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Tiivistelmä 
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavalla mobiililaitteilla voidaan tukea yhteisöllistä 
oppimista ja tiedonrakentamista avoimessa oppimisympäristössä. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena 
oli kehittää design-tutkimuksen mukaisesti mobiililaitteilla tuettua yhteisöllisen oppimisen 
pedagogista mallia.  
 
Tutkimuksessa toteutettiin kenttäkokeilu Pudasjärven Pikku-Syötteen luontopolulla, jossa 22 
oppilasta (13 tyttöä ja 9 poikaa) käyttivät 2-3 hengen ryhmissä älypuhelimia yhteisöllisessä 
oppimisessa ja tiedonrakentamisessa. Kenttäkokeilussa testattiin pedagogista mallia, joka kehitettiin 
tutkivan oppimisen mallin pohjalta. Älypuhelimissa käytettiin multimediaviestejä hyödyntävää 
Lehtiset-sovellusta, johon integroitiin niin sanottu yhteisöllinen skripti. Skriptillä pyrittiin 
ohjaamaan yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista testatun pedagogisen mallin mukaisesti.  
 
Tutkimuksen metodologia perustui laadulliseen tutkimukseen. Kenttäkokeilussa kerättiin 
tutkimusaineisto, joka koostui oppilasryhmien keskustelujen nauhoituksista, oppilaiden 
älypuhelimilla tuottamista vastausviesteistä sekä alku- ja loppukyselyiden vastauksista ja niissä 
laadituista käsitekartoista. Tärkeimpänä analyysimenetelmänä oli teorialähtöinen sisällönanalyysi, 
jolla analysoitiin oppilasryhmien keskusteluja. Sisällönanalyysiä sovellettiin myös käsitekarttojen ja 
vastausviestien analysoimisessa. Saatuja tuloksia käsiteltiin edelleen tilastollisesti muun muassa 
korrelaatioanalyysin avulla. 
 
Tärkeimmät johtopäätökset liittyivät siihen, mitkä seikat johtivat tai olivat yhteydessä yhteisölliseen 
oppimiseen. Tuloksia käsiteltiin pääasiassa ryhmätasolla. Oppilasryhmien keskustelujen todettiin 
sisältävän yhteisöllistä tiedonrakentamista ja tutkivan oppimisen mallin mukaisia osatekijöitä. 
Oppilaiden käsitteellinen muutos oli yhteydessä sekä aktiiviseen keskusteluun työskentelyn aikana 
että kokemukseen yhteisöllisestä työskentelystä. Käsitteellisen ymmärryksen kehittymisen kannalta 
näytti olevan keskeistä, että opittaviin käsitteisiin liittyviä ongelmia ratkaistiin useiden tehtävien 
aikana erilaisissa konteksteissa. Kenttäkokeilussa testattu mobiililaitteilla tuettu yhteisöllisen 
oppimisen malli näytti siis edistävän oppilaiden käsitteellisen ymmärryksen kehittymistä.  
 
Design-tutkimuksen periaatteiden mukaisesti tutkimuksessa pyrittiin sekä oppimisen teorian että 
käytännön edistämiseen. Tutkimuksessa tehtyjä teoreettisia johtopäätöksiä ei voitu yleistää, mutta 
tutkimuksessa saavutettiin tuloksia, joita voidaan käyttää vertailukohteena myöhemmissä 
tutkimuksissa. Pohdinnassa esitetään jatkotutkimusaiheita, joissa voidaan höydyntää tätä tutkimusta. 
Tulosten perusteella laadittiin design-periaatteita, joita voidaan käyttää suosituksina yhteisöllisen 
oppimisen pedagogisten mallien sekä yhteisöllisten skriptien suunnittelussa.  
 
Asiasanat oppiminen, yhteisöllinen oppiminen, tutkiva oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, mobiili oppiminen 
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1 Johdanto 

Viimeisen kahden vuosikymmenen ajan oppimisen tutkimukseen on vaikuttanut kaksi 

merkittävää muutostekijää: oppimiskäsityksen muuttuminen sekä tieto- ja 

viestintätekniikan käyttäminen oppimisen tukena. Molempien kohdalla on ollut ominaista 

jatkuva kehitys, jossa innovaatiot ovat seuranneet kumulatiivisesti toinen toistaan 

(Bereiter, 2002).  

 

Oppimiskäsityksen muutos on perustunut psykologian, kasvatustieteiden ja muiden 

oppimista tukevien tieteiden tutkimukseen ja soveltamiseen (Hakkarainen, 2004). 

Ymmärtävä ja yhteisöllinen oppiminen sekä tiedonrakentamisen teoria ovat haastaneet 

aiemmat oppimisen teoriat. Keskeinen havainto on, että laadukas oppiminen vaatii 

oppilailta syvällistä käsitteellistä ymmärrystä, ja se voidaan saavuttaa paremmin muiden 

oppilaiden kanssa työskennellen kuin yksin. Suomessa tähän on pyritty varsinkin tutkivan 

oppimisen mallin (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 1999) avulla.  

 

Samaan aikaan tieto- ja viestintätekniikan kehitys on tuonut tutkijoiden ja opettajien 

käyttöön uusia huipputeknologian tuotteita. Kun 1990-luvulla kouluihin hankittiin 

tietokoneita opetusta tehostamaan, on 2000-luvulla pyritty valjastamaan mobiililaitteet 

oppimisen tueksi. Kamerakännykät ovat tuoneet uuden elementin niin sanottuun mobiiliin 

oppimiseen: kuvien avulla voidaan entistä paremmin havainnollistaa ja tallentaa oppimisen 

aikaisia tilanteita ja oppilaiden luomia tuotoksia.  

 

Teknologian ja oppimisteorioiden kehitys ovat kietoutuneet toisiinsa, kun tutkijat ja 

opettajat ovat yhdistäneet ne pyrkiessään saavuttamaan entistä laadukkaampaa oppimista. 

Tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen (engl. Computer Supported Collaborative 

Learning, CSCL) jatkumona on siirrytty mobiililaitteilla tuettuun yhteisölliseen 

oppimiseen. Mobiililaitteiden riippumattomuus ajasta ja paikasta – tai ainakin sen illuusio 

– on nähty hyödylliseksi oppimisen tukemisessa etenkin avoimissa oppimisympäristöissä.  

 

Uuden teknologian ja oppimismallien käyttöönotto on ollut monella tavoin haastavaa, sillä 

se on vaatinut oppimisprosessien uudenlaista ymmärtämistä ja uusien toimintatapojen 

omaksumista. Tuloksena onkin ollut sekä epäonnistuneita oppimiskokeiluja että joitakin 

toimivaksi todettuja pedagogisia malleja. Teknologian opetuskäytön tutkimus ei ole 
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riittävässä määrin kyennyt vastaamaan sille asetettuihin vaatimuksiin tuottaa tieteellisesti 

perusteltuja ratkaisuja ajankohtaisiin opetuksen haasteisiin (Järvelä, Häkkinen & Lehtinen, 

2006). Vastauksena kritiikkiin on otettu käyttöön tutkimusstrategioita, esimerkiksi tässä 

tutkimuksessa sovellettu design-tutkimus, joilla pyritään yhdistämään empiirinen tutkimus 

uusien opetuskäytäntöjen kehittämiseen (Bereiter, 2002). Enää ei siis riitä, että tutkimus 

lisää teoreettista tietämystä, vaan samaan aikaan on luotava toimivia pedagogisia 

käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää laajemminkin. 

 

Tämä tutkimus on oman aikansa tuote. Kun tutkimusprojekti aloitettiin syksyllä 2004, 

teknologian opetuskäytön tutkimus ja soveltaminen oli erilaisessa tilanteessa kuin nyt 

vuoden 2008 alussa. Kuluneen kolmen ja puolen vuoden aikana on tullut käyttöön entistä 

kehittyneempiä mobiililaitteita samaan aikaan, kun yhteisöllisen ja mobiilin oppimisen 

tutkimus on lisääntynyt merkittävästi. Jatkuvan kehityksen vuoksi olisi voinut luulla, että 

tutkimuksen aihe olisi vanhentunut menneiden vuosien aikana. Näin ei kuitenkaan ole 

tapahtunut, vaan tänä päivänä tutkimuksen aiheet tuntuvat entistäkin ajankohtaisemmilta. 

Tämä tutkimus ei ole jäänyt vuoden 2004 tasolle, vaan lähteinä käytetään myös alan 

tuoreimpia tieteellisiä julkaisuja. Mobiililaitteiden käyttö yhteisöllisen oppimisen 

tukemisessa on jatkuvasti lisääntynyt, minkä ansiosta yhä useampi opettaja ja tutkija pohtii 

samoja teemoja: mitä on laadukas oppiminen, miten siihen päästään, ja miten 

oppimisprosessia voidaan tukea teknologian avulla? 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavalla mobiililaitteilla voidaan tukea 

yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista avoimessa oppimisympäristössä. Lisäksi 

tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää design-tutkimuksen mukaisesti mobiililaitteilla 

tuettua yhteisöllisen oppimisen pedagogista mallia. 

 

Tutkimus on osa laajempaa tutkimushanketta (Järvelä, Näykki, Laru & Luokkanen, 2007), 

jossa pyritään kehittämään uusia tapoja käyttää mobiililaitteita yhteisöllisen oppimisen 

tukena. Tutkimuksen aineisto kerättiin syyskuussa 2004 Pudasjärven Pikku-Syötteen 

luontopolulla järjestetyssä mobiilin oppimisen kenttäkokeilussa. Kenttäkokeilua kutsutaan 

nimellä ”mobiili luontopolku”. Yhteistyökumppaneina kenttäkokeilun järjestämisessä 

olivat Settlementti ry:n Syötekeskus, Kehittämis- ja koulutuskeskus Pohjantähti sekä 

Oulun yliopiston Smart Rotuaari -tutkimushanke.  
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1.1 Miksi tarvitaan mobiililaitteilla tuetun yhteisöllisen 

oppimisen tutkimusta? 

Mobiililaitteilla tuetun yhteisöllisen oppimisen tutkimuksen tarpeellisuutta voidaan 

perustella useilla argumenteilla. Suomessa keskeisenä lähtökohtana on Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet (2004), jonka mukaan oppimisen tulee tapahtua sekä yksin 

että vastavuoroisessa yhteistyössä muiden oppilaiden kanssa. Perusopetuksen tehtävänä on 

muun muassa tarjota oppilaille elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, valmistaa heitä 

tulevaisuuden yhteiskunnan jäseniksi sekä lisätä yhteisöllisyyttä (ibid., s. 14).  Toisaalta 

oppimisympäristön tulee ”tukea myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen 

tietoyhteiskunnan jäseneksi” (ibid., s. 18).  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet asettaa siten useita vaatimuksia, joiden 

täyttäminen vaatii sekä tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa vaadittujen tietojen ja taitojen 

että niiden opettamisen tutkimusta. On arvioitu, että tulevaisuuden työtehtävissä keskeistä 

on tiedon käsitteleminen, avoimien ongelmien ratkaiseminen ja muut älylliset taidot 

(Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2005, s. 13-14). Syntyy myös ”uusia tiedonkäsittelyyn 

erikoistuneita ammattiryhmiä, kuten symbolianalyytikot, tietämysinsinöörit tai 

organisaatioiden tietämyksenhallintaan (engl. knowledge management) erikoistuneet 

asiantuntijat” (ibid., s. 14). Keskeisellä sijalla tulee olemaan uuden tieto- ja 

viestintätekniikan käyttäminen työn apuna, minkä takia voidaan puhua jopa tiedon 

vallankumouksesta (ibid.). Nämä ovat vaatimuksia, joihin perusopetuksen on 

tulevaisuudessa ja osittain jo tänä päivänä tarjottava tasapuoliset valmiudet kaikille 

oppilaille. Mobiililaitteilla tuetun yhteisöllisen oppimisen tutkimuksella etsitään ratkaisuja 

osaan näistä haasteista. 

