeseen kyllä tai ei. Jokaisessa sarakkeessa vasemmalla esitetty 

”kyllä” vastanneet ja oikealla ”ei” vastanneet. Huomionarvoista on, että ihmistä eläimenä piti 53 

vastaajaa, ja vain neljä vastaajaa ei pitänyt ihmistä eläimenä. Lisäksi yksi vastaaja vastasi ”ihminen 

on eläin” -väitteeseen ”en osaa sanoa”. Tätä vastausta ei ole otettu lukuun taulukoissa 1 ja 2. Vaikka 

tulokset taulukoista 1 ja 2 eivät välttämättä ole täysin verrannolliset keskenään, antavat ne osviittaa 

sille, millä tavalla ihmistä eläimenä pitävät ja pitämättömät olivat vastanneet eläinten 

kokemusmaailmaa koskeviin kysymyksiin.  

Taulukko 1. Eläinten ominaisuudet. Sarakkeessa vasemmalla ”Ihminen on eläin”, oikealla ”Ihminen ei ole 

eläin”.  

 Eläimillä on ajatuksia. Eläimillä on tunteita.  Eläimillä on persoona.  

Täysin eri mieltä 0%                       25% 0%                       25% 0%                       25% 

Jokseenkin eri mieltä 4%                          0% 0%                          0% 0%                          0% 

Ei samaa eikä eri mieltä 8%                          0% 0%                          0% 4%                          0% 

Jokseenkin samaa mieltä 36%                      25% 21%                     25% 23%                     25% 

Täysin samaa mieltä 53%                      50% 79%                     50% 74%                      50% 

Taulukosta 1 nähdään, kuinka ihmistä eläimenä pitävät ja pitämättömät ovat arvioineet eläinten 

ominaisuuksia. Kaikissa esitetyissä väitteissä enemmistö kummankin kannan omaavat ihmiset ovat 

olleet väitteiden kanssa täysin samaa mieltä. Toki hieman hajontaa esiintyy, ja esimerkiksi 25% 

ihmistä eläimenä pitämättömistä ovat olleet kaikkien väitteiden kanssa täysin eri mieltä. 

Huomioitavaa on, että 25% ihmistä eläimenä pitämättömistä on yhden ihmisen vastaus (ihminen ei 

ole eläin neljän vastaajan mukaan).  
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Taulukko 2. Eläinten käytös ja kokemusmaailma. Sarakkeessa vasemmalla ”Ihminen on eläin”, oikealla 

”Ihminen ei ole eläin”.  

 Eläinten käytös 

on mekaanista 

reagointia. 

Eläinten käytös 

on pelkästään 

vaistojen 

ohjaamaa.  

Eläinten käytöksessä 

yhdistyy vaistot, 

tunteet, persoona ja 

oppiminen. 

Eläinten 

kokemusmaailma 

samankaltainen kuin 

ihmiselläkin.  

Täysin eri 

mieltä 

15%            0% 21%            25% 0%                     0% 4%                       0% 

Jokseenkin eri 

mieltä 

47%          75% 51%            75% 0%                   25% 30%                   50% 

Ei samaa eikä 

eri mieltä 

11%            0% 17%              0% 2%                     0% 23%                   50% 

Jokseenkin 

samaa mieltä  

25%          25% 11%              0% 40%                 50% 36%                     0% 

Täysin samaa 

mieltä 

2%              0% 0%                0% 58%                 25% 8%                       0% 

Taulukosta 2 selviää ihmistä eläimenä pitävien ja pitämättömien vastaukset koskien eläinten käytöstä 

ja kokemusmaailmaa. Voidaan huomata, että väitteissä ”Eläinten käytös on mekaanista reagointia” 

ja ”Eläinten käytös on pelkästään vaistojen ohjaamaa” enemmistö kummankin kannan omaavissa on 

vastannut ”jokseenkin samaa mieltä”. Kolmannessa väitteessä enemmistö ihmistä eläimenä pitävistä 

on vastannut ”täysin samaa mieltä” ja ihmistä eläimenä pitämättömistä enemmistö on vastannut 

”jokseenkin samaa mieltä”. Viimeisessä väitteessä vastaukset ovat jakautuneet enemmän, ja ihmistä 

eläimenä pitävistä suurin osa on vastannut eläinten kokemusmaailman olevan ”jokseenkin” 

samankaltainen kuin ihmiselläkin. Ihmistä eläimenä pitämättömistä puolet vastasi tähän kohtaan 

”jokseenkin eri mieltä” tai ”ei samaa eikä eri mieltä”.  

Suljetuista kyselylomakkeen kysymyksistä tehtiin myös vertailua siten, että tietyllä tavalla johonkin 

kysymykseen vastanneiden vastauksia vertailtiin. Vertailtaviksi ryhmiksi valittiin pääaine (biologia 

tai maantieto), ikäluokka (21-30 – yli 60) ja sukupuoli (nainen tai mies). Näiden ryhmien antamia 

vastauksia vertailtiin muutaman tutkielman kannalta kiinnostavimpien kysymysten ja väitteiden 

osalta. Ne ovat ”Ihminen on eläin”, ”Opetan ihmisen olevan yksi eläinlajeista”, ”Ihmisellä on piirteitä, 

joita ei löydy miltään muulta eliölajilta”, ”Olisitko kiinnostunut opettamaan eläinten 

kokemusmaailmasta enemmän” ja ”Pitäisikö ihmisen yhteyttä muuhun eliökuntaan opettaa 

enemmän?”.  Alla esitellyssä kuvaajassa on huomioitu näihin kysymyksiin myöntävästi, ”kyllä” 

vastanneet. Kysymyksien vastaajamäärä oli kaikissa kysymyksissä 58. 
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Kuva 19. Vertailuryhmien vastaukset esitettyihin kysymyksiin. 
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Kuvasta 19 nähdään, että vertailuryhmien vastausten välillä on ollut melko vähän hajontaa. Ikäryhmä 

51-60 on vastannut kaikkiin esitettyihin kysymyksiin hieman vähemmän myöntävästi kuin muut 

ryhmät. Yli 60-vuotiaiden ikäryhmä oli vastannut kaikista vertailluista ryhmistä useimmiten 

myöntävästi, tosin tähän ryhmään kuului vain kolme vastaajaa. Miesten ja naisten välillä eroa syntyi 

kahdessa viimeisessä kysymyksessä, jotka koskivat eläinten kokemusmaailman ja ihmisen luontoon 

liittämisen opettamista. Naisista valtaosa opettaisi näitä aiheita enemmän, miehistä vain puolet tai 

alle puolet. Huomioitavaa on, että naisia oli vastaajista selvä enemmistö (46) ja miehiä vähemmistö 

(12). Johtuen vertailuryhmien erilaisista lukumääristä tulokset eivät välttämättä ole suoraan 

verrannolliset keskenään, mutta kuvasta 19 nähdään trendi myöntävissä vastauksissa. Keskimäärin 

samaa mieltä oltiin eniten väitteistä ”Ihminen on eläin” ja ”Opetan ihmisen olevan yksi eläinlajeista”.  

Alla on esitetty kyselytutkimuksen avointen kysymysten tulokset sisällönanalyyttisesti luokiteltuna. 

Huomioitavaa on, että vaikka kuvateksteissä on ilmoitettu vastaajien määrä tiettyyn kysymykseen, 

eivät luokkien vastauslukumäärät ole suoraan verrannollisia vastaajamääriin. Tämä johtuu siitä, että 

kysymykset olivat avoimia, ja henkilöt saivat vastata kysymykseen vapaasti. Siitä syystä yhden 

ihmisen vastauksessa saattoi olla monta eri aihetta, jotka luokiteltiin eri luokkiin.  

Taulukko 3. ”Mikäli pidät ihmistä korkea-arvoisampana muihin eliöihin verrattuna, perustele kantasi 

lyhyesti.” N=11. 

Pelkistetyt ilmaukset Luokka Lkm 

Älykkyys (2) 

Monimutkainen ajattelu (2) 

Tietoisuus (2) 

MIELEN TOIMINTA 6 

Ihminen muokkaa ympäristöään (4) 

Teknologian hyödyntäminen (2) 

MAAILMAN MUOKKAAMINEN 6 

Korkeampi itseisarvo kuin muilla eliöillä (3) ITSEISARVO 3 

Muiden eliöiden hallitseminen (4) VALTA-ASEMA 3 

Taulukosta 3 selviää, kuinka ihmisen korkea-arvoisuutta on perusteltu. Ihmisen korkea-arvoisuutta 

perustelevien tekijöiden luokat jakautuivat mielen toimintaan, maailman muokkaamiseen, ihmisen 

itseisarvoon ja valta-asemaan. Eniten mainintoja saivat ihmisen mielen toiminta, johon kuuluivat 

älykkyys, monimutkainen ajattelu ja tietoisuus, sekä maailman muokkaaminen, johon kuuluivat 

teknologian hyödyntäminen ja ihmisen kyky muokata ympäristöään. 
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Taulukko 4. ”Mainitse muutama ihmislajille täysin uniikki piirre, joita ei tavata millään muulla eliölajilla.” 

N=41. 

 

Taulukossa 4 on vastaajien näkemykset ihmisen täysin uniikeista piirteistä. Kaikista eniten vastauksia 

tuli luokkaan Mielen toiminta, ja siihen sisältyi muun muassa älykkyys, moraali, ajantaju ja 

kuolevaisuuden ymmärtäminen. Toiseksi eniten vastauksia kertyi luokkaan Kulttuuri, joka sisälsi 

muun muassa kielen ja kumulatiivisen kulttuurin. Tähän kysymykseen tuli myös vastauksia, joita ei 

luokiteltu erikseen luokkiin, sillä ne eivät varsinaisesti sisältäneet vastauksia kysymykseen. Nämä 

vastaukset ilmaisivat muun muassa, että kyvyt ovat jatkumoita, emmekä tiedä muista eliöistä 

riittävästi vastataksemme kysymykseen. Vastattiin myös, että eläinten piirteet ovat erilaisia kuin 

ihmisen, ja että ihminen ei ole kyvyiltään mitenkään erityinen eliökunnassa. Näitä luokittelemattomia 

vastauksia oli lukumäärällisesti kaksi.  