 

Yhteisöllistä oppimista ja sen tukemista tieto- ja viestintätekniikan avulla on tutkittu 

runsaasti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Tutkimustulosten mukaan 

yhteisöllinen työskentely esimerkiksi ongelmanratkaisun parissa voi tukea merkittävästi 

niin sanottua ymmärtävää oppimista sekä kognitiivista kehitystä (Bransford, Brown, 

Cocking, Donovan & Pellegrino 2004). Yhteisöllinen oppiminen voi siis johtaa sekä 

syvällisempään oppimiseen että ajattelu- ja oppimistaitojen kehittymiseen.  
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Tutkimustulosten mukaan oppilaiden vuorovaikutuksen tukeminen sitä varten kehitettyjen 

sovellusten kuten verkko-oppimisympäristöjen avulla voi tehostaa yhteisöllistä oppimista 

ja tiedonrakentamista (Lehtinen, 2003; Dillenbourg, 2002). Toisaalta erilaisten tieto- ja 

viestintätekniikkaan perustuvien oppimisympäristöjen yleistyttyä yhteisöllisyyteen liittyvät 

ongelmat ovat lisääntyneet. Aihepiiri sisältää runsaasti haasteita ja avoimia kysymyksiä 

(Järvelä, Häkkinen & Lehtinen, 2006; Hämäläinen & Häkkinen, 2006), minkä vuoksi 

tarvitaan tutkimusta, joka keskittyy nimenomaan teknologialla tuettuun yhteisölliseen 

oppimiseen. 

 

Yhdysvaltojen Oppimistieteiden kehityksen komitean julkaisemassa Kuinka opimme -

teoksessa (Bransford et al., 2004) luodaan laaja katsaus oppimisen tutkimuksen 

viimeaikaiseen kehitykseen. Kirjan lopussa esitetään useita ”tutkimuksen seuraavia 

askeleita”, joissa suositellaan tutkittavaksi muun muassa oppimisen perusteita, yhdessä 

tapahtuvaa oppimista ja sen suunnitteluun liittyviä haasteita sekä luovia opetuskäytäntöjä 

(ibid., s. 306-310). Vaikka nämä linjaukset on tehty yhdysvaltalaiselle tutkimukselle, samat 

teemat ovat myös kansainvälisen oppimistutkimuksen mielenkiinnon kohteena. 

 

Mobiililaitteilla tuettua oppimista on tarkasteltu myös elinikäisen oppimisen näkökulmasta. 

Ihmisen mukana kulkeva mobiililaite on nähty työkaluna, jolla voidaan tukea ajasta ja 

paikasta riippumatonta oppimista koko eliniän ajan (Sharples, 2000). Oppijoiden on 

esimerkiksi ajateltu voivan muodostaa mobiililaitteiden avulla verkottuneita 

oppimisyhteisöjä sekä pääsevän käsiksi verkossa oleviin tietoresursseihin. Mobiililaitteiden 

käytössä elinikäisen oppimisen tukemisessa on kuitenkin vielä enemmän kysymyksiä kuin 

vastauksia, minkä vuoksi aihe tarvitsee runsaasti lisätutkimusta.  

 

Tässä on kuvattu muutamia niistä haasteista ja teemoista, joiden vuoksi tarvitaan sekä 

yhteisöllisen oppimisen että mobiililaitteilla tuetun oppimisen tutkimusta. Tämä tutkimus 

liittyy siis hyvin laajaan teknologian opetuskäytön viitekehykseen, jonka tutkimus- ja 

kehitystyö on jatkuvassa muutostilassa. Toisaalta tutkimusta voidaan pitää myös oppimisen 

perustutkimuksena, sillä keskeisenä aiheena ei ole käytetty teknologia vaan yhteisöllinen 

oppiminen.  
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2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoriataustana on ymmärtävä oppiminen sekä yhteisöllinen oppiminen ja 

tiedonrakentaminen, jotka yhdistyvät tutkivan oppimisen mallissa. Lisäksi teoriataustaan 

kuuluu yhteisöllisten skriptien ja mobiililaitteiden käyttäminen oppimisen tukemisessa.  

 

2.1 Ymmärtävä oppiminen 

Ymmärtävän oppimisen korostaminen on yksi nykyaikaisen oppimisen tutkimuksen 

tunnusmerkeistä (Bransford et al., 2004).  Sillä tarkoitetaan oppimista, jonka tavoitteena ei 

ole vain muistaa tiettyjä faktoja, vaan ymmärtää opittavana oleva asiakokonaisuus sekä 

käyttää opittua tietoa hyödyksi.  

 

Ymmärtävää oppimista voidaan pitää vastakohtana koulutiedolle. Koulutiedon käsite 

liittyy kritiikkiin, jonka mukaan kouluissa on painotettu opittavien asioiden muistamista 

niiden ymmärtämisen ja soveltamisen sijaan, jolloin opetuksen tuottamaa tietoa ei 

myöhemmin joko muisteta lainkaan tai sitä ei osata käyttää koulun seinien ulkopuolella 

(Brown & Palincsar, 1989; Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 1999). Ymmärtävällä 

oppimisella pyritään oppittavien asioiden syvälliseen käsitteelliseen ymmärtämiseen sekä 

siihen, että opittua tietoa osattaisiin soveltaa myös koulun ulkopuolella.  

 

Ymmärtävän oppimisen tutkiminen on tieteellisesti haastavaa, koska opittujen asioiden 

ymmärtäminen on vaikeaa erottaa niiden pelkästä muistamisesta.  Kun on tutkittu 

asiantuntijoiden tapaa käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia, on todettu, että vaikka laaja 

tietopohja on keskeistä, niin asiantuntijuuteen liittyvä ”käyttökelpoinen tieto” on enemmän 

kuin lista tosiasioita. Tutkimusten mukaan asiantuntijoiden tieto on jäsentynyt keskeisten 

käsitteiden ympärille ja se on ”ehdollistunut” määrättyihin tilanteisiin, joissa sitä voidaan 

soveltaa (Bransford et al., 2004, s. 21-23). Toisin sanoen asiantuntijuus ei perustu 

muistamiseen, vaan käsitekokonaisuuksien ymmärtämiseen sekä siirtovaikutukseen (engl. 

transfer) eli kykyyn soveltaa tietoa muihin tilanteisiin. Vaikka asiantuntijat ovat monesti 

myös yleisemmin ”hyviä ajattelijoita”, asiantuntijuus on sidoksissa aina tiettyyn alaan 

(Bransford et al., 2004, s. 30). 
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Ymmärtävällä oppimisella tarkoitetaan siis tiettyyn asiakokonaisuuteen liittyvien 

käsitteiden ymmärtämistä ja niiden hallitsemista: kykyä suunnitella tehtäviä, huomata 

säännönmukaisuuksia, laatia järkeviä argumentteja ja selityksiä sekä muodostaa 

analogioita muihin ongelmiin (Bransford et al., 2004, s. 30). Ymmärtävän oppimisen 

tuloksena syntyy käsitteellistä ymmärrystä, mikä kuvaa ymmärryksen sidonnaisuuta 

käsitteisiin ja niihin liittyvään asiatietoon. Oppimista ja siirtovaikutusta käsittelevän 

kirjallisuuden keskeinen havainto on, että tiedon järjestäminen käsitteelliseen kehykseen 

parantaa sen siirtovaikutusta (Bransford et al., 2004, s. 31). Tämä on keskeinen syy, miksi 

kouluopetuksessa tulisi pyrkiä oppijoiden käsitteelliseen ymmärrykseen. 

 

Ymmärtämisen korostaminen oppimisessa johtaa siihen, että opetuksen tulee perustua 

tietämisen prosessien tuntemiseen (Piaget, 1978). Opetuksen suunnittelun kannalta on 

olennaista ymmärtää, miten ihmiset oppivat uusia asioita ja liittävät uutta tietoa aiempiin 

tietoihinsa. Nykyisin vallitsevan oppimiskäsityksen mukaan ihmiset oppivat etsimällä 

aktiivisesti tietoa sekä rakentamalla uutta tietämystä ja ymmärrystä aiempien tietojensa ja 

uskomustensa pohjalle (Cobb, 1994; Piaget, 1978; Vygotsky, 1962). Oppiminen alkaa jo 

varhaisessa lapsuudessa ympäristöä havainnoimalla. Lapset kiinnittävät erityistä huomiota 

muun muassa kieleen, lukumääriin, fyysisiin ominaisuuksiin sekä elollisten ja elottomien 

asioiden liikkeeseen (Bransford et al., 2004, s. 23). Myöhemmän kouluopetuksen kannalta 

tämä tarkoittaa, että oppijoiden aiemmat käsitykset ja usein naiivit uskomukset on otettava 

huomioon opetuksessa. Jos ne jätetään huomiotta, voi oppijoiden kehittämä uusi ymmärrys 

olla hyvin erilaista kuin se, mitä opettaja oli tarkoittanut (ibid.). 

 

Ymmärtävän oppimisen mukaan käsitteiden ymmärtäminen ilmenee kykynä ratkaista 

niihin liittyviä ongelmia sekä hyödyntää ymmärrystä uusissa tilanteissa. Yksi ymmärtävän 

oppimisen pedagogisia sovelluksia onkin ongelmalähtöinen oppiminen (engl. problem-

based learning, PBL), jossa oppijat ratkaisevat opittavaan käsitekokonaisuuteen liittyviä 

realistisia ongelmia. Kun oppilaat ratkaisevat ongelmaan liittyviä kysymyksiä ja testaavat 

erilaisia ratkaisuja, he oppivat samalla ymmärtämään ja hallitsemaan ongelmaan liittyviä 

käsitteitä (Bransford et al., 2004, s. 76). Ongelmalähtöistä oppimista on hyödynnetty hyvin 

erilaisissa konteksteissa, esimerkiksi opetusohjelmissa ja verkko-oppimisympäristöissä 

(esim. Barrows, 1985; Hmelo, 1995) sekä teknologiakasvatuksessa, jossa on käsitelty 

konkreettisia arkielämän teknologiaan liittyviä ongelmia (esim. Lindh, 2006).  
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Ongelmalähtöinen oppiminen on tilannesidonnaista ja siihen liittyy oppijan 

tilannesidonnainen kognitio (engl. situated cognition). Tällä tarkoitetaan, että tieto on 

tiiviisti yhteydessä siihen tilanteeseen, jossa se on opittu. Kun uusi tieto liittyy autenttisessa 

oppimistilanteessa kognitiivisten prosessien kautta osaksi oppijan aiempia tietoja, siitä 

tulee konstruktivistisen oppimiskäsityksen käsitteellisesti jäsentynyttä ns. elävää tietoa, 

jota osataan käyttää myös myöhemmissä tilanteissa (Brown & Palincsar, 1989). Tätä 

näkemystä tukevat muistin toimintaan kohdistuneet tutkimukset, joiden mukaan oppimisen 

konteksti on merkityksellinen, kun opittuja asioita pyritään palauttamaan mieleen 

myöhemmin (Eteläpelto & Tynjälä, 1999). Tehokas oppiminen siis edellyttää, että tieto 

omaksutaan samankaltaisissa tilanteissa kuin sitä tullaan käyttämään. 

 

Se, kuinka hyvin oppilaat osaavat soveltaa oppimaansa tietoa muissa tilanteissa, riippuu 

alkuperäisessä oppimistilanteessa käytetyistä opetustavoista (Eich, 1985; Sternberg, 1998). 

Tutkimukset osoittavat, että oppimisen siirtovaikutus on erityisen vaikeaa silloin, kun asiaa 

on opetettu vain yhdessä kontekstissa (esim. Cognition..., 1997; Bjork & Richardson-

Klavhen, 1989). Siirtovaikutusta voidaan tehostaa käyttämällä opettamisessa useita 

konteksteja, jolloin oppimisesta tulee abstraktimpaa ja yleisempää. Oppijoita voidaan 

esimerkiksi pyytää ratkaisemaan ongelma ensin yhdessä tilanteessa ja antaa heille sen 

jälkeen ratkaistavaksi toinen samaan aiheeseen liittyvä tapaus.  

 

Ymmärtävää oppimista lähellä olevan konstruktivistisen tieto- ja oppimiskäsityksen 

ydinajatus on, että oppimisessa on kyse oppijoiden aktiivisesta tiedonrakentamisen 

prosessista (Bransford et al., 2004, s. 24). Tästä on usein seurannut se väärinkäsitys, että 

oppijoille ei saisi kertoa mitään suoraan, vaan heidän tulisi antaa konstruoida tietoa 

itsenäisesti, eli rakentaa tietämystä aiempien käsitystensä pohjalta (Kirschner, Sweller & 

Clark, 2006). Lapset tekevät kuitenkin vääriä johtopäätöksiä, jolloin opettajan on 

puututtava oppimisprosessiin selvittämällä, mihin väärä käsitys perustuu, ja ohjata 

oppimista oikeaan suuntaan. Vaikka konstruktivistinen oppimiskäsitys on todettu 

tehokkaaksi, myös ”kertomalla opettaminen” eli kirjojen lukeminen ja luennointi voivat 

olla tehokasta esimerkiksi silloin, kun oppijat ovat ensin itse saaneet pohtia opittavaa asiaa 

(Schwartz & Bransford, 1998). Tällöin kyse on siitä, että kun aiemmat käsitykset on ensin 

tiedostettu, oppijoilla on mahdollisuus korjata mahdollisia virheellisiä käsityksiään heidän 

saatuaan uutta tietoa. 
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Ymmärtävän oppimisen ja konstruktivistisen tietokäsityksen mukaan ihmisten 

opettamisessa on siis kyse siitä, että oppijat kyseenalaistavat, muuttavat ja täydentävät 

aiempia käsityksiään opittavista asioista. Lienee mahdotonta kuvitella oppimistilannetta, 

johon ei vaikuttaisi mitään opittaviin asioihin liittyviä aiempia käsityksiä. Tämän 

näkemyksen mukaan oppimisessa on siis kyse käsitteiden ymmärtämisen muutoksesta, jota 

kutsutaan lyhyemmin käsitteelliseksi muutokseksi (Bransford et al., 2004, s. 28; 

Merenluoto, 2006).  

 

Tässä tutkimuksessa oppijoiden oppimistuloksia ei arvioida heidän suoritustapansa 

täydellisyyden tai muistamiensa tosiasioiden perusteella, vaan huomio kohdistuu 

oppijoiden käsitteelliseen ymmärrykseen ja sen muutokseen. Tätä arvioidaan ennen muuta 

oppijoiden tekemien käsitekarttojen perusteella, joissa näkyy, mitä käsitteitä oppijat 

käyttävät ja miten he niitä järjestävät. 

 

2.2 Yhteisöllinen oppiminen 

Ymmärtävän oppimisen ohella viime vuosien oppimisen tutkimuksessa on korostettu 

yhteisöllistä oppimista (eng. collaborative learning, CL). Dillenbourgin (1999) mukaan 

yhteisöllisellä oppimisella on useita merkityksiä, minkä vuoksi sitä on vaikea määritellä. 

Hänen mukaansa se voidaan kuitenkin laajasti ymmärtää ”tilanteeksi, jossa kaksi tai 

useampi ihminen oppii tai pyrkii oppimaan jotakin yhdessä”. Edellisessä lainauksessa on 

kolme seikkaa, joiden merkitykset riippuvat siitä tilanteesta, johon yhteisöllisen oppimisen 

käsite liitetään (Dillenbourg, 1999):  

 

1. ”Kaksi tai useampi” voi tarkoittaa oppilasparia, muutaman oppilaan ryhmää, 

koululuokkaa, muutaman sadan tai tuhannen oppijan yhteisöä tai vielä suurempaa 

ihmisryhmää. Myös yhteisöllisen oppimisen ajallinen pituus ja toteutustapa 

vaihtelevat: kyse voi olla esimerkiksi 20 minuutin luokkahuonetyöskentelystä tai 

koko lukuvuoden kestävästä verkkokurssista. Tarvittavat oppimisteoreettiset 

työkalut riippuvat oppimisen ajallisesta kestosta ja osallistujamäärästä. 

 

2. ”Oppimisella” voidaan tarkoittaa muun muassa kurssin seuraamista, 

kurssimateriaalin tutkimista, aktiivista oppimista tai elinikäistä oppimista 

työtehtävien ohessa. Esimerkiksi kurssimateriaalista tai tietokoneohjelmasta 
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voidaan väittää, että se edistää yhteisöllistä oppimista. Kuitenkin yhteisöllisessä 

oppimisessa on kyse oppijoiden toiminnasta, ei materiaaleista tai oppimisen 

apuvälineistä. 

 

3. ”Yhdessä” voi tarkoittaa erilaisia yhteisöllisiä vuorovaikutuksen tilanteita, 

mekanismeja ja muotoja, kuten kasvokkain toimimista ja tietokonevälitteistä 

reaaliaikaista tai asynkronista työskentelyä. Olennaista on, että toiminta on jollain 

tavalla yhteistä ja oppijayhteisön kesken systemaattisesti jaettua. Yhteisöllisyyttä 

voidaan arvioida myös toiminnan vaikutusten perusteella. 

 

Tässä tutkimuksessa yhteisöllisellä oppimisella tarkoitetaan ”oppimisprosessia, jossa 

oppimisyhteisön jäsenet jakavat tavoitteiden asetteluun, tutkimuskysymysten 

muodostamiseen, selittämiseen ja tiedonhankintaan liittyviä tehtäviä. Yhteisöllisen 

oppimisen älyllisen merkityksen korostus erottaa yhteisöllisen oppimisen perinteisistä 

yhteistoiminnallisen oppimisen malleista.” (Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999). 

Tämän tutkimuksen yhteisöllisen oppimisen konteksti on kuvattu luvussa 4.3. 

 

Yhteisöllisessä oppimisessa on keskeistä yhteisö eli oppilasryhmä, jolla on yhteinen tavoite 

oppia jotakin (Dillenbourg, 1999). Nimenomaan yhteinen tavoite ja sen saavuttamiseen 

vaadittujen kognitiivisten ponnistelujen jakaminen tekee oppilasryhmän toiminnasta 

yhteisöllistä (Dillenbourg, 1999; Barab, Barnett & Squire, 2002; Hakkarainen et al., 1999) 

sen sijaan, että toiminta olisi vain yhteistyötä tai työnjakoa. Yhteisöstä saatava sosiaalinen 

ja kognitiivinen tuki voivat tehostaa merkittävästi ryhmän jäsenten oppimista. Toisaalta 

yhteisöllinen oppiminen ei voi onnistua, jos oppijat eivät usko, että he voivat saavuttaa 

tavoitteen paremmin yhteisön osana kuin yksin toimiessaan.  

 

Yhteisellä tavoitteella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä, että jokainen ryhmän jäsen 

osallistuu tavoitteen asettamiseen ja siitä käytävään keskusteluun, jolloin he voivat kokea 

tavoitteen olevan itselleen oma. Mikäli tavoite annetaan oppijayhteisön ulkopuolelta, se 

koetaan helposti ”ylhäältä annetuksi” käskyksi tehdä jotakin ja siihen voidaan liittää 

aiempien kokemusten negatiivisia mielikuvia. Kun tavoite koetaan ainakin osittain omaksi 

ja ryhmän jäsenten välillä yhteiseksi, sen saavuttamisesta tulee ryhmän jäsenille 

merkityksellistä. Toisaalta tämä ei ole mahdollista, mikäli ryhmän jäsenet eivät koe 

tavoitetta sinänsä motivoivaksi eivätkä ole kiinnostuneita opittavasta asiakokonaisuudesta.  
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Mikä tahansa yhteisö ei kykene yhteisölliseen oppimiseen (Lehtinen, 2003). Ratkaisevia 

ovat yhteisössä vallitsevat sosiaaliset normit (Bransford et al., 2004, s. 40). Jos yhteisössä 

on esimerkiksi normi ”älä tee virheitä” tai ”älä jää kiinni tietämättömyydestä”, eivät sen 

jäsenet luultavasti uskalla kertoa avoimesti omia ennakkokäsityksiään, kysymyksiään tai 

keksimiään ideoita (ibid.). Yhteisön normit eivät siis saisi estää yhteisöllistä oppimista, 

vaan yhteisön tulisi kannustaa avoimuuteen, rakentavaan virheiden käsittelyyn, 

kysymiseen, tiedon etsimiseen ja jakamiseen, ymmärtävään oppimiseen sekä ennen muuta 

toisten oppijoiden tukemiseen. 

 

Yhteisön muodostuminen eli ryhmäytyminen voi vaatia merkittävästi aikaa, mikäli ryhmän 

jäsenet eivät ole ennestään toisilleen tuttuja, esimerkiksi luokkatovereita (Lehtinen, 2003). 

Kirjallisuudessa käytetään käsitettä social grounding (Dillenbourg & Traum, 1999; 

Mäkitalo, Häkkinen, Salo & Järvelä, 2002), jolla tarkoitetaan, että yhteisön jäsenten täytyy 

oppia tuntemaan toistensa tavat ajatella ja selittää ajatuksiaan ennen kuin he kykenevät 

varsinaiseen yhteisölliseen oppimiseen. Mitä vahvempia sidoksia oppijoiden välillä on, sitä 

tehokkaampaa yhteisöllinen oppiminen ja tiedon jakaminen voi olla (Lehtinen, 2003). 

 

2.3 Yhteisöllinen tiedonrakentaminen 

Yhteisölliseen oppimiseen liittyy olennaisesti yhteisöllinen tiedonrakentaminen 

(Scardamalia & Bereiter, 2003 ja 2005), jolla tarkoitetaan tavoitteellista työskentelyä 

käsitteellisten luomusten, kuten suunnitelmien ja teorioiden, luomiseksi. Tiedonrakentelu 

on tyypillistä esimerkiksi tutkijaryhmille, mutta sitä voidaan soveltaa myös 

kouluopetuksessa (Hakkarainen et al., 1999).  Kouluopetuksessa tiedonrakentaminen on 

liitetty muun muassa edellä kuvattuun ongelmalähtöiseen oppimiseen sekä keksivään 

oppimiseen (Bruner, 1961). Yhteisöllisessä tiedonrakentamisessa oppijayhteisö asettaa 

tavoitteekseen jonkin keksimänsä ongelman ratkaisemisen. Tämän jälkeen ryhmä pyrkii 

yhdessä rakentamaan tietoa, jolla ongelma ratkeaa. Tietoa rakennetaan keskustelun avulla 

(Scardamalia & Bereiter, 2005) kysymällä, esittämällä ja perustelemalla omia ideoita, 

arvioimalla muiden ideoita ja kehittämällä niitä edelleen.  

 

Keskustelun aikana oppilaat joutuvat selittämään omia ajatuksiaan muille, mistä on todettu 

olevan hyötyä sekä heille itselleen että muulle ryhmälle (Lehtinen, 2003). Kun oppilas 

selittää ideansa muulle ryhmälle, hän joutuu pukemaan sen kielelliseen muotoon käsitteiksi 
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ja niiden välisiksi suhteiksi (ibid.). Kognitiivisesta näkökulmasta katsoen kyse on 

mielensisäisten ja näkymättömien ajatusprosessien tekemisestä näkyviksi eli niiden 

ulkoistamisesta (Collins & Brown, 1988; Collins, Brown & Holum, 1991; Lehtinen & Rui, 

1996). Itse asiassa selittämisessä on kyse siitä, että oppilas opettaa ideansa muulle 

ryhmälle. Kun oppilas tämän yhteydessä huomaa aukkoja omassa ajattelussaan, hänen oma 

käsityksensä ideastaan sekä ajattelustaan selkiytyy ja kehittyy (Hakkarainen, Bollström-

Huttunen, Pyysalo & Lonka, 2005).  