 

 

 

 

Pelkistetyt ilmaukset Luokka Lkm 

Älykkyys (12) 

Korkea tietoisuuden taso/itsetietoisuus (9) 

Vastuu muista, epäitsekkyys, moraali (5) 

Ajantaju, suunnittelu, muistelu (5) 

Tunteiden ilmaiseminen, monimutkaiset tunteet (2) 

Kuolevaisuuden ymmärtäminen (2) 

Itsekeskeisyys (1) 

 

MIELEN TOIMINTA 
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Puhuttu ja kirjoitettu kieli (19) 

Kumulatiivinen kulttuuri (9) 

Innovaatiot ja teknologia (2) 

Sotiminen (1) 

Kuolleiden hautaaminen (1) 

 

KULTTUURI 31 

Aivojen rakenne (2) 

Jälkeläisten hoito (2) 

Kädentaidot ja motoriikka (6) 

Pystyasento (4) 

FYSIOLOGIA 14 

Muiden eliöiden hyödyntäminen (1) 

Ympäristön muokkaaminen (1) 

Sopeutuminen (1) 

VALTA-ASEMA 3 
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Taulukko 5. ”Kerro lyhyesti, mitä hyötyjä tai haittoja uskot oppilaille olevan siitä, että heille opetetaan 

ihmisen olevan yksi eläinlaji muiden joukossa.” N=48. Hyötyluokkien edessä (+), haittaluokkien edessä (−). 

Pelkistetyt ilmaukset Luokka Lkm 

Ihmisen erityisaseman horjuttaminen (14) 

Ihmisen vastuu (10) 

Riippuvaisuus luonnosta (5) 

Empatia (4) 

Itsetunnon vahvistuminen (1) 

+ MORAALI JA IHMISEN 

ASEMA 

34 

Ihmisen biologisen toiminnan ymmärtäminen (13) 

Ihminen osa kokonaisuutta (12) 

Yleissivistys, tieteellisyys (5) 

Muiden lajien ymmärrys, kiinnostus (4) 

+ BIOLOGINEN YMMÄRRYS 

JA TIETEELLISYYS 

34 

Luonnon kunnioittaminen (14) 

Halu suojella muita eliöitä ja luontoa (5) 

Eläinten parempi kohtelu (4) 

+ LUONNON JA ELÄINTEN 

HYVINVOINTI 

23 

Käytöksen perusteleminen pelkällä biologialla (3) − BIOLOGINEN KONE 3 

Luonnonsuojelun meneminen ihmisen edun edelle (1) 

Elämä merkityksetöntä, jos ihminen opetetaan 

eläimeksi (1) 

Evoluutioteoria ”ei ole fakta” (1) 

− VÄÄRINYMMÄRRYKSET 3 

Taulukossa 5 on luokiteltu hyödyt ja haitat, joita samankaltaisuuden opettamisesta voisi koitua 

oppilaille. Hyötyluokkia syntyi kolme: Moraali ja ihmisen asema, Biologinen ymmärrys ja 

tieteellisyys sekä Luonnon ja eläinten hyvinvointi. Haittaluokkia syntyi kaksi, ne ovat Biologinen 

kone ja Väärinymmärrykset. Eniten vastauksia kertyi luokkaan Moraali ja ihmisen asema, ja siihen 

sisältyi esimerkiksi ihmisen valta-aseman horjuttaminen, ihmisen vastuu ja riippuvaisuus luonnosta. 

Haittaluokkiin tuli lukumäärällisesti vähän vastauksia. Väärinymmärrykset -luokka sisältää 

vastauksia, joiden mukaan samankaltaisuuden opettaminen ei palvele ihmisen korkeampaa arvoa tai 

se nähdään epätieteellisenä.  

Tähän avoimeen kysymykseen tuli myös vastauksia, joita ei luokiteltu erikseen. Ne eivät sisältäneet 

varsinaisia vastauksia kysymykseen. Niitä kertyi lukumäärällisesti kolme. Vastaukset olivat ”ei siitä 

mitään haittaa ole”, ”vain hyötyä” ja ”ei haittaa eikä hyötyä”.  
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Taulukko 6. ”Missä yhteyksissä olet käsitellyt eläinten kokemusmaailmaa (esim. kognitiiviset kyvyt, tunteet 

jne.)? Mainitse esim. kurssi, aihealue tai asiayhteys.” N=50. 

Pelkistetyt ilmaisut Luokka Lkm 

8. luokka (16) 

9. luokka (13) 

7. luokka (10) 

LUOKKA-ASTEET 39 

Eläinten käyttäytyminen (21) 

Eläinten kokemusmaailma (9) 

ELÄINTEN KÄYTTÄYTYMINEN 30 

Evoluutio (15) 

Taksonomia (2) 

EVOLUUTIO JA TAKSONOMIA 17 

Ihmisen biologia (13) FYSIOLOGIA  13 

Eläimet ihmisen elämässä (9) 

Luonnonsuojelu (1) 

Eläinten oikeudet (1) 

LUONNON JA ELÄINTEN HYVINVOINTI 11 

Ekologia (5)  

Lajintuntemus (4)  

EKOLOGIA 9 

Valinnainen kurssi (5) 

Luontokokemukset (1) 

MUUT OPETUSTILANTEET / VALINNAISET 

KURSSIT 

6 

Taulukko 6 sisältää vastausluokat, joista ilmenee, missä yhteyksissä vastaajat ovat käsitelleet eläinten 

kokemusmaailmaa omassa opetuksessaan. Osassa vastauksista oli mainittu vain luokka-aste, jonka 

takia ne katsottiin omaksi luokakseen. Seitsemännen luokan biologia käsittelee ainakin oppikirjojen 

perusteella (3.3) vesistöekologiaa, vesiekosysteemien toimintaa ja vesieliöiden lajintuntemusta, sekä 

evoluution perusteita. Kahdeksannen luokan biologia on metsäbiologiaa, metsäekosysteemejä, 

metsäeliöiden lajintuntemusta, metsätaloutta ja kestävää kehitystä. Yhdeksännen luokan biologia on 

pitkälti ihmisen biologiaa, perinnöllisyyttä ja evoluutiota. Tämä jaottelu voi vaihdella ei kouluissa, 

mutta tämä on ehkäpä yleisin biologian opetuksen luokka-astejako. Koska eri luokka-asteet sisältävät 

monia teemoja, päätettiin ne sijoittaa omaan luokkaansa.  

Eniten eliöiden kokemusmaailmaa mainittiin opetettavan kahdeksannella luokalla. Varsinaisista 

opetuksen teemoista eniten eliöiden kokemusmaailma oli tullut vastausten mukaan esiin eläinten 

käyttäytymisen kohdalla. Eliöiden kokemusmaailmaa käsiteltiin vastausten mukaan myös 

valinnaisilla kursseilla, kuten eläinten hoitamiseen liittyvillä kursseilla. Tähän kysymykseen tuli 

myös vastauksia, joita ei luokiteltu omaksi luokakseen. Yksi näistä oli kertonut vain, missä itse on 

opiskeluissaan käsitellyt eläinten kokemusmaailmaa. Mainittiin myös, että yläkoulun puolella aihetta 

ei ole käsitelty. Ilmaistiin, että kokemusmaailmaa on käsitelty ”hyvin monissa yhteyksissä” sekä, että 

”ei ehdi käsittelemään mitään ylimääräistä”. Näitä muu-tyyppisiä vastauksia oli lukumäärällisesti 

kuusi.  
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Taulukko 7. ”Mikäli olisit kiinnostunut opettamaan ihmisen ja muiden eläinten samankaltaisuudesta enemmän, 

missä yhteyksissä näitä samankaltaisuuksia kannattaisi mielestäsi käsitellä? Mainitse esim. kurssi, aihealue, 

asiayhteys…” N=35. 

Pelkistetyt ilmaukset Luokka Lkm 

Ihmisen biologia (13) 

Aistit (2) 

Perinnöllisyys (2) 

Seksuaalisuus (1) 

FYSIOLOGIA 18 

Evoluutio (14) 

Taksonomia (1) 

EVOLUUTIO JA TAKSONOMIA 15 

Ekologia (4) 

Lajintuntemus (4) 

Ekosysteemit (3) 

Ympäristö (2) 

Vuorovaikutussuhteet (1) 

EKOLOGIA  14 

9. luokka (5) 

7. luokka (4) 

8. luokka (3)  

LUOKKA-ASTEET 12 

Eläinten käyttäytyminen (7) 

Kasvien kokemusmaailma (1) 

Oppiminen (1) 

ELÄINTEN KÄYTTÄYTYMINEN JA 

ELIÖIDEN KOKEMUSMAAILMA 9 

Monessa aiheessa (8) 

Erillisellä kurssilla (1) 

LÄPI BIOLOGIAN 9 

Ihmisen asema (3) 

Ruuantuotanto (1) 

IHMISEN ASEMA JA ELÄINTEN 

HYVINVOINTI 

4 

Taulukko 7 paljastaa, missä yhteyksissä vastaajien mielestä samankaltaisuutta kannattaisi käsitellä. 

Samasta syystä kuin edellä, luokka-astemaininnat katsottiin omaksi luokakseen. Taulukosta 7 

nähdään, että vastaajien mielestä samankaltaisuutta voisi käsitellä useassa asiayhteydessä. 

Fysiologia-luokka sai eniten mainintoja, ja siihen sisältyy muun muassa ihmisen biologian ja 

perinnöllisyyden käsittely.  

3.1.1 Yhteenvetoa ja pohdintaa kyselytutkimuksesta 

Kyselytutkimukseen vastanneiden enemmistössä olivat naiset (79%), biologit (62%) sekä 41-50 ja 

51-60 -vuotiaat (yhteensä 59%). Suurin osa vastanneista opetti ainakin yläkoulussa. Suurin osa 

vastaajista oli samaa mieltä väitteistä ”ihminen on eläin”, ”ihminen on kehittynyt aiemmista 

elämänmuodoista” ja siitä, että ”ihmisellä on piirteitä, joita ei löydy miltään muulta eliölajilta”. 

Viimeisenä mainittu väite on jokseenkin ristiriitainen nykytieteen näkemysten kanssa, sillä ihmisen 

niin sanottujen erityispiirteidenkin eri asteita löytyy eliökunnasta. Ihmisen uniikeiksi piirteiksi 

mainittiin esimerkiksi älykkyys, ajantaju, tunteet, tietoisuus ja kulttuuri, joita kaikkia on todistetusti 
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löydetty myös muilta eläimiltä. Huomioitavaa on myös se, että nykytiede tunnustaa ainakin 

selkärankaisilla olevan tunteita ja tietoisuus (Panksepp ym. 2012).  

Suurin osa vastaajista ilmaisi, että evoluutio selitti ihmisen rakennetta täysin, mutta ihmisen käytöstä 

ja mielen toimintaa suurin osa ilmaisi evoluution selittävän ”melko paljon”. Ihmisen korkea-

arvoisuuden arvioiminen jakoi vastaajia melko paljon, ja se olikin yksi suurimman keskihajonnan 

omaavista kysymyksistä. Suurin osa vastaajista oli täysin tai jokseenkin eri mieltä ihmisen 

korkeampiarvoisuudesta (yhteensä 55% vastaajista). Ihmisen korkea-arvoisuutta perusteltiin muun 

muassa älykkyydellä ja tietoisuudella, sekä maailman muokkaamisella. Ihminen on kiistatta valtalaji, 

joka vaikuttaa merkitsevästi maapallon elämään, mutta älykkyys ja tietoisuus ovat asioita, joita ehkä 

arvostamme lajissamme liikaakin. Niitä molempia löytyy myös eri asteisina muilta eliöiltä.  

Eläinten tunteiden ja persoonan olemassaolosta oltiin melko lailla samaa mieltä. Eläinten ajatukset 

oli kuitenkin aihe, jossa vastaukset jakaantuivat, ja tässä kysymyksessä oli myös yksi korkeimmista 

keskihajonnoista. Silti suurin osa oli sitä mieltä, että eläimillä on ajatuksia (yhteensä 88%). Eläinten 

käyttäytymisestä oltiin niin ikään suurimmaksi osaksi samaa mieltä. Eläinten käytöstä ei pidetty vain 

mekaanisena reagointina tai vaistojen ohjaamana, vaan suurin osa ajatteli, että käytöksessä yhdistyy 

vaistot, persoona, tunteet ja oppiminen. Tämä on myös nykytieteen näkemys eläinten 

käyttäytymisestä. Toisaalta eläinten kokemusmaailman samankaltaisuus ihmisen vastaavaan jakoi 

vastauksia, ja tässä kohtaa oli jälleen yksi suurimmista keskihajonnoista. Suurin osa vastauksista 

asettui Likert-asteikon keskelle, ja ääripäiden vastauksia oli vähän.  

Eläinten käyttäytymisen ja kognition tutkimukseen oli keskimäärin tutustuttu ”jonkin verran”, mutta 

sitä pidettiin hyödyllisenä ja kiinnostavana. Samaten kyselyssä mainittuja tutkimusesimerkkejä 

pidettiin hyödyllisinä ja etenkin kiinnostavina. Tutkimusten tulkittiin myös kertovan eläinten 

kokemusmaailmasta (kalojen kivusta, rottien ja preeriamyyrien tunteista, empatiasta ja tunteiden 

ilmaisusta). Samankaltaisuuden opettaminen arvioitiin oppilaiden kannalta hyödylliseksi ja etenkin 

kiinnostavaksi. Oppikirjoissa ihmistä lajina ja eläinten kokemusmaailmaa käsiteltiin useiden 

vastausten mukaan liian vähän, puutteellisesti ja harvassa asiayhteydessä. Toisaalta ihmisen 

eläimellisyyttä käsiteltiin joidenkin mukaan kattavasti ja useassa asiayhteydessä. Eläinten 

kokemusmaailmaa sen sijaan käsiteltiin joidenkin vastausten mukaan kattavasti tai ei lainkaan. Liikaa 

ei kumpaakaan aihetta vastausten mukaan käsitelty. Eläinten kokemusmaailman käsittely jäi 

ylipäätään vähemmälle käsittelylle kuin ihmisen eläimellisyys vastauksista päätellen.  

Suurin osa vastaajista kertoi opettavansa ihmisen eläimenä (93%). Tämä määrä oli hieman suurempi 

kuin ”Ihminen on eläin”-väitteeseen myöntävästi vastanneiden määrä (91%). Lisäksi opettajista 
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suurin osa olisi kiinnostunut opettamaan eliöiden kokemusmaailmasta enemmän (76%). 67% 

mielestä myös ihmisen yhteyttä eliökuntaan pitäisi opettaa enemmän. Opettajat ilmaisivat, että 

samankaltaisuuden opettamisella olisi etenkin hyötyjä, muun muassa moraalin kehitykseen, luonnon 

kunnioitukseen sekä ihmisen erityisaseman horjuttamiseen ja luontoon kuuluvuuteen liittyvissä 

asioissa. Eläinten kokemusmaailmaa oli käsitelty melko samoissa yhteyksissä kuin samankaltaisuutta 

voisi opettajien mukaan käsitellä, esimerkiksi fysiologian ja evoluution yhteydessä. 

Opettajien vastaukset myötäilivät tutkielman tekijän ennakko-oletuksia. Vertailuryhmien kesken ei 

löytynyt suuria eroavaisuuksia. Ylipäätään opettajien vastaukset olivat melko yksimielisiä. Suurin 

osa vastaajista oli samaa mieltä ihmisen eläimellisyydestä, piti ihmistä lajina ja uskoi ihmisen 

evoluutioon. Suurinta osaa kiinnosti eläinten kokemusmaailma ja sen tutkiminen. Samankaltaisuus 

arvioitiin kiinnostavaksi ja hyödylliseksi aiheeksi opettaa. Toisaalta opettajien keskuudessa on pieni 

vähemmistö ihmisiä, joiden mukaan ihminen ei ole eläin, näin ei pitäisi opettaa ja että evoluutio ei 

ole tiedettä. Näin vastanneet ihmiset toisaalta vastasivat melko samalla tavalla väitteisiin eläinten 

mielen toiminnasta, käytöksestä ja kokemusmaailmasta kuin nekin, jotka pitävät ihmistä eläimenä.  

3.2 Haastattelututkimuksen tulokset 

Haastattelututkimuksen tulokset on esitetty jokseenkin samassa järjestyksessä kuin 

haastattelulomakkeessakin (Liite 2). Ensimmäistä kysymystä, joka liittyi kyselylomakkeen 

täyttämiseen ja sen arviointiin, ei liitetty osaksi tämän tutkielman aineiston analyysia. Taulukoissa on 

yhdistelty samantyyppisiä kysymyksiä keskenään, ja niiden pohjalta on luotu yhteisiä luokkia. 

Luokissa on samankaltaisuuksia myös taulukoiden kesken, sillä käsitellyt teemat olivat pitkälti 

samoja. Lisäksi samanlaiset luokat edesauttavat tulosten lukemista ja vertailua. Kaikkiin 

haastattelukysymyksiin vastasivat kaikki yhdeksän haastateltavaa. 
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Taulukko 8. Mitä vaikutuksia samankaltaisuuden opettamisella voisi olla oppilaalle itselleen/suuremmassa 

mittakaavassa? Mitä hyötyä siitä voisi olla koulun ulkopuolella? 

 

Taulukko 8 esittää vastaukset kahteen haastattelukysymykseen, jotka ovat ”Mitä vaikutuksia 

samankaltaisuuden opettamisella voisi olla oppilaalle itselleen tai suuremmassa mittakaavassa” ja 

”Mitä hyötyä samankaltaisuuden ymmärtämisestä voisi olla koulumaailman ulkopuolella”. Nämä 

kysymykset olivat niin saman tyylisiä, ja niihin vastattiin melko lailla samoilla tavoilla, että ne 

päätettiin yhdistää taulukoksi. Eniten vaikutuksia mainittiin Biologinen ymmärrys -luokkaan, johon 

sisältyi muun muassa eläinten ymmärtäminen ja se, että ihminen on osa luontoa. Muita luokkia ovat  

Moraali ja Hyvinvointi. Näiden kahden luokan välillä on yhtäläisyyksiä, mutta Hyvinvointi päätettiin 

jättää omaksi luokakseen, sillä se nähtiin aktiivisemmaksi toiminnaksi kuin Moraali. Esimerkiksi 

Moraali-luokkaan sisältyy empatia, luonnon kunnioittaminen ja ihmisen vastuu, kun taas 

Hyvinvointi-luokassa on esimerkiksi luonnonsuojeluun ja eläinten oikeuksiin liittyviä teemoja.  

 

 

 

 

 

Vaikutukset oppilaalle Vaikutukset 

suuremmassa 

mittakaavassa 

Hyötyä koulun 

ulkopuolella 

Luokka Lkm 

Ihminen osa luontoa (6) 

Yhteenkuuluvuus (5) 

Luontoon kuuluvuuden 

tunne (2) 

Yleissivistys (1) 

Ihminen osa luontoa (2) Eläinten 

ymmärtäminen (5) 

Oman biologisuuden 

ymmärtäminen (4) 

 

BIOLOGINEN 

YMMÄRRYS 

25 

Luonnon kunnioittaminen 

(4) 

Empatia (3)  

Ihmisenä kasvaminen (2) 

Moraalin kehitys (1) 

Ihmisen vastuu (1) 

Luonnon 

kunnioittaminen (2) 

Samanarvoisuus 

eliöiden kesken (2) 

Yhteinen hyvä (1)  

Ihmisen vastuu (1) 

Moraalin kehitys (2) 

Samanarvoisuus 

eliöiden kesken (1) 

Luonnon 

kunnioittaminen (1) 

 

MORAALI 
21 

Luonnonsuojelu (1) Eläinten kohtelu ja 

oikeudet (6) 

Luonnonsuojelu (4) 

Päätöksenteko (2) 

-  
HYVINVOINTI 13 
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Taulukko 9. Moraalikasvatuksen rooli biologian opetuksessa, samaistumisen ja empatian sekä 

samankaltaisuuden opettamisen rooli biologian moraalikasvatuksessa. 