 

Toiseksi oppilaan esittämästä ajatuksesta on hyötyä muille ryhmän jäsenille, kun he 

pyrkivät ratkaisemaan yhteistä ongelmaa (Lehtinen, 2003). Oppilaiden selittäessä ideoitaan 

ryhmässä muille oppilaille syntyy väistämättä kognitiivisia konflikteja eli tilanteita, joissa 

oppilaiden on ponnisteltava kognitiivisesti ymmärtääkseen toistensa ajatuksia (Piaget, 

1978). Kyse on tiedonrakentamisen prosessista, jossa oppilaat vuorotellen auttavat toisiaan 

saavuttamaan entistä korkeatasoisempaa ymmärrystä. Tätä oppilaiden toisilleen tarjoamaa 

tilanteen mukaista ja oikean tasoista kognitiivista tukea kutsutaan käsitteellä scaffolding 

(Bereiter & Scardamalia, 1987). Scaffolding on kehitetty Vygotskyn (1978) lähikehityksen 

vyöhykkeen pohjalta (engl. Zone of proximal development, ZPD), jonka mukaan oppija 

tarvitsee joko opettajan tai oppijayhteisön apua voidakseen saavuttaa ongelmanratkaisun 

avulla aiemmin hallitsemaansa korkeamman tiedollisen tason (ibid., s. 86). Kun oppilaat 

rakentavat yhdessä tietoa vastavuoroisesti argumentoiden, kysellen ja toistensa ajatuksia 

arvioiden ja kehittäen, heidän käsitteellinen ymmärryksensä kehittyy paremmin kuin 

tilanteessa, jossa he ratkaisisivat samoja ongelmia yksin.  

 

2.4 Yhteisölliset skriptit 

Viimeaikaisessa CSCL-tutkimuksessa yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista on 

pyritty vaiheistamaan ja jäsentämään niin sanottujen yhteisöllisten skriptien (engl. 

collaborative scripts) eli käsikirjoitusten avulla (Dillenbourg, 2002; Kollar & Fischer, 

2004; Hämäläinen & Häkkinen, 2006). Yhteisöllinen skripti on kokoelma ohjeita, jotka 

määrittelevät, kuinka ryhmän jäsenet työskentelevät yhteisöllisesti ratkaistaakseen jonkin 

ongelman tai tehtävän (O’Donnel & Dansereau, 1992; Dillenbourg, 2002). Skriptien 

tarkoituksena on ohjata oppijoiden kognitiivisia prosesseja (O’Donnel, 1999) siten, että ne 

synnyttävät yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista. Toisaalta skripteillä voidaan 

ehkäistä ei-toivottuja ryhmäprosesseja (ibid.) esimerkiksi vähentämällä toisilleen ennestään 
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tuntemattomien oppijoiden välistä epävarmuutta verkkokurssilla (Mäkitalo, Weinberger, 

Häkkinen & Fischer, 2004). 

 

Skriptit integroidaan yhteisöllisen työskentelyn oppimisympäristöön, jonka kautta ne 

välittyvät oppijoille (Dillenbourg, 2002). CSCL-tutkimuksessa skriptejä on tutkittu 

pääasiassa verkko-oppimisympäristöihin yhdistettyinä (Kollar & Fischer, 2004; 

Hämäläinen & Häkkinen, 2006; Dillenbourg, 2002), mutta niitä voidaan käyttää myös 

mobiililaitteiden kanssa yhteisöllisen oppimisen ohjaamisessa (Stegmann, 2004; Carmien, 

Kollar, Fischer & Fischer, 2007).  

 

Kirjallisuudessa on viime aikoina käsitelty sekä ulkoisia että sisäisiä skriptejä (Kollar & 

Fischer, 2004; Hämäläinen & Häkkinen, 2006; Carmien et al., 2007). Ulkoisilla skripteillä 

tarkoitetaan edellä mainittuja oppimisympäristöön integroituja skriptejä, jotka ohjaavat 

oppilaiden yhteisöllistä työskentelyä. Sisäisillä skripteillä tarkoitetaan oppijoiden omaa 

ajattelua ja toimintatapoja. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä sisäisiä skriptejä, vaan skripti-

käsitteellä tarkoitetaan ulkoisia yhteisöllisiä skriptejä.  

 

Yhteisöllisiä skriptejä on monen tyyppisiä ja niiden elementeistä on helppoa koostaa 

erilaisia variaatioita. Pierre Dillenbourgin (2002) esittämässä ”CSCL-skriptien syntaksissa” 

skripti jaetaan yhteisöllisen työskentelyn vaiheisiin. Jokainen vaihe jaetaan edelleen 

seuraaviin komponentteihin: 1) tehtävän määrittely, 2) ryhmän määrittely, 3) toiminnan 

jakautuminen osallistujien kesken, 4) vuorovaikutuksen tapa, 5) käytössä oleva aika. 

Dillenbourgin esittämän syntaksin vahvuutena on sen yksinkertaisuus, sillä kun skriptejä 

on yritetty mallintaa tarkemmin tietokoneohjelmien avulla, se on havaittu ongelmalliseksi 

skriptien sisältämän sosiaalisen vuorovaikutuksen ja hajautuneen työskentelyn ohjaamisen 

monimutkaisuuden takia (Miao, Hoeksema, Hoppe & Harrer, 2005).  

 

Yhteisöllisille skripteille voidaan asettaa tiettyjä vaatimuksia, joita voidaan käyttää niiden 

arvioimisessa. Ensinnäkin skriptin mukaisen yhteisöllisen työskentelyn tulee loogisesti 

synnyttää ja tukea edellä kuvattuja yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista. Toiseksi 

skripti ei saa olla liian tiukasti määritelty (engl. over-scripting), vaan sen tulee antaa 

riittävästi vapautta oppijoiden työskentelylle ja yksilölliselle oppimisprosessille. 

Kolmanneksi oppijoiden ja opettajien tulee voida omaksua skripti siten, että he voivat 

seurata suunniteltuja vaiheita ongelmitta. Skriptin omaksumista ja muistamista voidaan 
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helpottaa koostamalla siitä yhtenäinen tarina tai välittämällä skripti jonkin teknisen 

apuvälineen kautta. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä yksinkertaisempi skripti on, sitä 

helpompi se on omaksua. Liian tiukasti määritelty tai liian monimutkainen skripti voi 

aiheuttaa sen hylkäämisen oppijoiden keskuudessa. Optimaalisessa tilanteessa oppijat 

kykenevät sisäistämään skriptin siten, että he voivat työskennellä sen mukaisesti myös 

itsenäisesti. Lisäksi skriptin tulisi olla mahdollisimman yleisesti sovellettavissa eri 

oppimistilanteissa ja oppiaineissa. (Dillenbourg, 2002) 

 

Tässä tutkimuksessa käytetty yhteisöllinen skripti esitellään luvussa 4.3.1. Skripti perustui 

seuraavassa luvussa kuvattuun tutkivan oppimisen malliin (Hakkarainen, Lonka & 

Lipponen, 1999), mutta siitä voidaan erottaa myös kaksi yleisesti tunnettua skriptityyppiä 

(Dillenbourg, 2002): 1) Jigsaw-skriptin muunnos sekä 2) vastauspohjaan valmiiksi 

kirjoitetut lauseen alut (engl. sentence opener).  

 

Jigsaw-työskentelyn (Aronson, Blaney, Sikes, Stephan & Snapp, 1978) ydinajatus on jakaa 

jokaiselle oppijalle työskentelyn ajaksi oma vastuualue ja palauttaa heidät takaisin yhdelle 

koolle työskentelyn loppuvaiheessa, jolloin jokainen esittää työskentelynsä tulokset muille. 

Jigsaw-mallia voidaan soveltaa yksilöllisen oppimisen lisäksi myös ryhmätyöskentelyssä, 

jolloin yhteinen aihealue tai pääongelma jaetaan yksittäisten oppilaiden sijasta 

pienryhmille (Hämäläinen & Häkkinen, 2006).  Tällöin voidaan hyödyntää yhteisöllistä 

oppimista ja tiedonrakentamista sekä jakaa eri ryhmien oppimistulokset kaikille oppilaille.  

 

Valmiiksi kirjoitettuja lauseen alkuja on käytetty esimerkiksi luvussa 3.1 esitellyssä 

Sollerin (2001) tutkimuksessa. Valmiit lauseen alut mahdollistavat oppilaiden yhteisöllisen 

työskentelyn pedagogisen ohjaamisen ja tukemisen, mutta ne eivät saa olla liian tarkasti 

rajattuja, jotta ne eivät estäisi oppilaiden yhteisöllistä tiedonrakentamista (Jermann & 

Schneider, 1999; Dillenbourg, 2002).  

 

2.5 Tutkivan oppimisen malli 

Tutkivan oppimisen mallin tavoitteena on saada aikaan sellaista opiskelua, jossa oppija 

ylittää oman yksilöllisen ajattelunsa rajat (Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999, s. 3). 

Malli perustuu ajatukseen, että olemassa olevan tiedon ymmärtäminen on psykologisesti 

samankaltainen prosessi kuin uuden tiedon kehittely tai keksiminen tieteellisessä 



14 

 

tutkijayhteisössä (ibid.; Hakkarainen, Lipponen, Ilomäki, Järvelä, Lakkala, Muukkonen, 

Rahikainen & Lehtinen, 1999, s. 10). Tutkivan oppimisen mallissa yhdistyvät edellä 

kuvatut ymmärtävän ja yhteisöllisen oppimisen periaatteet, ja se on saanut vaikutteita mm. 

filosofi Jaakko Hintikan (1999) kyselevän eli interrogatiivisen tutkimuksen mallista sekä 

tiedonrakentamisen teoriasta (Scardamalia & Bereiter, 2005). Mallin nimi on kuvaava: 

tutkivassa oppimisessa pyritään jäljittelemään tutkimuksen tekoa eli tutkijoiden (so. 

asiantuntijoiden) tapaa kehittää uutta tietoa. Siihen kuuluu olennaisesti yhteisöllisesti 

asetettava tutkimuskohde ja –ongelma, joita selvitetään kysymysten ja selitysten avulla, 

tavoitteena luoda uutta jaettua tietoa ja ymmärrystä (Paavola, Hakkarainen & Seitamaa-

Hakkarainen, 2006).  

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään Hakkaraisen, Longan ja Lipposen (1999) tutkivan 

oppimisen malliin, mutta sen lisäksi on olemassa muitakin pedagogisia malleja, jotka 

perustuvat tutkiviin menetelmiin. Toisaalta alla tarkemmin esiteltävää tutkivan oppimisen 

malliakin voi soveltaa monilla eri tavoin (Hakkarainen, Bollström-Huttunen, Pyysalo & 

Lonka, 2005, s. 15), joten sitäkään ei pidä ymmärtää vain tietyn kaavan mukaisena 

pedagogisena toimintana. Ylipäätään tutkivalla oppimistavalla, jossa painottuu oppijoiden 

oma aktiivisuus opittavien asioiden selvittämisessä ja ongelmien ratkaisemisessa, on saatu 

hyviä tuloksia. Esimerkiksi Whiten ja Fredricksonin (1997) tutkimuksessa seitsemäs-

yhdeksäsluokkalaiset oppilaat ymmärsivät fysiikan perusperiaatteet tutkivien menetelmien 

avulla paremmin kuin lukion toisen ja kolmannen vuoden fysiikan oppilaat, jotka 

opiskelivat perinteisten opetusmenetelmien mukaan. Toinen esimerkki on Lampertin ja 

Ballin (1998) käyttämä tutkimussuuntautunut matematiikan opetusmalli, jossa oppilaat 

ratkaisevat ongelmia, tekevät päätelmiä ja käyvät keskusteluja ratkaisujensa perusteista.  