Moraalikasvatus Samaistuminen ja 

empatia biologian 

moraalikasvatuksessa 

Samankaltaisuuden 

opetus biologian 

moraalikasvatuksessa 

Luokka Lkm 

Luonnon 

kunnioittaminen (4) 

Ihmisen asema (2) 

 

Luonnon kunnioittaminen 

(3) 

Empatiakyvyn tärkeys (3) 

Eliöiden itseisarvo (2) 

Ihmisen vastuu (1) 

Tärkeitä eettisissä 

pohdinnoissa (6) 

Luonnon 

kunnioittaminen (4) 

Ihmisen vastuu (1) 

 

MORAALI 26 

Osa biologian 

opetusta (6) 

Tärkeä rooli (4) 

Saisi olla 

enemmänkin (3) 

- Opettajan vastuulla (2) 

Sivuroolissa (1) ROOLI 

OPETUKSESSA 

16 

Yhteiselo muiden 

eliöiden kanssa (3) 

Moraali osa luontoa 

(1) 

Auttavat 

samankaltaisuuden 

ymmärtämisessä (3) 

Ihminen osa luontoa (2) 

Osa biologiaa (1) 

Ihminen osa luontoa (2) 

Kaikilla eliöillä yhteinen 

tausta (1) 

BIOLOGINEN 

YMMÄRRYS 

13 

-  Eläinten kohtelu (2) Eläinten oikeudet (1) HYVINVOINTI 3 

Taulukko 9 esittää kolmeen kysymykseen annettujen vastausten jakautumista luokkiin. Nämä 

kysymykset olivat ”Minkälainen rooli mielestäsi on moraalikasvatuksella biologian opetuksessa”, 

”Miten samaistumien ja empatia liittyvät biologian moraalikasvatukseen” ja ”Onko 

samankaltaisuuden opettamisella ja biologian moraalikasvatuksella mielestäsi yhteyttä”. Näiden 

kysymysten vastauksista muodostui niin samankaltaisia luokkia, että ne päätettiin yhdistää samaan 

taulukkoon. Moraali-luokka sai eniten vastauksia. Siihen kuuluivat esimerkiksi luonnon 

kunnioittaminen, ihmisen vastuu ja empatiakyvyn tärkeys. Muita luokkia ovat Rooli opetuksessa, 

johon liittyi esimerkiksi vastauksia roolin tärkeydestä ja opettajan vastuulle jäämisestä, Biologinen 

ymmärrys, johon sisältyy ihmisen kuuluminen luontoon ja yhteiselo muiden eliöiden kanssa. 

Viimeisenä on Hyvinvointi -luokka, joka sisältää eläinten kohteluun ja eläinten oikeuksiin liittyviä 

teemoja. Mainittakoon, että kaikki vastaajat ilmaisivat, että samankaltaisuuden opettamisella on 

yhteys biologian moraalikasvatukseen.  
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Taulukko 10. Millä pedagogisilla keinoilla voitaisiin edesauttaa samaistumisen ja empatia kokemusten 

syntymistä? Millä pedagogisilla keinoilla samankaltaisuutta voisi opettaa?  

Samaistumisen ja empatian 

kokemukset 

Samankaltaisuuden 

käsitteleminen 

Luokka Lkm 

Keskustelut ja pohdinnat (5) 

Esimerkit ja teoria (3) 

 

Esimerkit ja teoria (4) 

Opettajalähtöisyys (3) 

Keskustelut ja pohdinnat (2) 

Oppilaslähtöisyys (1) 

YLEINEN OPETUS 18 

Pelit, leikit (2) 

Yleinen toiminnallisuus (2) 

Draama (1) 

Tutkimukset (1)  

Luovat tehtävät (3) 

Tutkimukset (3) 

Yleinen toiminnallisuus (2) 

Pelit (2) 

TOIMINNALLISUUS 16 

Eläinten hoitaminen (3) 

Yleinen elämyksellisyys (3) 

Luonnossa oleminen (2) 

Luontodokumentit (2) 

Luontosuhteen kehittäminen (1) 

Luonnossa oleminen (1) 

Yleinen elämyksellisyys (1) ELÄMYKSELLISYYS 13 

Taulukkoon 10 on koottu samaistumisen ja empatian sekä samankaltaisuuden käsittelyyn liittyviä 

pedagogisia keinoja. Yhteisiä luokkia näiden aiheiden vastauksista syntyi kolme: Yleinen opetus, 

Toiminnallisuus ja Elämyksellisyys. Eniten vastauksia annettiin luokkaan Yleinen opetus, johon 

sisältyy esimerkiksi keskustelut ja pohdinnat sekä esimerkit ja teoria. Kannatusta saivat myös 

toiminnalliset keinot kuten pelit, leikit ja tutkimukset, ja elämykselliset keinot kuten eläinten 

hoitaminen ja luonnossa oleminen. Samankaltaisuuden käsittelykeinoihin yksi vastaajista vastasi vain 

”en tiedä”.  

Taulukko 11. Missä yhteyksissä samankaltaisuutta voisi käsitellä biologian perusopetuksessa? 

Pelkistetyt ilmaukset Luokka Lkm 

Evoluutio (8) 

Ihmisen biologia, fysiologia (7) 

Genetiikka. lisääntyminen (4) 

Ekologia (3) 

Eläinten käyttäytyminen (2) 

Elämän tunnusmerkit (1) 

OPPISISÄLLÖT 25 

Aiheessa kuin aiheessa (6) 

Ei tarvetta rajata tiettyyn aiheeseen (5) PUNAINEN LANKA 11 

Laboroinnit (1) 

Lemmikkikurssi (1) 

Käytännön tilanteet (1) 

YLEINEN OPETUS 3 
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Yhteydet, joissa samankaltaisuutta kannattaisi käsitellä, ilmenevät taulukosta 11. Kolmeen luokkaan, 

Oppisisältö, Punainen lanka ja yleinen opetus jaotelluista vastauksista oppisisältöön liittyvät yhteydet 

tulivat eniten esille. Oppisisältö -luokkaan kuuluvat esimerkiksi evoluutio, ekologia ja eläinten 

käyttäytyminen. Punainen lanka -luokka syntyi siitä, että useat vastaajat ilmaisivat tämän 

kysymyksen yhteydessä, että samankaltaisuutta voisi opettaa aiheessa kuin aiheessa, eikä sitä 

välttämättä voi tai ole tarvetta rajata yhteen kokonaisuuteen, vaan samankaltaisuus on tai sen tulisi 

olla biologian opetuksessa jatkuvasti mukana kulkeva teema. 

Taulukko 12. Kuinka samankaltaisuus on huomioitu opetuksen toteuttamisessa? 

Taulukko 12 ilmaisee vastaajien mielipiteen siitä, miten samankaltaisuuden opettaminen on 

huomioitu opetuksessa. Vastaukset jakautuivat melko lailla tasan, ja syntyi kaksi luokkaa, Hyvin 

huomioitu ja Huonosti huomioitu. Useassa vastauksessa oli kumpaankin kategoriaan sopivia teemoja. 

Hyvin huomioitu -luokassa on vastauksia liittyen niihin aiheisiin, missä samankaltaisuutta opetetaan 

tai miten sitä huomioidaan. Moni mainitsi esimerkiksi ihmisen biologian ja evoluution sisältävän 

samankaltaisuuteen liittyviä teemoja. Toisaalta Huonosti huomioitu -luokassa ilmeni, että 

samankaltaisuuden opettaminen on pitkälti opettajan vastuulla, ja että sitä ei selkeästi tuoda esiin 

Opetussuunnitelmassa tai oppimateriaaleissa.  

Taulukko 13. Mitä esteitä samankaltaisuuden opettamiselle on? 

 

 

Pelkistetyt ilmaukset Luokka Lkm 

Ihmisen biologia, genetiikka, fysiologia (6) 

Evoluutio (4) 

Enemmän kuin ennen (2) 

Ekologia (1) 

HYVIN HUOMIOITU 13 

Opettajan vastuulla (5) 

Oppimateriaaleissa ei juurikaan (3) 

Ei selkeästi Opetussuunnitelmassa (2) 

HUONOSTI HUOMIOITU 10 

Pelkistetyt ilmaukset Luokka Lkm 

Ajanpuute (4) 

Vakaumukset (4) 

Ei tule ajatelleeksi aihetta (2) 

Oppilaiden taso (2) 

Resurssit (1) 

MAHDOLLISET ESTEET 13 

Ei mitään esteitä (2) 

Pitäisi sisällyttää opetukseen (2) ESTEETTÖMYYS 4 
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Taulukosta 13 nähdään, mitä esteitä samankaltaisuuden opettamiselle kenties on. Esteiksi mainittiin 

esimerkiksi ajanpuute ja vakaumukset. Toisaalta moni ilmaisi, ettei koe samankaltaisuuden 

opettamiselle olevan esteitä.  

Taulukko 14. Millaiseksi koet omat valmiutesi opettaa samankaltaisuutta? 

Pelkistetyt ilmaisut Luokka Lkm 

Perustaso (5) 

Hyvät (3) 

Keskimääräistä paremmat (1) 

VALMIUKSIEN TASO 8 

Kiinnostus aiheeseen (5) 

Itseopiskelu (4) 

Aineiden välinen yhteistyö (1) 

Erillinen koulutus (1) 

EDISTÄVIÄ TEKIJÖITÄ 11 

Vakaumukset (2) RAJOITTAVIA TEKIJÖITÄ 2 

Taulukossa 14 luokitellut vastaukset koskevat vastaajan omia valmiuksia opettaa samankaltaisuutta. 

Valmiudet koettiin usein perustasoisiksi tai hyviksi. Valmiuksia edistäviä tekijöitä ovat vastausten 

mukaan muun muassa kiinnostus aiheeseen ja jatkuva itseopiskelu. Toisaalta vastauksista kävi ilmi, 

että oppilaiden vakaumukset saattavat rajoittaa samankaltaisuuden opettamista.  

Taulukko 15. Mitä samankaltaisuuden opettaminen vaatisi sinulta?  