 

Tutkivan oppimisen mallissa (Hakkarainen et al., 1999) hyödynnetään ongelmanratkaisuun 

pohjautuvaa yhteisöllistä tiedonrakentelua ja vastavuoroista selittämistä. ”Tutkivan 

oppimisen keskeinen lähtökohta on se, ettei oppija sulauta uutta tietoa suoraan 

aikaisempiin tietorakenteisiinsa, vaan tietoa omaksutaan ratkaisemalla ymmärtämiseen 

liittyviä ongelmia sekä rakentelemalla ja kriittisesti arvioimalla oppijan omia teorioita ja 

selityksiä.” (Hakkarainen, Lipponen, Ilomäki, Järvelä, Lakkala, Muukkonen, Rahikainen & 

Lehtinen, 1999, s. 11). Tutkivan oppimisen tavoitteena on siis kehittää edellä mainittua 

käsitteellistä ymmärrystä.  
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Hakkaraisen, Longan ja Lipposen kehittämä tutkivan oppimisen malli koostuu seitsemästä 

osatekijästä: 1) kontekstin luominen, 2) ongelmien asettaminen, 3) työskentelyteorioiden 

luominen, 4) kriittinen arviointi, 5) syventävän tiedon etsintä, 6) tarkennettujen ongelmien 

asettaminen ja 7) uusien työskentelyteorioiden luominen. Malli ymmärretään prosessina 

(kts. kuvio 1), jonka vaiheet toistuvat työskentelyssä useita kertoja. Tutkivan oppimisen 

”ytimessä” on oppilaiden välillä jaettu asiantuntijuus. (Hakkarainen et al., 1999) 

 

 

Kuvio 1. Tutkivan oppimisen prosessi (Hakkarainen et al., 1999, s. 202). 

 

Tutkiva oppiminen alkaa kontekstin luomisella, jolla tarkoitetaan, että oppimisen aiheeksi 

valitaan jokin ”opetussuunnitelman kannalta olennainen ja oppimisyhteisön tärkeäksi 

kokema merkittävä ja rikas ilmiö tutkimuksen kohteeksi” (Hakkarainen et al., 2005, s. 38). 

Oppimisen konteksti ei saisi olla opettajan määräämä, vaan sen tulisi olla opettajan ja 

oppilaiden yhdessä luoma (ibid.). Opettaja voi rajata aiheen koskemaan tiettyä oppiainetta 

tai teemaa, mutta sen tulisi kuitenkin olla sellainen, jonka oppilaat kokevat tärkeäksi 

muutenkin kuin vain koulussa menestymisen kannalta. Toisaalta aihepiirin tulisi olla 

riittävän monitahoinen ja runsassisältöinen, jotta oppilailla olisi mahdollisuus sen 

syvälliseen tutkimiseen (ibid., s. 37).  
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Kontekstin luomisen jälkeen seuraa tutkimusongelmien asettaminen. Tutkivan oppimisen 

tavoitteena on oppimiskulttuuri, jossa oppilaat kykenevät itsenäisesti asettamaan yhteisen 

tutkimusongelman (Hakkarainen et al., 2005, s. 41). Parhaimmillaan tutkimuskysymykset 

syntyvät oppilaiden aidosta ymmärtämisen tarpeesta – halusta oppia ja tutkia tiettyä 

ongelmaa (Hakkarainen, Lipponen, Ilomäki, Järvelä, Lakkala, Muukkonen, Rahikainen & 

Lehtinen, 1999, s. 15). Tutkimusongelma muotoillaan kysymyksen muotoon. Tutkivaan 

oppimiseen sopivat erityisesti selittämistä vaativat ”miksi” ja ”kuinka” -kysymykset 

(Hakkarainen et al., 2005, s. 38). Tutkimusongelmien on tarkoitus ohjata tutkimusprosessia 

ja ne ovat samalla myös oppilaiden yhteisöllisen oppimisen tavoitteita (Hakkarainen et al., 

2005, s. 279).  

 

Kontekstin luomisen ja tutkimusongelman asettamista seuraa varsinainen yhteisöllinen 

työskentelyvaihe, jossa pyritään ratkaisemaan asetettu ongelma. Kuten edellä on esitetty, 

on ensiarvoisen tärkeää, että oppilasryhmän jäsenet kokevat oppimistavoitteen itselleen 

tärkeäksi, jotta työskentely voi olla aidosti yhteisöllistä (Dillenbourg, 1999) eikä vain 

ryhmässä työskentelemistä. Tutkivan oppimisen mallin kehittäjien mukaan nimenomaan 

yhteisöllisyyden korostaminen erottaa sen muista tutkimuksellisuutta painottavista 

pedagogisista malleista (Hakkarainen, Bollström-Huttunen, Pyysalo & Lonka, 2005, s. 42). 

 

Tutkivan oppimisen mallin ytimenä on jaettu (tai hajautettu) asiantuntijuus, jolla 

tarkoitetaan, että tutkimusprosessin kaikki vaiheet on jaettu oppimisyhteisön jäsenten 

kesken (Hakkarainen, Bollström-Huttunen, Pyysalo & Lonka, 2005, s. 38). Kaikilla 

ryhmän jäsenillä on yhtäläinen vastuu tutkivan oppimisen elementeistä. Jaettuun 

asiantuntijuuteen liittyy myös hajautetun kognition käsite. Sillä tarkoitetaan, että 

oppimisyhteisö voidaan ymmärtää hajautetuksi tietojenkäsittelyjärjestelmäksi 

(Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2005, s. 387), joka työskentelee tietyn ongelman 

ratkaisemiseksi edellä kuvattujen yhteisöllisen oppimisen ja tiedonrakentelun keinoin. 

 

Yhteisöllisen työskentelyn aikana oppijayhteisöä ohjataan muodostamaan omia 

työskentelyteorioita tutkimusongelman ratkaisemiseksi (Hakkarainen, Bollström-Huttunen, 

Pyysalo & Lonka, 2005, s. 38). Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden aiemmat 

kokemukset ja käsitykset, joiden avulla oppilaat luovat oppimistilanteen aikana intuitiivisia 

selityksiä, tulkintoja, arvauksia, hypoteeseja, jatkokysymyksiä, tarinoita ja niin edelleen. 

Työskentelyteorioiden luomisessa on kyse yhteisöllisestä oppimisesta, jossa on keskeistä 
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edellä kuvattu vastavuoroinen selittäminen ja yhteisöllinen tiedonrakentelu. Oppilaiden 

luomat työskentelyteoriat ovat käsitteellisiä luomuksia (tai artifakteja). Niiden ei tarvitse 

olla hienoja, vaan ne voivat olla esimerkiksi yksinkertaisia arvauksia, jotka kirjoitetaan 

muistiin (Hakkarainen, Bollström-Huttunen, Pyysalo & Lonka, 2005, s. 46).  

 

Sen lisäksi, että oppilasryhmiä ohjataan luomaan työskentelyteorioita, heitä ohjataan myös 

arvioimaan niitä kriittisesti ja etsimään niistä heikkouksia ja vahvuuksia (Hakkarainen, 

Bollström-Huttunen, Pyysalo & Lonka, 2005, s. 38). Lisäksi oppilaita tulisi opettaa 

arvioimaan omaa ja ryhmänsä oppimista ja tutkimustyön edistymistä (ibid., s. 51). 

Kriittisellä arvioimisella pyritään ohjaamaan oppilaita metakognitiiviseen ajatteluun: oman 

oppimisensa seuraamiseen ja älyllisten ponnistelujensa säätelemiseen. 

 

Jotta tutkimusprosessi voi edistyä opiskelijoiden aiempaa tietopohjaa pidemmälle, tulisi 

heillä olla mahdollisuus etsiä uutta tietoa ongelmanratkaisun ja työskentelyteorioiden 

luomisen tueksi (Hakkarainen, Bollström-Huttunen, Pyysalo & Lonka, 2005, s. 53). 

Tietolähteitä voivat olla esimerkiksi kirjallisuus, Internet, multimediateokset ja koulun 

ulkopuoliset asiantuntijat. Riippuen oppilaiden luomasta työskentelyteoriasta sen 

toimivuutta voidaan kokeilla käytännössä ja hankkia myös siten uutta tietoa.  

 

Kun oppilaat ovat luoneet ensimmäisen työskentelyteorian, arvioineet sitä sekä hankkineet 

siihen liittyvää uutta tietoa, seuraa uuden, edellistä tarkemman tutkimusongelman 

asettaminen ja edelleen sen pohjalta uuden työskentelyteorian luominen. Tutkiva 

oppiminen on siis prosessi tai sykli, jonka elementit toistuvat yhteisöllisen työskentelyn 

aikana useita kertoja. On tavallista, että tutkimustyö aloitetaan hyvin yleisistä tai sumeista 

kysymyksistä, minkä jälkeen ongelma ja sen ratkaisu tarkentuvat vähitellen. Kun 

oppilaiden luoma yhteinen teoria on heidän mielestään riittävän valmis, tulokset kootaan 

oppimistuotokseksi sekä esitetään muulle oppimisyhteisölle. (Hakkarainen, Bollström-

Huttunen, Pyysalo & Lonka, 2005, s. 38, 55-58).  

 

Tutkivaa oppimista voidaan käyttää sekä tavanomaisessa että tieto- ja viestintätekniikkaa 

(TVT) hyödyntävässä oppimisessa. TVT-avusteisella tutkivalla oppimisella tarkoitetaan 

tässä tutkimuksessa kaikkia niitä tutkivan oppimisen sovelluksia, joissa käytetään tieto- ja 

viestintätekniikkaa oppimisen tukena. Näin ymmärrettynä TVT-avusteinen tutkiva 

oppiminen käsittää sekä verkko-oppimisympäristöt että mobiilit oppimissovellukset. 
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Parhaimmillaan tieto- ja viestintätekniikka voi tarjota merkittäviä uusia resursseja 

toiminnan tutkimuksellisuuden tukemiseksi, yhteisöllisyyden kehittämiseksi ja vanhojen 

toimintatapojen muuttamiseksi (Hakkarainen, Bollström-Huttunen, Pyysalo & Lonka, 

2005). 

 

Tutkivan oppimisen malli on yksi ratkaisu palauttaa oppiminen tiedon alkulähteille, kun 

tietoa lähdetään rakentamaan alusta lähtien uudelleen. Toisaalta on huomattava, että 

tutkiva oppiminen ei sovellu kaikkiin oppimistarpeisiin, sillä sen tavoite on 

käsitekokonaisuuksien ymmärtäminen ja niiden käyttäminen ongelmanratkaisun välineenä, 

ei esimerkiksi runsaiden yksityiskohtien tarkka muistaminen (Hakkarainen et al., 1999). 

Toisin sanoen tutkivaa oppimista voidaan soveltaa tehokkaasti vain edellä kuvatun 

kaltaisiin yhteisöllisyyttä ja käsitteellistä ymmärrystä painottaviin oppimistarpeisiin. 

 

2.6 Oppimisen tukeminen mobiililaitteilla 

Mobiilioppiminen (engl mobile learning) on käsite, jonka merkitys on ollut vähintäänkin 

epäselvä, mutta jolla on viitattu lähinnä kahteen asiaan: 1) niin sanottuun liikkuvaan, ajasta 

ja paikasta riippumattomaan oppimiseen sekä 2) mobiililaitteiden käyttöön oppimisen 

yhteydessä. Mobiilia eli liikkuvaa oppimista voidaan katsoa olleen jo 1450-luvulla 

painokoneen keksimisestä lähtien, joka mahdollisti etäopiskelun kirjojen ja kirjeenvaihdon 

avulla. Nykyään mobiilioppimisella tarkoitetaan kuitenkin pääsääntöisesti mobiililaitteiden 

käyttämistä opiskelussa. Mobiilioppimisen piirissä onkin kehitetty runsaasti oppimista 

tavalla tai toisella tukevia mobiilisovelluksia ja tapoja käyttää niitä opiskelun yhteydessä.  

 

Mobiilioppiminen on käsitteenä harhaanjohtava, sillä mobiililaitteiden käyttäminen ei 

aiheuta tarvetta määritellä oppimisen käsitettä uudelleen (esim. Sharples, Taylor & 

Vavoula, 2005). Mobiilioppimisen käsitteen sijaan olisikin tarkoituksenmukaisempaa 

puhua mobiilista oppimisesta (Tolonen, Laru, Pönkä & Järvelä, 2005), jossa sana ”mobiili” 

on adjektiivin merkityksessä (vrt. mobile learning -käsite). Tässä tutkimuksessa mobiilia 

oppimista ei eroteta käsittellisesti muusta oppimisesta, mutta sen sijaan tarkastellaan sitä, 

miten oppimisen sosiaalisia, psykologisia ja kognitiivisia prosesseja voidaan tukea 

mobiililaitteiden avulla.  
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Mobiililaitteiden käyttäminen oppimisen yhteydessä on ollut seurausta tieto- ja 

viestintätekniikan nopeasta kehityksestä 1990- ja 2000-luvuilla. Laitekehitys jakaantui 

aluksi taskukokoisiin tietokoneisiin eli kämmenmikroihin sekä matkapuhelimiin. 