Pelkistetyt ilmaisut Luokka Lkm 

Itseopiskelu (5) 

Aiheen esiin tuonnin muistaminen (4) 

Opetuksen suunnittelu (3) 

Läsnäolo (1) 

VAATIMUKSET 

OPETTAJALTA 

13 

Erillinen koulutus (2) 

Yhteistoiminnallisuus (1) 

Pienemmät oppilasryhmät (1) 

Oppilaiden taso (1) 

MUUT VAATIMUKSET 5 

Ei sen enempää kuin muukaan opetus (5) VAATIMUKSETTOMUUS 5 

Taulukko 15 esittää vastaajien näkemykset siihen, mitä samankaltaisuuden opettaminen heiltä vaatisi. 

Vaatimukset opettajalta -luokan mukaan opetus vaatisi muun muassa itseopiskelua ja opetuksen 

suunnittelua. Muut vaatimukset -luokassa ilmaistiin, että pienemmät oppilasryhmät voisivat auttaa, 

ja että erillinen koulutus voisi olla tarpeen. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että samankaltaisuuden 

opettaminen ei vaatisi sen enempää kuin muukaan opetus. Huomioitavaa on, että erillisen 

koulutuksen tarve nousi spontaanisti esiin sekä valmiuksien (taulukko 14) että vaatimusten 

yhteydessä. 
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Taulukko 16. Miksi samankaltaisuuden opettaminen on tärkeää? 

Pelkistetyt ilmaukset  Luokka Lkm 

Ihmisyyden ymmärtäminen (6) 

Ihminen osa luontoa (5) 

Riippuvaisuus luonnosta (4) 

Eläinten ymmärtäminen (2) 

Elinikäinen ilo (1) 

BIOLOGINEN 

YMMÄRRYS 

18 

Elämän kunnioittaminen (5) 

Ihmisen asema ja vastuu (3) 

Luonnonsuojelu ja eläinten hyvinvointi (2) 

Moraalin kehitys (1) 

MORAALI 11 

Taulukko 16 kokoaa haastattelujen vastaukset yhteen. Siitä selviää vastaukset kysymykseen ”Onko 

samankaltaisuuden opettaminen mielestäsi tärkeää? Perustele omin sanoin”. Vastaukset jakautuivat 

kahteen luokkaan, Biologinen ymmärrys ja Moraali. Biologinen ymmärrys -luokassa on vastauksia 

kuten ihmisyyden ymmärtäminen, riippuvaisuus luonnosta ja eläinten ymmärtäminen. Moraali -

luokasta nousee muun muassa elämän kunnioittamisen ja luonnonsuojelun teemoja. Jokainen 

haastatteluun vastanneista oli sitä mieltä, että samankaltaisuuden käsitteleminen on tärkeä, jopa 

”mielettömän tärkeä” asia biologian opetuksessa. 

3.2.1 Yhteenvetoa ja pohdintaa haastattelututkimuksesta 

Haastattelututkimukseen osallistuneiden opettajien mielestä samankaltaisuuden opettamisella voisi 

olla vaikutuksia etenkin biologisen ymmärryksen ja moraalin kannalta. Samankaltaisuus voisi auttaa 

ymmärtämään, että ihminen on osa luontoa. Se voisi auttaa ymmärtämään eläimiä ja lisäämään 

luonnon kunnioitusta. Sillä voisi olla myös vaikutusta eläinten kohteluun ja eläinten oikeuksiin. 

Biologian moraalikasvatuksella sekä samaistumisen, empatian ja samankaltaisuuden biologian 

opetukseen kuulumisella nähtiin olevan samankaltaisia ulottuvuuksia. Ne liittyvät vastaajien mukaan 

esimerkiksi luonnon kunnioittamiseen, eläinoikeuksiin ja eläinten kohteluun. Ne voivat auttaa 

ymmärtämään, että ihminen on osa luontoa, ja kuinka tärkeää on pystyä elämään muiden eliöiden 

kanssa tällä planeetalla kestävästi.  

Samaistumisen ja empatian sekä samankaltaisuuden opettamisen yhteydet olivat vastaajien mielestä 

melko samankaltaiset. Niitä voisi käsitellä samankaltaisuusesimerkkien ja biologisen teorian sekä 

keskustelujen avulla. Niiden käsittelyssä voisi hyödyntää myös toiminnallisia ja elämyksellisiä 

lähestymistapoja, kuten pelejä, leikkejä, tutkimuksia, eläinten hoitamista ja luonnossa olemista. 

Samankaltaisuutta voisi opettajien mukaan käsitellä esimerkiksi erilaisten oppisisältöjen, kuten 
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evoluution ja ihmisen biologian yhteydessä. Moni mainitsi, että samankaltaisuuden tulisi olla 

jatkuvana osana biologian opetusta, ja se voisi kulkea mukana ”punaisena lankana”.  

Samankaltaisuus on vastaajien mukaan huomioitu opetuksen toteuttamisessa sekä hyvin että 

huonosti. Usea vastaaja ilmaisi, että samankaltaisuus saattaa tulla esille esimerkiksi evoluution 

yhteydessä, mutta että jää pitkälti opettajan kontolle nostaa aihe esiin. Opetussuunnitelmassa aihetta 

ei ole kirjoitettu auki, eikä se tule esiin vastaajien mukaan kovin hyvin oppikirjoissakaan. Materiaalit 

siis mahdollistavat samankaltaisuuden opetuksen, mutta käytännön toteutus riippuu opettajan omasta 

panostuksesta. Esteinä samankaltaisuuden opettamiselle mainittiin etenkin aikapula sekä oppilaiden 

(tai opettajien) vakaumukset. Toisaalta moni mainitsi myös, ettei samankaltaisuuden opettamiselle 

ole esteitä. Opettajat arvioivat omat valmiutensa opettaa samankaltaisuutta hyviksi, ja opettamista 

helpottaviksi tekijöiksi mainittiin muun muassa oma kiinnostus aiheeseen sekä itseopiskelu. 

Haastatteluissa nousi muutamaan otteeseen esille lisäkoulutuksen tarve. Ehkäpä opettajat kokisivat 

samankaltaisuuden opettamisen vielä helpommaksi, jos heille tarjottaisiin aika ajoin koulutusta 

aiheeseen. Nyt usea vastaaja oli sitä mieltä, että aiheeseen perehtyminen vaatii materiaalien 

ulkopuolista opiskelua ja omien tietojen päivittämistä.  

Kaikkien haastateltavien mielestä samankaltaisuus on tärkeä aihe, jota tulisi opettaa biologian 

perusopetuksessa. Samankaltaisuuden opettaminen saattaa lisätä elämän kunnioitusta, ja se voi auttaa 

näkemään ihmisen osana luontoa. Se saattaa auttaa ymmärtämään ihmisen vastuun luonnosta, ja 

helpottaa biologian moraalisten kysymysten pohdiskelua.  
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3.3 Oppikirja-analyysin tulokset 

Oppikirja-analyysin numeeriset tulokset esitetään taulukossa 17 sekä kuvassa 20. Tulosten 

yhteydessä on myös esitetty esimerkkejä samankaltaisuusmaininnoista. Taulukon ja kuvien jälkeen 

on esitetty tekstimuotoisia tuloksia Muita havaintoja-osiosta, sekä oppikirja-analyysista ylipäätään.  

Taulukko 17. Oppikirja-analyysi. SK=samankaltaisuus. 

Kirja Painettu Sivut Kappaleiden 

lkm 

Evoluutio-

kappaleita 

SK 

Teksti  

SK 

Kuvat 

SK 

Tehtävät 

SK 

yhteensä 

KB 

Sisävedet 
2015 144 22 1 1 1 0 2 

KB 

Itämeri 
2010 144 23 1 0 1 0 1 

KB 

Metsät ja 

suot 

2011 148 23 0 1 0 0 1 

KB 

Ihminen 
2011 150 28 4 19 6 1 26 

Elo 

Elämä 
2015 144 16 1 0 1 1 2 

Elo 

Metsä 
2016 156 16 0 2 0 0 2 

Elo 

Ihminen 
2017 179 21 1 35 6 4 45 

Koodi 

Elämä 
2016 160 18 3 12 1 3 16 

Koodi 

Luonto 
2017 160 17 0 0 0 1 1 

Koodi 

Ihminen 
2015 150 18 1 34 2 3 39 

Taulukosta 17 nähdään, että KB-sarja on tarkastelluista kirjasarjoista vanhin, suurin osa kirjoista on 

painettu 2010 tai 2011. Poikkeuksena tähän on KB Sisävedet-kirja, joka on painettu 2015. Se sisälsi 

kyseisen kirjan painokset 1-9, eli sitä oli uudistettu. KB on kuitenkin vanhan, vuoden 2004 

opetussuunnitelman aikoihin ilmestynyt kirjasarja, ja voi olla, että tämä vaikuttaa tuloksiin. Se oli 

kuitenkin kyselytutkimuksen (3.1) mukaan käytetyin kirjasarja yläkoulun biologian opetuksessa. KB-

kirjasarjassa seitsemännen luokan oppikirjaksi on kaksi vaihtoehtoista teosta, Sisävedet ja Itämeri, 

joista kumpaakin tai jompaakumpaa voidaan käyttää opetuksessa. Ne käsittelevät samaa 

vesistöaihetta eri näkökulmista. Elo ja Koodi ovat uuden opetussuunnitelman (2014) aikana 

ilmestyneitä ja sen tavoitteita mukaillen luotuja kirjasarjoja. Kirjat ovat ilmestyneet 2015-2017.  

Kaikissa kirjasarjoissa yläkoulun oppivelvollisuus on jaettu vuositasojen kirjoihin. Yleisesti 

seitsemännellä luokalla käsitellään vesistöihin liittyviä asioita, kuten vesistöjen lajistoa, 

elinympäristöjä ja niiden toimintaa, sekä elämän perusperiaatteita ja evoluution perusteita. 
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Kuva 22. Samankaltaisuusmaininnat. 9. vuositason oppikirjojen vertailu.  