Ensimmäinen kämmenmikro (engl. Personal Digital Assistant, PDA) oli vuonna 1992 

julkaistu Apple Newton. Laitteessa oli muunmuassa ohjauskynä ja kosketusnäyttö, joista 

tuli sittemmin kämmenmikroille tyypillisiä ominaisuuksia. Pian useat laitevalmistajat 

(esimerkiksi Palm, Hewlett-Packard ja Dell) toivat markkinoille omat kämmenmikronsa. 

Myös kämmenmikroille tarkoitettujen ohjelmien tuotanto alkoi. Samaan aikaan muun 

muassa Nokia, Motorola ja Ericsson kilpailivat matkapuhelinten kehittämisessä. Vuonna 

1996 julkistettiin ensimmäinen tietokoneen ja matkapuhelimen teknologian yhdistänyt 

Nokia Communicator 9000, jonka tyyppisiä laitteita alettiin myöhemmin kutsua 

älypuhelimiksi (engl. smart phone). Nykyään oppimisen yhteydessä käytetyt mobiililaitteet 

ovatkin pääasiassa älypuhelimia, jotka voivat sisältää tietokoneen ja matkapuhelimen 

lisäksi esimerkiksi kameran, GPS-paikantimen, nopean Internet-yhteyden sekä runsaasti 

ohjelmia. 

 

Kun mobiililaitteita käytetään oppimisen tukena, niitä ei tarkastella vain teknologisina 

tuotteina, vaan niin sanottuina kognitiivisina työkaluina (Reeves & Laffey, 1999). 

Kognitiivisilla työkaluilla tarkoitetaan välineitä, jotka tukevat ihmisen kognitiivisia 

prosesseja esimerkiksi auttamalla ylittämään muistin ja ongelmanratkaisukyvyn 

luonnollisia rajoituksia (esim. Pea, 1985; Lajoie, 1993). Kognitiiviset työkalut voivat joko 

vapauttaa ihmisen kognitiivisia resursseja suorittamalla yksinkertaisia ajattelua tai 

muistamista vaativia tehtäviä (Lajoie, 1993), tai ne voivat tukea kognitiivisa prosesseja 

teknologian tarjoamien mahdollisuuksien avulla (Jonassen, 2000). Ensiksi mainituista 

käytetään nimitystä fingertips, jolla viitataan työkalujen luonnollisuuteen ja kätevyyteen 

(Perkins, 1985). Jälkimmäisillä tarkoitetaan niin sanottuja ajatustyökaluja (engl. 

mindtools), jotka voivat olla esimerkiksi tietokantoja, verkko-oppimisympäristöjä sekä 

erilaisia visualisointi- ja mallinnustyökaluja, kuten käsitekartta- ja suunnitteluohjelmia 

(Jonassen & Carr, 2000).  

 

Sharplesin (2000) mukaan mobiililaitteet voivat tukea merkittävästi paremmin elinikäistä 

oppimista (engl. lifelong learning) kuin perinteiset oppimisvälineet (so. kognitiiviset 

työkalut) ja opetustavat (kts. taulukko 1). Hänen mukaansa ihmisen mukana kulkevat 

mobiililaitteet voivat tukea epämuodollista oppimista milloin ja missä tahansa, kun oppijat 
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haluavat kehittää omia taitojaan koko eliniän ajan. Sharplesin mukaan uuden teknologian 

avulla voidaan luoda mobiili oppimisympäristö, joka mahdollistaa yksilöllisen, 

oppijakeskeisen, tilannesidonnaisen, yhteisöllisen ja kaikkialla läsnä olevan elinikäisen 

oppimisen. 

 

Taulukko 1. Uuden teknologian sopivuus elinikäiseen oppimiseen (Sharples, 2000) 

Elinikäinen oppiminen Uusi teknologia 

Yksilöllinen Henkilökohtainen 
Oppijakeskeinen Käyttäjäkeskeinen 
Tilannesidonnainen Mobiili 
Yhteisöllinen Verkottunut 
Kaikkialla läsnä oleva Kaikkialla läsnä oleva 
Elinikäinen Pysyvä 

 

Sharplesin (ibid.) luoma teknologiavälitteisen elinikäisen oppimisen teoria (engl. A Theory 

of Technology-mediated Lifelong Learning) painottaa muun muassa ongelmanratkaisua ja 

tutkivaa otetta sekä oppimisen yhteisöllisyyttä ja dialogisuutta, mikä muistuttaa edellä 

kuvattua vastavuoroista selittämistä (kts. luku 2.3; Lehtinen, 2003). Hänen teoriassaan 

verkon kautta käytettävillä tietopankeilla sekä muilla tieto- ja viestintäteknologian 

mahdollistamilla työkaluilla on suuri rooli oppimisessa. 

 

Mobiililaitteiden teknisen kehittymisen myötä kamerakännykät ovat tarjonneet uusia 

mahdollisuuksia tukea oppimista sekä yksilön että yhteisön tasolla. Niiden avulla oppilas 

tai oppilasryhmä voi ottaa kuvan jostakin tärkeäksi koetusta kohteesta, liittää kuvan 

yhteyteen haluamansa tekstin sekä lähettää lopputuloksen MMS-viestinä (ns. 

multimediaviestinä) muille oppilaille. Scifon (2005) tutkimuksen mukaan oppilaiden 

ottamat kuvat eivät ole vain kuvia, vaan niihin yhdistyy oppilaiden mielessä alkuperäisen 

kuvaustilanteen muistoja, kokemuksia ja tunteita sekä fyysiset puitteet ja vallinnut 

sosiaalinen tilanne. Tärkeää on myös kuvaan liitetty teksti, joka selittää kuvan viestiä 

muille oppilaille. Scifo (ibid.) kutsuu tätä ”tilan monistamiseksi” tarkoittaen, että 

alkuperäinen reaalimaailman kuvaustilanne toisintuu kuvana ja siihen liitettynä tekstinä 

virtuaaliseen muotoon. Kyse on kuitenkin ennen muuta kuvaajan mielessään kuvaan 

liittämistä merkityksistä, jotka eivät avaudu ilman selittämistä muille ihmisille. Scifon 

(ibid.) tutkimuksessa oppilaiden todettiin luovan kolmentyyppisiä MMS-viestejä: esittäviä, 

informatiivisia ja ongelmanratkaisuun liittyviä. Viimeksi mainittuja syntyy luonnollisesti 

varsinkin silloin, kun kamerakännyköitä käytetään ongelmalähtöisen oppimisen tukena.  
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Kuvien ottamista ja jakamista muille voidaan pitää samalla tavalla omien ajatusten ja 

kokemusten ”ulkoistamisena” kuin edellä mainittua keskustelun yhteydessä tapahtuvaa 

ajatusten selittämistä. Ajatusten ulkoistaminen ja selittäminen muille tuo esille oppijoiden 

kognitiivisia prosesseja, mistä on apua yhteisölliselle tiedonrakentelulle ja käsitteellisen 

ymmärryksen rakentumiselle (esim. Lehtinen, 2003). Kuvien ottaminen esimerkiksi 

yhteisöllisen oppimisen yhteydessä mahdollistaa myös oppimistilanteeseen liittyvien 

ajatusten esittämisen muille oppilasryhmille sekä tallentamisen myöhempää käyttöä varten.  

 

Tutkiessaan tietokoneiden käyttötapoja yhteisöllisen oppimisen tukemisessa Crook (1994) 

erotti tietokoneiden ”ympärillä” ja ”lävitse” (engl. around ja through) tapahtuvan 

yhteisöllisyyden toisistaan. Samaa jakoa on sittemmin käytetty myös muun tieto- ja 

viestintäteknologian (ml. mobiilailaitteiden) käyttämisessä yhteisöllisen oppimisen 

tukemisessa. Teknologian ”ympärillä” ilmenevällä yhteisöllisyydellä Crook tarkoittaa, että 

teknologian käyttäminen synnyttää oppilasryhmän kesken kasvokkaista vuorovaikutusta, 

joka liittyy yhdessä jaettuun referenssiin. Yhteisöllinen oppiminen ikään kuin 

”ankkuroituu” käytettyyn teknologiaan, millä tarkoitetaan, että teknologia auttaa oppilaita 

keskittymään yhteisesti jaettuun oppimistehtävään ja siihen liittyviin asioihin (Järvelä, 

Bonk, Lehtinen & Lehti, 1999). Teknologian ”lävitse” ilmenevällä yhteisöllisyydellä 

Crook (1994) tarkoittaa, että oppilasryhmän vuorovaikutus tapahtuu teknologian 

välityksellä. Kyse voi olla esimerkiksi verkko-oppimisympäristön, MMS-viestien tai 

Internet-pohjaisen keskusteluohjelman käytöstä yhteisöllisen oppimisen tukemisessa. 

Tässä tutkimuksessa keskitytetään teknologian ”ympärillä” tapahtuvaan yhteisöllisyyteen. 
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3 Aikaisemmat tutkimukset 

Tässä luvussa luodaan katsaus aiempiin tutkimuksiin, jotka kuvaavat kehitystä, joka on 

johtanut mobiililaitteilla tuetun yhteisöllisen oppimisen tutkimukseen. Tarkastelu 

jakaantuu tutkimuksiin, joissa on tutkittu 1) tietokoneavusteista yhteisöllistä oppimista 

(engl. computer-supported collaborative learning, CSCL) ja tiedonrakentamista sekä 2) 

mobiililaitteilla tuettua yhteisöllistä oppimista. Yhteenvedossa pohditaan, kuinka eri 

tutkimusten antia voidaan yhdistää.  

 

3.1 Tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen 

Tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen (engl. computer-supported collaborative 

learning, CSCL) pioneereja ovat Computer Supported Intentional Learning Environment 

(CSILE) –verkkopohjaisen oppimisympäristön 1980-luvulla kehittäneet Scardamalia ja 

Bereiter (1991). Vuonna 1995 ohjelmasta julkaistiin Internet-aikaan päivitetty versio 

Knowledge Forum –nimellä. CSILE ja Knowledge Forum suunniteltiin edistämään a) 

yhteisölliseen työskentelyyn osallistuvien oppijoiden ajattelun prosesseja, b) käsitteellisten 

luomusten muodostamista ja kehittämistä yhteisöllisesti sekä c) tarjoamaan virtuaalisen 

tilan yhteisölliselle tiedonrakentamiselle (Scardamalia, 2004). Keskeistä on, että ohjelmien 

avulla oppijat voivat tietokoneen välityksellä rakentaa yhdessä tietoa virtuaalisessa 

ympäristössä, jossa he voivat keskustella ja hyödyntää erilaisia tiedon prosessointia, 

esittämistä ja järjestämistä tukevia työkaluja (ibid.). CSILE:n ja Knowledge Forumin 

teoreettiset lähtökohdat ovat yhteisöllisen tiedonrakentamisen teoriassa, jota käsitellään 

tarkemmin luvussa 2.3. 

 

CSILE:n ja Knowledge Forumin tukea yhteisölliselle oppimiselle ja tiedonrakentamiselle 

on tutkittu useissa tutkimuksissa. CSILE:n on todettu edistävän huomattavasti tekstien, 

kuvien ja muiden tietokoneisiin liittyvien sisältöjen lukutaitoa sekä syvällistä tutkivaa 

oppimista, yhteisöllisyyttä ja kehittyneitä tiedonkäsittelyn prosesseja (Scardamalia, 

Bereiter & Lamon, 1994). Lisäksi erilaisissa koulu- ja työpaikkaympäristöissä on todettu, 

että Knowledge Forum voi tukea tiedonrakentamisen ja uusien ideoiden kehittelyn ohella 

myös muuta luovaa toimintaa (Scardamalia, 2002).  
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Lipponen ja Hakkarainen (1997) ovat tutkineet CSILE:n käyttämistä suomalaisessa 

peruskoulussa. Heidän tutkimuksensa mukaan tietokoneavusteinen tutkiva ja yhteisöllinen 

oppiminen CSILE:n kanssa motivoi varsinkin poikia, joilla on ollut vaikeuksia tavallisessa 

kouluopetuksessa. Tutkimus osoitti, että oppijat keskittyivät ensimmäisenä vuonna 

faktatietoihin liittyviin kysymyksiin (mitä, missä, milloin, montako). CSILE:n käytön 

jatkuttua pidempään oppijoiden vuorovaikutus lisääntyi, esitettyjen kysymysten määrä 

väheni ja selitystä vaativien kysymysten (miksi, miten) osuus kasvoi merkittävästi. 

Tutkimuksessa todettiin, että tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen käyttöönotto 

vaati huomattavasti pedagogista ja tietoteoreettista tukea sekä oppilaille että opettajille, 

sillä kyse oli merkittävästä toimintakulttuurin muutoksesta.  

 

Myös Rahikaisen, Lallimon ja Hakkaraisen (2001) tutkimuksessa CSILE:ä käytettiin 

yhteisöllisessä oppimisessa. Tutkimuksessa 21 oppilasta käytti CSILE:ä 

monimuototyöskentelyn osana biologian opiskelussa. Tutkimuksessa analysoitiin opettajan 

työskentelyn aikaisen ohjauksen vaikutusta oppilaiden keskusteluihin heidän 

työskennellessään tutkivan oppimisen mallin mukaisesti. Tulosten perusteella tutkivan 

oppimisen mallia voidaan hyödyntää onnistuneesti normaalin koululuokan kanssa. 

Kriittisenä havaintona pidettiin, että joidenkin vähemmän edistyneiden oppilaiden kohdalla 

oppimisprosessi oli pinnallinen. Tässäkin tutkimuksessa kävi ilmi, että siirtyminen 

opettajakeskeisestä oppimisesta oppilaskeskeiseen aiheutti vaikeuksia, sillä oppilaat eivät 

olleet tottuneet omatoimiseen kriittiseen arviointiin, joka on olennainen osa tutkivan 

oppimisen mallia. 

 

CSILE:n ja Knowledge Forumin jälkeen on kehitetty lukuisia verkko-oppimisympäristöjä 

(engl. virtual learning environment, VLE). Valtaosaa nykyisistä verkko-

oppimisympäristöistä käytetään WWW-selaimella (esimerkiksi Moodle ja FLE3), mutta 

muutoin ne muistuttavat toiminnoiltaan pääpiirteissään CSILE:ä sisältäen 

keskustelutoiminnon, digitaalisia oppimateriaaleja sekä oppimista tukevia työkaluja. 

CSCL-tutkimus onkin keskittynyt viimeisen kymmenen vuoden ajan suurimmaksi osaksi 

verkko-oppimisympäristöihin, mutta myös muita ohjelmia on käytetty. Yhtenä 

tutkimussuuntauksena on ollut pyrkimys vaiheistaa ja ohjata yhteisöllistä vuorovaikutusta 

käyttämällä oppimisen työkalujen kanssa niin sanottuja pedagogisia skriptejä (Dillenbourg, 

2002), joita käsiteltiin tarkemmin luvussa 2.4.  
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Weinberger, Fischer ja Mandl (2001) vertailivat tutkimuksessaan, millaista osallistumista 

ja tiedon jakamista avoin keskustelu, scaffolding-tyyppinen oppimisen tukeminen, 

roolijakoon perustuva yhteisöllinen skripti sekä kahden edellisen yhdistelmä tuottivat 

verkko-oppimisympäristöön implementoituina. Tutkimuksessa saavutettiin selvästi 

parhaimmat oppimistulokset yhteisöllisen skriptin avulla. Yhteisöllisen skriptin käytössä 

oli merkittävää, että oppilaiden kirjoittamien viestien määrä oli vähäisempi kuin muissa 

työskentelymalleissa, mutta viestit olivat pitempiä, niiden kirjoittamiseen käytettiin 

suhteellisesti enemmän aikaa. Yhteisöllisen skriptin avulla oppilasryhmät keskittyivät 

paremmin oppimistehtävään ja muihin aiheisiin liittyvä keskustelu väheni.  

 

Sollerin (2001) tutkimuksessa oppijayhteisön keskustelua pyrittiin ohjaamaan 

keskusteluohjelmaan liitettyjen lauseen alkujen (engl. sentence opener) avulla. 

Yhteisöllisen oppimisen aiheena oli oliomallinnukseen liittyviä ongelmia, joita oppijoiden 

tuli ratkaista yhteisen työskentelytilan mahdollistavan oliomallinnusohjelman avulla. 

Tehtävän aikainen vuorovaikutus tapahtui reaaliaikaisen tekstipohjaisen 

keskusteluohjelman (chat) avulla, jossa oppijoiden oli aloitettava jokainen kirjoittamansa 

viesti jollakin valmiiksi muotoilulla lauseen alulla. Lauseen alut liittyivät tehtävään, 

ryhmän vuorovaikutuksen ylläpitoon, vahvistamiseen, kysymiseen, kertomiseen, 

motivointiin, argumentointiin ja avun pyytämiseen opettajalta. Lauseen alkuja olivat 

esimerkiksi “I think”, ”I agree because”, ”In other words”, ”OK”, ”To summarize” ja ”Can 

you explain why/how”. Lauseen alkujen tarkoituksena oli jäsentää oppijoiden ajattelua 

heille itselleen sekä selkeyttää keskustelun luokittelua. Lauseen alut ovat yhden tyyppinen 

yhteisöllinen skripti. Työskentelyn jälkeen oppijat (n=15) arvioivat asteikolla -3-3, kuinka 

paljon he oppivat oliomallinnuksesta. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että eniten kokivat 

oppineensa ne oppijat, joiden kirjoittamissa lauseissa vahvistamiseen liittyvien lauseen 

alkujen (”Thank you”, ”Yes”, ”OK” ja ”No”) osuus oli pienin, ja jotka lisäksi esittivät 

eniten kysymyksiä. Soller painottaa, että jatkossa tulisi pyrkiä tutkimaan, miten 

kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen on yhteydessä oppimistuloksiin, ja mitkä 

muut piirteet oppijoiden keskusteluissa erityisesti edistävät yhteisöllistä oppimista. 
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3.2 Mobiililaitteilla tuettu yhteisöllinen oppiminen 

Mobiililaitteiden käyttöä yhteisöllisen oppimisen yhteydessä on tutkittu monilla eri 

tavoilla. Tässä luvussa keskitytään tutkimuksiin, joissa tutkitaan mobiililaitteiden käyttöä 

yhteisöllisen oppimisen tukemisessa. Valituista artikkeleista käy ilmi, että näinkin rajatun 

lähestymistavan tutkimuksissa on runsaasti eroja sen suhteen, miten niissä ymmärretään 

mobiililaitteiden tarjoamat mahdollisuudet yhteisölliselle oppimiselle.  

 

Aleahmadin ja Slottan (2002) ajatusten mukaan mobiililaitteilla ei nähdä olevan 

mahdollisuuksia oppijoiden yhteisöllisyyden tukemisessa, vaan mobiililaitteiden 

hyödyllisyyttä perustellaan sillä, että niillä voidaan syöttää tietoja tietokoneella 

käytettävään verkko-oppimisympäristöön myöhempää yhteisöllistä työskentelyä varten. 

Aleahmadin ja Slottan artikkelissa esiteltyyn WISE-verkko-oppimisympäristöön voidaan 

luoda WWW-lomakkeita, joita voidaan käyttää mobiililaitteen WWW-selaimella tietojen 

syöttämiseen. Esimerkkinä artikkelissa kuvataan, miten mobiililaitteita käytettiin 

akvaariomaailmassa tietojen keräämiseen, kun oppilaat tekivät havaintoja kalojen lajeista 

ja määristä. Vaikka mobiililaite nähdään artikkelissa vain tietojenkeruun välineenä, 

pilottikokeilussa tehtyjen havaintojen yhteydessä kerrotaan, että mobiililaitteen käyttö 

auttoi oppilaita keskittymään oppimistehtävään akvaariomaailman vierailun aikana. Lisäksi 

mainitaan, että mobiililaitteiden käyttöönotto tapahtui oppilailta nopeasti ja helposti. Toisin 

sanoen mobiililaitteiden käyttö tietojen keräämisessä toimi oppilaiden toimintaa ohjaavana 

pedagogisena skriptinä, vaikka tutkijat eivät olleet tätä suunnitelleet, eivätkä he edes 

tiedostaneet tätä mahdollisuutta.  

 

Luonnontieteiden opetuksen ohella mobiilia oppimista on tutkittu runsaasti 

museoympäristöissä. Esimerkkinä tästä on Yatanin, Sugimoton ja Kusunokin (2004) 

tutkimus, jossa selvitettiin Musex-nimisen mobiilin pedagogisen mallin käyttöä 

japanilaisissa tiedemuseoissa. Musex-mallissa oppijat toimivat pareittain siten, että 

jokaisella parilla oli ratkaistavanaan 13 museon näyttelyyn liittyvää kysymystä. 

Vastaaminen tapahtui oppijoiden PDA-laitteissa olevan ohjelman kautta valitsemalla yksi 

neljästä vastausvaihtoehdosta. Jokaiseen kysymykseen saattoi vastata vain kerran. 

Oppijaparit näkivät ohjelman kautta myös työskentely kokonaistilanteen. PDA-laitteiden 

lisäksi oppijoilla oli käytössään radiopuhelimet, joilla he olivat yhteydessä pareihinsa. 
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Radiopuhelimien vuoksi oppijat saattoivat jakaa kysymyksiä keskenään ja pyytää apua 

toisiltaan milloin vain.  

 

Musex-tutkimukseen (ibid.) osallistui 50 oppijaa. Oppijapareina oli lapsi-vanhempi- ja 

lapsi-lapsi-yhdistelmiä ikähaarukan ollessa 5 vuodesta yli 45 vuoteen. Tuloksena saatiin, 

että Musexin avulla voitiin lisätä merkittävästi sellaisten näyttelyiden kiinnostavuutta ja 

vuorovaikutteisuutta, joista nuoret oppilaat eivät muutoin olleet kiinnostuneita. Musexin 

ansiosta oppijoiden todettiin tutkivan näyttelyitä entistä proaktiivisemmin. Useimmat 

oppijaparit jakoivat 12 kysymystä keskenään ja työskentelivät suurimmaksi osaksi 

toisistaan erillään itsenäisesti. Oppijaparien välistä yhteisöllistä tukea kysymyksiin 

vastaamisessa ilmeni vain muutamilla lapsi-aikuinen-oppijapareilla. Ainoastaan viimeisen 

koko näyttelyä koskevan kysymyksen ratkaisemisessa useimmat oppijaparit työskentelivät 

yhteisöllisesti. Tämä selittyy sillä, että vastattuaan 12 ensimmäiseen kysymykseen oikeista 

vastauksista koostui palapelinä viimeiseen kysymykseen liittyvä vihjekuva, joka oli 

kummankin oppijan mobiiliohjelmassa erilainen. Koska viimeinen kysymys oli kuitenkin 

oppijaparille yhteinen, heidän oli hyödyllistä ratkaista se yhdessä keskustelemalla ja kahta 

vihjekuvaa hyödyntäen.  

 

Kokonaisuutena tarkastellen voidaan sanoa, että Musex ei tukenut merkittävästi 

yhteisöllistä oppimista, vaan se ohjasi oppijapareja tekemään työnjakoa kysymysten 

ratkaisemisessa. Vain viimeisen kysymyksen kohdalla Musex ohjasi oppijaparia 

yhteisölliseen työskentelyyn, jossa he yhdistivät kognitiiviset ponnistelunsa yhteisen 

ongelman ratkaisemiseksi. 