Kahdeksannella luokalla käytetään yleensä kirjasarjaa, jonka aiheina ovat ekologia, ympäristö, 

metsäekosysteemit sekä niiden lajisto ja toiminta. Yhdeksännen luokan kirjat ovat yleensä ihmisen 

biologiaa käsitteleviä, ja niissä syvennytään ihmiseen lajina, ihmisen elimiin ja toimintaan sekä 

evoluutioon. Taulukko 17 paljastaa, että kaikissa käytetyissä kirjasarjoissa ihmisen biologiaa 

käsittelevissä, eli yhdeksännen luokan kirjoissa oli eniten samankaltaisuusmainintoja. Hyvin harvassa 

seitsemännen tai kahdeksannen luokan kirjoissa oli samankaltaisuusmainintoja, minkä takia niiden 

kohdalla ei luotu graafisia esityksiä.  On huomionarvoista, että vaikka yhdeksännen luokan 

oppikirjoissa on eniten samankaltaisuusmainintoja, on niitä sivumäärään suhteutettuna kuitenkin 

vähän. Esimerkiksi eniten mainintoja sisältänyt Elo Ihminen sisälsi 45 mainintaa, mutta koostui 179 

sivusta.  

Seitsemännen ja kahdeksannen luokan kirjoissa samankaltaisuusmainintoja oli minimaalisesti. 

Poikkeuksena oli Koodi Elämä-kirja, josta löytyi peräti 16 samankaltaisuusmainintaa. Seitsemännen 

ja kahdeksannen luokan kirjoissa samankaltaisuusmaininnat tekstissä olivat esimerkiksi 

seuraavanlaisia: ”ihminen, kuten muutkin eläimet”, ”ihminen ja muut ihmisapinat” ja ”olemme 

riippuvaisia muista eläinlajeista”. Kuvissa samankaltaisuus tuli esille esimerkiksi niin, että ihminen 

oli sisällytetty ravintoketjun osaksi. Tehtävissä samankaltaisuus ilmeni esimerkiksi näin: ”Luettele 

ominaisuuksia, jotka osoittavat, että ihminen ja mustikka ovat eliöitä” ja ”Miksi muut ihmisapinat 

eivät pysty puhumaan kuten ihminen?”.  

Kuvasta 20 nähdään, että poikkeuksena seitsemännen ja kahdeksannen luokan kirjoihin, kaikkien 

yhdeksännen luokan kirjasarjojen tekstistä, kuvista ja tehtävistä löytyi samankaltaisuusmainintoja. 

KB Ihminen-kirjassa oli 19 mainintaa tekstissä, kuusi mainintaa kuvissa ja yksi maininta tehtävissä. 
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Kuva 20. Yhdeksännen luokan oppikirjojen vertailu.  
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Elo Ihminen-kirjassa oli 35 mainintaa tekstissä, kuusi mainintaa kuvissa ja neljä mainintaa tehtävissä. 

Koodi Ihminen-kirjassa oli 34 mainintaa tekstissä, kaksi mainintaa kuvissa ja kolme mainintaa 

tehtävissä.  

Tekstimainintoja oli kaikissa kirjoissa todella runsaasti, esimerkiksi: ”ihmisen ja simpanssin 

kehityshaarat erosivat 200 000 vuotta sitten”, ”lähimmät sukulaisemme, ihmisapinat”, ”ihminen, 

kuten muutkin eliöt, koostuu soluista”, ”ihminen on eläin muiden joukossa”, ”ihminen on 

ainutlaatuinen eläin” ja ”ihminen on ainoa ihmisapina, joka puhuu”. Kuvamainintoja olivat 

esimerkiksi kuvat ihmisen evoluutiosta, kuva, jossa oli vierekkäin ihminen ja lapsi, simpanssi ja 

poikanen sekä gorilla ja poikanen. Kuvatekstissä kerrottiin, että ihminen on näille molemmille 

läheistä sukua. Muita kuvamainintoja olivat esimerkiksi kuva, jossa verrattiin eliöiden aivoja, ja yksi 

eliöistä oli ihminen, sekä kuva, jossa verrattiin selkärankaisten raajojen luita toisiinsa, ja yksi raaja 

oli ihmisen käsi. Myös yksilönkehityksestä oli vertaileva kuva, jossa oli vierekkäin vaiheittain 

kehittyvät kala, kana, sika ja ihminen. Tehtävämainintoja olivat esimerkiksi ”Luettele todisteita sille, 

että ihmisellä ja simpanssilla on yhteinen kantamuoto”, ”Mitkä ominaisuudet tekevät ihmisestä 

ainutlaatuisen kädellisen” ja ”Laadi lajikuvaus eläinlajista nimeltä Homo sapiens”.  

Muita havaintoja -osioon kirjattiin huomioita oppikirjojen esimerkiksi käyttämästä kielestä. 

Oppikirja-analyysista nousi esille muun muassa se, että useissa kirjoissa puhutaan eliöistä, 

selkärankaisista tai nisäkkäistä liittämättä ihmistä osaksi tätä ryhmää. Seitsemännen ja kahdeksannen 

luokan kirjoissa on käsitelty paljon eri eliölajeja ja niiden elämää. Eliöistä kerrotaan, miltä ne 

näyttävät, mitä ne syövät ja missä ne elävät. Elo Ihminen-kirjassa oli lähes joka kappaleessa 

Evoluutioekstra-tietolaatikko, jossa kerrotaan vaikkapa eliöiden yhteisistä rakenteista. Samassa 

kirjassa genetiikkaa käsiteltäessä puhutaan paljon vain ”yksilöstä”, jonka lajia ei tarkennettu missään 

vaiheessa. Ilmaistiin esimerkiksi, että ”yksilö perii vanhemmiltaan yhdistelmän geenejä”. Koodi 

Elämä-kirjassa puhutaan ihmistermein eliöistä, joiden lajia ei tarkenneta: puhutaan esimerkiksi 

yksilöiden sisaruksista ja perheestä. 

Kirjojen kuvien tarkastelusta kävi ilmi, että ihminen on usein mukana, esimerkiksi vesistökuvassa 

muiden eliöiden kanssa vedessä soutelemassa, mutta ihmistä ei ole erikseen mainittu osaksi vaikkapa 

järven eliöyhteisöä. Yllättäen yhdestäkään tarkastellusta kirjasta ei löytynyt eliökunnan sukupuuta, 

jossa ihminen olisi ollut mukana. Sukupuita kyllä löytyi, mutta niissä joko ei ollut ihmistä mukana, 

tai koko sukupuu esitti ihmisen evoluutiota. 
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3.3.1 Yhteenvetoa ja pohdintaa oppikirja-analyysista 

Yleisinä huomioina oppikirja-analyysista voidaan sanoa, että tarkastelu oli melko pintapuolista. Syviä 

tulkintoja vaikkapa asian sanallisesta esitysmuodosta ei tehty, vaan laskettiin vain selkeät maininnat 

samankaltaisuudesta. Lisäksi, luonnollisesti, samoilla vuositasoilla käytettyjen kirjojen teemat 

myötäilivät voimakkaasti toisiaan. Seitsemännen luokan kirjoissa keskitytään vesiekosysteemeihin, 

niiden toimintaan ja Suomen vesieliölajistoon, sekä hieman evoluution perusteisiin. Kahdeksannen 

luokan kirjat käsittelevät maaekosysteemejä, kuten Suomen metsiä, tuntureita ja soita. Lisäksi niissä 

käsitellään Suomen ekosysteemien lajeja ja niiden elintapoja. Yhdeksännellä luokalla aiheena on 

ihmisen biologia ja evoluutio.  

Seitsemännen ja kahdeksannen luokan kirjoissa on paljon lajintuntemusta, sekä eläinten 

tuntomerkkejä ja elintapoja. Eliöiden kokemusmaailman käsittely on melko pintapuolista. 

Eliöryhmistä kuten selkärangattomista, kaloista, sammakkoeläimistä, linnuista ja nisäkkäistä 

kerrotaan kokonaisuutena. Ihmisen biologian käsittely on aika ajoin kirjoissa esitetty niin, että 

puhutaan ehkä hieman harhaanjohtavasti ihmisen soluista, ihmisen sydämestä, ihmisen hormoneista 

ja niin edelleen. Tästä saattaa jäädä kuva, että vain ihmisellä olisi näitä elimiä ja toimintoja. Ihmisen 

jatkuva toistaminen koski etenkin kirjaa KB Ihminen, joka on vanhan opetussuunnitelman (2004) 

aikana tehty kirja. Toisaalta esimerkiksi Koodi Ihminen-kirja ei toistellut ihmistä jatkuvasti, vaan 

asiat tuotiin esiin neutraalimmin kuin muissa oppikirjoissa. Oppilaille voi olla suurikin ero siinä, 

tuodaanko asia esiin näin, ”solu on ihmisen perusyksikkö” vai näin, ”solu on kaikkien eliöiden 

perusyksikkö”.  

Useassa kirjassa eliöistä, selkärankaisista tai nisäkkäistä puhuttiin geneerisinä joukkoina. Kirjoissa 

saatettiin ilmaista asia esimerkiksi näin: ”eliöitä ovat kaikki elävät olennot” tai ”kaikilla eliöillä on 

yhteisiä piirteitä, jotka kertovat yhteisestä kehityshistoriasta”. Voi olla, että kirjoilla oli 

taustaoletuksena, että ihmisen luontoon kuuluvuus ymmärretään. Oppilaille saattaa kuitenkin jäädä 

hämäräksi ihmisen paikka eliökunnassa, jos oppikirja ei aika ajoin huomauta ihmisen kuuluvan 

eliöihin, selkärankaisiin, nisäkkäisiin ja niin edelleen. Toisaalta aina lajista puhuminen ei ole 

tarpeenkaan. Esimerkiksi Koodi Elämä-kirjassa viitataan vain ”yksilöön” lajia täsmentämättä.  Tässä 

kirjassa puhutaan tutkielman tekijän mielestä kenties neutraaleimmin, nostamatta ihmistä tai mitään 

muutakaan lajia tekstistä erilleen.  

Elo Ihminen kirjassa mainittiin, että ”mitä kehittyneempi eläin, sitä monimutkaisempi 

hengityselimistö” sillä on. Eliöthän eivät ole sen kehittyneempiä kuin toiset, vaan kehitys on johtanut 

eri suuntaan, tai suosinut hyvin samankaltaisia muotoja kauan aikaa. Kaikilla nykyään elossa olevilla 



 

56 

 

eliöillä on periaatteessa ollut ”yhtä paljon aikaa kehittyä”. Lisäksi kyseisessä kirjassa oli jostain 

syystä erotettu ”eläinten parittelun ja ihmisen yhdynnän” tarkoitus. Käytännössähän tämä on sama 

asia. Koodi Elämä-kirjassa oli positiivisia havaintoja: esimerkiksi oli mainittu, että ”ensimmäiset 

selkärankaiset muistuttivat kaloja”, toisin kuin KB:n kirjoissa Sisävedet ja Itämeri, joiden 

evoluutiokappaleissa kehityslinja kalan esi-isästä esitettiin niin, että lintu ja nisäkäs olivat kehityksen 

”huipulla”, kun taas esimerkiksi luukalat olivat vain kehityslinjan aiempia muotoja, siis ”vähemmän 

kehittyneitä” kuin linnut ja nisäkkäät.  

Samankaltaisuusmainintoja löytyi eniten yhdeksännen luokan kirjoista, joissa käsiteltiin ihmisen 

biologiaa ja jonkin verran myös ihmisen evoluutiota. Mainintoja oli yllättävän vähän seitsemännen 

ja kahdeksannen luokan oppikirjoissa. Uuden opetussuunnitelman mukaisissa oppikirjoissa (Elo, 

Koodi) samankaltaisuus tuli esiin useammin kuin vanhan opetussuunnitelman mukaisessa 

kirjasarjassa (KB). Useissa kirjoissa puhuttiin esimerkiksi eliöistä tai selkärankaisista ylipäätään, eikä 

ihmistä liitetty osaksi tätä joukkoa joka yhteydessä. Samankaltaisuus ihmisen ja muiden eläinten 

välillä oli ehkäpä ikään kuin taustaoletuksena. Oppikirjat jättävät tilaa tulkinnalle, ja riippuu toki 

opettajasta, miten hän käsittelee kirjan kappaleita omassa opetuksessaan. Yksinään oppikirjat eivät 

tuo samankaltaisuutta esille kovinkaan paljoa, eniten kuitenkin yhdeksännen luokan oppikirjat. 

Huomioitavaa on, että vaikka samankaltaisuusmainintoja löytyi yhdeksännen luokan oppikirjoista 

eniten, oli mainintoja silti sivumääriin nähden melko vähän. Oppikirjoissa olisikin vielä hyvin varaa 

lisätä samankaltaisuutta osaksi oppisisältöä. 

4. POHDINTA 

Tulosten perusteella opettajat ovat melko yksimielisiä samankaltaisuudesta ja sen opettamisen osa-

alueista. Etenkin ihmisen eläimellisyydestä, eläinten kokemusmaailmasta ja samankaltaisuuden 

opettamisen tärkeydestä oltiin keskimäärin samaa mieltä. Opettajissa on olemassa pieni vähemmistö 

toisinajattelijoita, jotka olivat eri mieltä ihmisen eläimellisyydestä, mutta melko lailla samaa mieltä 

eläinten kokemusmaailman aitoudesta. Aineistosta esiinnousseita ihmisen uniikkeina piirteinä 

pidettyjä ominaisuuksia, kuten tietoisuutta ja älykkyyttä, löytyy myös muualta eliökunnasta (muun 

muassa Plotnik 2010, Bugnyar 2011, Panksepp ym. 2012, Davies ym. 2012). Kuitenkaan useimmat 

opettajat eivät pitäneet ihmistä muita eliöitä arvokkaampana.  

On selvää, että samankaltaisuus koetaan tärkeäksi aiheeksi opettaa. Se on kokonaisuus, joka 

kiinnostaa sekä opettajia että heidän mukaansa myös oppilaita. Moni opettaja oli sitä mieltä, että 

samankaltaisuuden opettamista pitäisi lisätä peruskoulussa. Tällä hetkellä samankaltaisuutta ei tuoda 
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esiin vuoden 2014 opetussuunnitelmassa, eikä juurikaan myöskään oppikirjoissa. Sen takia sen 

opettaminen jää pitkälti opettajien oman panostuksen varaan. Kuitenkin sekä perusopetuksen että 

biologian opetuksen tehtävät, tavoitteet ja sisällöt sisältävät teemoja, joihin samankaltaisuus 

nivoutuu. Opettajien mukaan samankaltaisuus liittyy esimerkiksi biologisen ymmärryksen 

syvenemiseen, eettisiin pohdintoihin, luonnonsuojeluun ja ympäristökysymyksiin sekä oman 

lajimme käytöksen ja toiminnan ymmärtämiseen. Opetussuunnitelman sisällöissä samankaltaisuus 

liittyy esimerkiksi evoluution opettamiseen, elämän kunnioittamiseen ja luonnon hyvinvoinnin 

vaalimiseen.  

Samankaltaisuuden opettamisen tulisi olla osa biologian perusopetusta, koska se on tärkeä osa 

biologista ymmärrystä ja eettistä pohdintaa. Me ihmiset elämme rinnakkain muiden eliöiden kanssa, 

ja olemme luonnosta riippuvaisia. Sujuva yhteiselo muiden lajien kanssa vaatii samankaltaisuuden 

ymmärtämistä (Aaltola 2004: 184, Telkänranta 2016a: 79). Opettajien mukaan samankaltaisuuden 

opettaminen voisi auttaa esimerkiksi ihmisen erityisaseman horjuttamisessa, ihmisen vastuun 

ymmärtämisessä ja eläinten paremmassa kohtelussa. Se liittyy myös moraalin kehitykseen ja elämän 

kunnioittamiseen. Ehkäpä samankaltaisuuden opettaminen voisi auttaa myös kehittämään oppilaiden 

luontosuhdetta ja vähentämään luonnosta vieraantumista. 

Samankaltaisuuden opettaminen kuuluu biologian opetukseen vahvasti esimerkiksi evoluution 

opettamisen yhteydessä, joten sen käsittelyä perusopetuksessa tulisi vaalia. Se sopisi hyvin myös 

erilaisiin ympäristökasvatuksen teemoihin, ja sitä voitaisiin hyödyntää myös valinnaisilla kursseilla, 

esimerkiksi eläinten hoitamisen ja käyttäytymisen käsittelyn yhteydessä. Tulosten perusteella 

opettajilla olisi myös kiinnostusta lisäkoulutukseen aiheen tiimoilta. Ehkäpä samankaltaisuuden 

osalta voitaisiin ideoida biologian opettajille toteutettavia koulutuksia opettamisen helpottamiseksi. 

Erillinen koulutus säästäisi opettajien aikaa ja voimavaroja perehtyä aiheeseen itsenäisesti, ja voisi 

herätellä asiaan ehkä aiemmin vähän huomiota kiinnittäneitäkin opettajia tarttumaan aiheeseen.  

Samankaltaisuuden opettamista olisi helppo lisätä oppikirjoihin esimerkiksi huomauttamalla ihmistä 

aika ajoin osaksi eliöitä, selkärankaisia, nisäkkäitä ja niin edelleen. Sen voisi tuoda esiin sijoittamalla 

ihminen osaksi eliökunnan sukupuita ja luokittelua. Ihminen voitaisiin liittää myös oppikirjojen 

ravintoverkkokuviin. Samankaltaisuutta voisi lisätä etenkin seitsemännen ja kahdeksannen luokan 

oppikirjoihin. Eniten samankaltaisuutta käsitellään nykyisellään ihmisen biologian yhteydessä, ja 

samoissa teemoissa opettajat sekä ovat käsitelleet että haluaisivatkin käsitellä samankaltaisuutta. 

Lisäksi evoluutio, ekologia, eläinten käyttäytyminen ja erilaiset eettiset kysymykset olisivat oivallisia 

samankaltaisuuteen tarttumisen mahdollisuuksia.  
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Käytännön opetuksessa samankaltaisuutta voisi tuoda esiin lähes aiheessa kuin aiheessa. Sen tulisi 

monen opettajan mukaan toimia punaisena lankana biologian opetuksessa. Luontoon kuuluvuuden 

ymmärtäminen on kiistatta biologian kulmakiviä. Samankaltaisuutta voisi käsitellä muun muassa 

evoluution, fysiologian, ekologian, eläinten käyttäytymisen, ympäristönsuojelun ja biologian 

moraalikysymysten yhteydessä. Sitä kannattaisi lähestyä teoriapohjalta sekä toiminnallisten ja 

elämyksellisten keinojen avulla.  

Jälkikäteen arvioituna tutkielman tekijällä on noussut tietoon muutamia kohtia, joiden osalta 

tutkimusta olisi voitu parantaa. Esimerkiksi kysymyksenasetteluun olisi voitu kiinnittää enemmän 

huomiota. Vaikkapa kysymällä ”minkälainen rooli on asialla X” saadaan niin monen tyylisiä 

vastauksia, että kysymyksen uudelleenmuotoilu olisi ollut ehkä paikallaan. Jos vastaukset ovat hyvin 

eri tyyppisiä, niitä on hankala luokitella ja analysoida. Kyselytutkimuksen kohdalla olisi ehkä voitu 

tiivistää lomaketta, ja ohjeistaa avoimiin kysymyksiin paremmin, tai tehdä ne sellaisiksi, että niihin 

ei voi jättää niin sanottuja ”tyhjiä” vastauksia. Tyhjillä vastauksilla tarkoitetaan sellaisia vastauksia, 

jotka eivät suoraan vastaa kysymykseen, vaan sisältävät jotakin muuta. Tällaisia tuli vastaan 

esimerkiksi, kun piti luetella ihmiselle uniikkeja piirteitä: saatettiin vastata, ettei ihmisellä ole aidosti 

uniikkeja piirteitä.  

Oppikirja-analyysi oli tämän tutkielman yhteydessä melko pintapuolinen raapaisu. Kirjoihin olisi 

voitu perehtyä enemmän, ja analysoida esimerkiksi lauserakenteita. Tämän tutkielman piirissä siihen 

ei ryhdytty, sillä se olisi ollut työlästä, ja olisi saatettu mennä ylitulkinnan puolelle. Lisäksi haluttiin 

keskittyä samankaltaisuuteen, vaikka sinällään kiinnostavia, itsenäisiä tutkimuksen kohteita 

olisivatkin esimerkiksi ihmisen eläimellisyys tai eläinten kokemusmaailman käsitteleminen. 

Oppikirjoja voitaisiin analysoida myös muilla tavoin. Tässä tutkielmassa analysoitiin 

kyselytutkimuksen mukaan kolme eniten käytettyä kirjasarjaa. Voitaisiin myös tutkia 

valtakunnallisesti eniten käytettyjä kirjoja, verrata vanhoja oppikirjoja uusiin (mitä muutoksia on 

tapahtunut), tai verrata yläkoulujen oppikirjoja vaikkapa lukion oppikirjoihin.  

Samankaltaisuutta tutkittiin tässä tutkielmassa yläkoulussa opetettavien asioiden tiimoilta, opettajien 

näkökulmasta. Voisi olla mielenkiintoista tutkia samankaltaisuuden opettamista myös vaikkapa 

lukiossa tai alakoulussa. Opettajien sijaan voitaisiin myös käyttää tutkimuskohteena oppilaita, jotakin 

opetuskokonaisuutta tai oppituntitilanteita. 

Samankaltaisuuden opettaminen on tärkeää, ja sen roolia perusopetuksessa tulisi lisätä. Se auttaa sekä 

oppisisältöjen ymmärtämisessä että koulumaailman ulkopuolisissa asioissa, kuten muiden eläinten 

ymmärtämisessä ja kohtelussa. Sillä voisi olla luonnonsuojelullisia vaikutuksia, ja se saattaisi auttaa 
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luontosuhteen kehittymisessä ja jopa eläin- ja luontoystävällisemmässä päätöksenteossa. 

Samankaltaisuuden ymmärtäminen helpottaa myös oman biologisuuden ymmärtämistä. 

 Samankaltaisuus meidän ja muiden eläinten välillä on kiistaton fakta, joka sekä rikastuttaa meidän 

elämäämme ja auttaa ymmärtämään omaa lajiamme. Se lisää kiinnostusta ja arvostusta muuta elämää 

kohtaan tällä maapallolla. Samankaltaisuuden oivaltaminen auttaa ymmärtämään, että meillä ja 

muilla eliöillä on sama alkuperä, ja että olemme kaikki samassa veneessä tällä planeetalla, 

riippuvaisina toisistamme ja toistemme hyvinvoinnista. 

 

  



 

60 

 

5. TIIVISTELMÄ 

Tämän tutkielman piirissä samankaltaisuudella tarkoitetaan eliöitä yhdistäviä fysiologisia, 

käytöksellisiä ja kognitiivisia piirteitä, joita löytyy niin ihmisestä kuin muistakin lajeista.  

Samankaltaisuuteen liittyvät ihmisen eläimellisyys sekä eläinten piirteet ja kokemusmaailma. 

Tutkielmassa keskityttiin siihen, mitä yhteistä ihmisellä ja muilla eläimillä on. Samankaltaisuuden 

käsittelyä perusopetuksessa tutkittiin kyselytutkimuksen, haastattelututkimuksen sekä oppikirja-

analyysin keinoin. Aihetta lähestyttiin monimenetelmäisesti internetkyselylomakkeen avulla, joka 

sisälsi sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä; puolistrukturoidun puhelinhaastattelun avulla sekä 

sisällön erittelyn periaatteita hyödyntävän oppikirja-analyysin avulla. Analyysimenetelmissä 

hyödynnettiin kvantitatiivisia menetelmiä sekä sisällönanalyysia ja -erittelyä. Kävi ilmi, että 

biologian opettajat ovat melko yksimielisiä ihmisen eläimellisyyttä ja eläinten kokemusmaailmaa 

käsittelevissä aiheissa. Oltiin lähes yhtä mieltä siitä, että ihminen on eläin, kehittynyt evoluution 

avulla eikä ole piirteissään erityinen, vaikka nämä piirteet ehkä ovatkin eri tasolla kuin muilla eliöillä. 

Tulosten perusteella samankaltaisuutta voisi opettaa esimerkiksi evoluution, ihmisen biologian ja 

eläinten käyttäytymisen yhteydessä, tulosten mukaan jopa jatkuvana osana biologian opetusta. 

Koettiin, että samankaltaisuus on tärkeä aihe muun muassa biologian oppisisältöjen sisäistämisen ja 

moraalikasvatuksen kannalta. Samankaltaisuutta ei tuoda suoraan esiin nykyisessä 

opetussuunnitelmassa (2014) eikä juuri oppikirjoissakaan. Se nähdään kuitenkin olennaiseksi ja 

tärkeäksi osaksi biologian opetusta, ja opettajilla olisi kiinnostusta tuoda sitä enemmän esiin 

biologian perusopetuksessa. 
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8. LIITTEET  

Liite 1. Kyselylomake 
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Liite 2. Haastattelukysymykset apukysymyksineen (apukysymykset sinisellä) 

 

Tämän tutkimuksen piirissä samankaltaisuudella tarkoitetaan niitä fysiologisia, kognitiivisia ja 

käytöksellisiä piirteitä, joita voidaan tavata läpi eliökunnan useassa eri lajissa. Näiden piirteiden 

taustalla ajatellaan olevan yhteinen kehityshistoria. Samankaltaisuus ihmisen ja muiden eläinten 

välillä on pääfokuksessa tässä tutkimuksessa. 

Yksinkertaisesti: piirteet, jotka yhdistävät ihmistä ja muita eläviä eliöitä. 

1. Vastasit nettikyselylomakkeeseen viime vuoden puolella. 

a. Minkälainen kuva sinulle jäi kyselylomakkeesta kokonaisuutena? 

b. Jäikö sinulle jotakin erityistä mieleen kyselystä? Heräsikö lisäkysymyksiä? 

c. Oliko onnistunut kokonaisuus, jäikö jotain puuttumaan, oliko jotain turhaa… Olisitko 

halunnut kertoa jostakin asiasta enemmän? Jäikö jokin asia mietityttämään? 

 

2. Mitä vaikutuksia samankaltaisuuden opettamisella voisi olla... 

a. oppilaalle itselleen 

i. positiivisia 

ii. negatiivisia 

b. suuremmassa mittakaavassa, esim. valtiotasolla? 

i. positiivisia 

ii. negatiivisia 

 

3. Kerro esimerkki tilanteesta, jossa samankaltaisuuden ymmärtämisestä voisi olla hyötyä 

koulumaailman ulkopuolella. Hyöty voi kohdistua ihmiseen itseensä tai suuremmalle tasolle, 

esimerkiksi valtiotasolle. 

 

4. Samastuminen ja empatia 

a. Minkälainen rooli mielestäsi on moraalikasvatuksella biologian opetuksessa? 

Tarvitseeko biologiassa pohtia eettisiä kysymyksiä? (HUOM! POPS14 mukaan kuuluu 

biologian opetukseen!) 

b. Miten samastuminen ja empatia liittyvät biologian moraalikasvatukseen? Ovatko 

hyödyllisiä vaikka tietyssä asiayhteydessä tai oppisisällön sisäistämisessä? 

c. Millä pedagogisilla keinoilla voitaisiin edesauttaa samastumisen tai empatian 

kokemuksia? Esim. pohdinnat, pelit, leikit, elämykset… 

d. Onko samankaltaisuuden opettamisella ja biologian moraalikasvatuksella mielestäsi 

yhteyttä? Millaista? Onko samankaltaisuuden ymmärtäminen tärkeää eettisten 

pohdintojen kannalta? Esimerkiksi eläinoikeusasiat, luonnonsuojelu jne. 

 

 

5. Missä yhteyksissä samankaltaisuutta voisi käsitellä perusopetuksessa? Asiayhteys, tietyt 

sisällöt, yleinen biologian opetus (esim. kuinka puhutaan lajeista ja eliöistä ylipäätään, 

tehdäänkö eroa ihmisen ja muiden välille jne.) 
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a. Millä pedagogisilla keinoilla samankaltaisuutta voisi käsitellä? Esim. tehtävätyypit, 

leikit, pelit, elämykset, pohdinnat, kuinka puhutaan eliöistä ja lajeista 

 

6. Kuinka samankaltaisuus on huomioitu opetuksen toteuttamisessa? Oppisisällöt, 

oppimateriaalit, opetuksen tavoitteet… 

 

7. Mitä esteitä samankaltaisuuden opettamiselle on? Rajoittaako oppisisältö, ajankäyttö, 

opetussuunnitelma, oppilaiden kiinnostus ja innostus… 

a. Minkälaiseksi koet omat valmiutesi opettaa samankaltaisuutta? Oma tietopohja, 

auttaako oppisisältö, onko tarpeeksi tieteellistä tietoa saatavilla… 

b. Mitä koet, että samankaltaisuuden opettaminen vaatisi sinulta? Esim. tiedonhankinta, 

ajankäyttö, intohimo opettaa aihetta… Eli tuottaisiko merkittävästi ylimääräistä työtä? 

 

8. Onko samankaltaisuuden opettaminen mielestäsi tärkeää? Perustele kantasi omin sanoin.  

Eli lyhyesti: miksi se on tai ei ole tärkeää. 
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Liite 3. Kirja-analyysikaavake 

 

OPPIKIRJA-ANALYYSI 

Kirja:   

Kirjassa sivuja: Kirjassa kappaleita:  

 

1. TEKSTI  

SAMANKALTAISUUSMAININNAT (kpl) 

- otsikoissa/alaotsikoissa:  

- tekstissä/kuvatekstissä:  

- muualla: 

Esimerkkejä:  

 

2. KUVAT 

Eliökunnan sukupuut, joissa ihminen mukana, kpl: 

Sukupuun tyyppi: puu [ ] tikapuu [ ] ympyrä [ ] muu [ ], mikä? 

Kuvat, kpl:  

Esimerkkejä: 

 

3. TEHTÄVÄT 

Kpl:  

Esimerkkejä:  

 

4. MUITA HAVAINTOJA:  

 

 