 

Stanton ja Neale (2002) esittelevät kolme oppimiskokeilua, joissa mobiililaitteita käytettiin 

yhteisöllisen työskentelyn tukemisessa. He tarkastelevat yhteisöllisyyttä 

vuorovaikutuksena, joka tapahtuu mobiililaitteiden ”ympärillä”.  

 

Ensimmäiseksi Stanton ja Neale (ibid.) esittelevät PDA-laitteilla käytetyn KidStory-

tarinankerrontaohjelman. Sen avulla oppilasryhmät loivat yhteisiä jatkokertomuksia siten, 

että yksittäiset oppilaat tekivät piirroksia PDA-laitteilla ja lähettivät ne osaksi varsinaista 

yhteistä tarinaa, joka esitettiin koko ryhmälle isolla näytöllä. Tarinat saattoivat sisältää 

interaktiivisia toimintoja ja ne voitiin liittää konkreettiseen ja rajattuun tilaan tangible-

tekniikan avulla. PDA-laitteet ja KidStory-sovellus tukivat siis oppilasryhmän 
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yhteisöllisyyttä, jonka tuloksena syntyi koko ryhmän yhteinen tarina. Lisäksi PDA-laitteet 

lisäsivät oppilaiden välistä vuorovaikutusta, kun oppilaat keskustelivat tarinan tekemisestä 

ja esittelivät toisilleen piirroksia, joita olivat tekemässä.  

 

Toisena oppimiskokeiluna (ibid.) esitellään Hunting of the Snark –niminen teknologisesti 

laajennettu seikkailupeli, jota oppilasparit pelasivat sitä varten rakennetussa ”teknologisesti 

laajennetussa” tilassa. Pelin aikana käytettiin PDA-laitteita ja paikannustietoa esimerkiksi 

aarteen etsinnän reitin seuraamisessa. PDA-laitteiden kautta esitettiin lisäksi virtuaalisia 

esineitä, kun oppilaat tulivat niiden ”lähelle”. PDA-laitteessa olleen sovelluksen 

käyttäminen ohjasi siis oppilasparin työskentelyä fyysisessä ympäristössä.  

 

Kolmantena oppimiskokeiluna Stanton ja Neale (ibid.) esittelevät Ambient Wood –

projektin, jossa PDA-laitteita käytettiin laajentamaan oppilaiden kokemusta todellisessa 

metsäympäristössä. PDA-laitteiden avulla oppilaille havainnollistettiin paikkasidonnaisesti 

metsäalueen eri osien olosuhteita kuten kosteutta ja valoisuutta. Lisäksi PDA-laitteisiin 

välitettiin eläinten ääniä ja tekstimuotoista lisätietoa alueesta. Oppilaat työskentelivät 

pareittain, mutta jokaisella parilla oli käytössään vain yksi PDA-laite, minkä vuoksi parit 

työskentelivät runsaasti vieretysten. Tämä lisäsi yhteisöllistä työskentelyä. 

 

Stanton ja Neale (ibid.) eivät esittele edellä esitetyistä oppimiskokeiluista mitään 

tilastolliseen aineistoon ja analyysiin pohjautuvia tuloksia, mikä tekee vertailun muihin 

tutkimuksiin vaikeaksi. Sen sijaan he kertovat omia kokemuksiaan oppimiskokeiluista. 

Keskeinen havainto on, että mobiililaitteiden pienet näytöt ovat ongelmallisia, jos useampi 

käyttäjä pyrkii samaan aikaan lukemaan niihin tulevaa tietoa. Tämän vuoksi 

mobiililaitteiden kautta välitetty tieto tulisi aina suunnitella huolellisesti, ja jatkuvasti 

muuttuvan tietotulvan sijasta tulisi käyttää viestejä, jotka ovat luettavissa pidemmän aikaa. 

Stanton ja Neale näkevät mobiililaitteiden voivan tukea yhteisöllistä työskentelyä parhaiten 

avoimissa oppimisympäristöissä, joissa eri toiminnot ja tehtävät on sidottu paikannustiedon 

avulla ennalta määrättyihin paikkoihin. Toisaalta KidStorystä saadut kokemukset 

osoittavat, että mobiililaitteilla voidaan tukea yhteisöllisten tuotosten tekemistä tehokkaasti 

myös luokkahuoneessa. Artikkelin lopussa painotetaan, että mobiililaitteiden käyttöä 

yhteisöllisen oppimisen tukemisessa tulisi suunnitella ennen muuta yhteistyössä laitteiden 

käyttäjien eli oppilaiden kanssa. 
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Cookin, Bradleyn, Lancen, Smithin ja Haynesin (2007) tutkimuksessa mobiililaitteita 

käytettiin yhteisöllisen työskentelyn tukena Lontoon Metropolitanin yliopiston 

markkinoinnin kurssilla. Tutkimuksessa 12 opiskelijaa työskenteli 2-4 hengen ryhmissä 

käyttäen Nokia N91 –älypuhelimia sekä MediaBoard- mobiiliohjelmaa kuuden viikon ajan. 

Oppilaiden tehtävänä oli mobiililaitteiden avulla seurata kurssin tehtävälistaa, vastata 

erilaisiin kyselyihin sekä kerätä kurssin opiskeluun liittyvää digitaalista materiaalia, kuten 

kuvia ja videoita, ja jakaa sitä muille oppilaille MediaBoardin kautta. Ryhmien 

yhteisöllisenä tehtävänä oli tuottaa multimediaesitys yhdestä valitsemastaan 

markkinointitapahtumasta. Työskentely tapahtui mobiililaitteiden avulla kampuksella ja 

sen ulkopuolella. Tutkimuksen tavoitteena oli todistaa oppilaiden tuottamien materiaalien 

olevan tärkeitä heidän oppimiselleen. Yhtenä hypoteesina oli, että oppilaat osaisivat 

itsenäisesti hyödyntää kehittyneitä älypuhelimia oppimisensa tukemisessa. Tutkijat 

suhtautuivat siis mobiililaitteiden mahdollisuuksiin hyvin optimistisesti, mikä näkyy koko 

tutkimuksessa. Tutkimuksen tuloksissa pyrittiin osoittamaan mobiililaitteiden tarjoamaa 

tukea oppimiselle vertailemalla tilastollisen aineiston analyysillä opiskelijoiden 

oppimistuloksia toiseen vastaavaan oppilasryhmään, jolla ei ollut mobiililaitteita käytössä. 

Tutkimuksessa ei kuitenkaan kyetty osoittamaan, että juuri digitaalisten materiaalien 

tuottaminen ja mobiililaitteiden käyttö olisi edistänyt oppimista. Tämän perusteleminen jäi 

epäselväksi myös tutkimuksen teoriassa. Tutkimuksen kyselyaineistosta kävi kuitenkin 

ilmi, että jopa 73% opiskelijoista piti tärkeänä mahdollisuutta opiskella ”milloin ja missä 

vain” ja 64% piti mobiililaitteen kautta käytettyä kurssin tehtävälistaa hyödyllisenä. 

Toisaalta vain 36% opiskelijoista piti hyödyllisenä mahdollisuutta käyttää 

kurssimateriaaleja mobiililaitteen kautta.  

 

3.3 Yhteenveto aikaisemmista tutkimuksista 

Tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen tutkimus CSILE- ja Knowledge Forum -

oppimisympäristöissä on antanut vahvoja tuloksia sen puolesta, että yhteisöllistä oppimista 

ja tiedonrakentamista voidaan tukea tieto- ja viestintätekniikan avulla (Scardamalia, 2004). 

Toisaalta tutkimukset ovat osoittaneet, että siirtyminen perinteisestä opetuksesta 

tietokoneavusteiseen yhteisölliseen oppimiseen vaatii oppijayhteisön toiminnan tietoista 

kehittämistä, toimintakulttuurin muutosta ja oppilaiden erojen huomioimista (Lipponen & 

Hakkarainen, 1997; Rahikainen et al., 2001).  
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CSILE-oppimisympäristöön liittyvistä tutkimuksista lähtien CSCL-tutkimuksessa on ollut 

yhtenä keskeisenä kohteena se, miten yhteisöllistä työskentelyä voidaan ohjata ja tukea 

niin sanottujen yhteisöllisen oppimisen skriptien avulla. Sollerin (2001) tutkimuksessa 

skriptinä oli keskusteluohjelmaan liitetyt valmiit lauseen alut, jotka ohjasivat oppijoiden 

ajattelua ja keskustelua muun muassa argumentointiin ja kysymiseen. Samalla tarkasti 

jäsennellyt lauseen alut antoivat pohjan keskustelun luokittelulle tutkimuksen 

analyysivaiheessa.  

 

Toisaalta Sollerin (ibid.) tutkimus on hyvä esimerkki, miten CSCL-tutkimus on laajentunut 

verkko-oppimisympäristöistä muidenkin tietokoneohjelmien käyttämiseen yhteisöllisen 

oppimisen tukemisessa. CSCL-tutkimuksella tarkoitetaankin nykyään väljästi tulkittuna 

kaikkea tutkimusta, jonka kohteena on tieto- ja viestintätekniikalla tuettu yhteisöllinen 

oppiminen. Tähän sisältyy myös mobiililaitteiden käyttö yhteisöllisen oppimisen 

tukemisessa, minkä vuoksi tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen tutkimustuloksia 

voidaan pitää perustana mobiililaitteilla tuetun yhteisöllisen oppimisen tutkimukselle. 

 

Aleahmadin ja Slottan (2002) tutkimus esitti kapeakatseisen näkemyksen, että 

mobiililaitteiden tuki yhteisölliselle oppimiselle rajoittuu vain mahdollisuuteen syöttää 

niiden kautta tietoa verkko-oppimisympäristöön myöhempää käyttöä varten. Kuitenkin 

artikkelissa kuvatusta pilottikokeilusta tehdyt havainnot antoivat esimerkin, miten 

mobiililaitteiden käyttö voi ohjata oppimista – vaikkei niin olisi edes suunniteltu. 

 

Musex-tutkimuksessa (Yatani et al., 2004) mobiililaitteiden mahdollisuudet tukea 

yhteisöllistä työskentelyä nähtiin huomattavasti parempina kuin Aleahmadin ja Slottan 

artikkelissa. Vaikkea tutkimuksessa pyrittiin PDA-laitteiden ja radiopuhelimien avulla 

tukemaan nimenomaan yhteisöllistä työskentelyä, käytetty pedagoginen skripti ohjasi 

oppijapareja työnjakoon tehtävien teossa sen sijaan, että he olisivat tehneet niitä yhdessä. 

 

Stantonin ja Nealen (2002) esittelemät kolme oppimiskokeilua ovat esimerkkejä 

tutkimusprojekteista, joissa pääpaino on empiirisen tutkimuksen ja tutkimusaineiston 

analyysin sijasta uusien käytäntöjen ja sovellusten kehittämisessä sekä testaamisessa. 

Tällaista tutkimusta on perusteltua kritisoida teoreettisesta heikkoudesta, mutta samalla sen 

ansiona voidaan nähdä tutkimuksen yhteydessä tehdyt uudet innovaatiot sekä muu 
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mobiiliin oppimiseen liittyvä kehitystyö esimerkiksi yhteisöllisten skriptien käytössä. Tätä 

näkökulmaa perustellaan tarkemmin design-tutkimuksen yhteydessä luvussa 4.4.2.  

 

Cookin et al. (2007) tutkimus tuo esille mobiililaitteilla tuetun yhteisöllisen oppimisen 

tutkimisen problematiikan. Vaikka artikkelissa yritetään monin tavoin osoittaa, että 

mobiililaitteiden käyttö olisi parantanut opiskelijoiden oppimistuloksia, argumentoinnissa 

ei onnistuta selittämään syy-seuraussuhteita, jotka johtivat mobiililaitteiden käytöstä 

parempiin oppimistuloksiin. Lisäksi artikkelissa jää epäselväksi, miten kirjoittajat 

määrittelevät yhteisöllisen oppimisen.  

 

Esiteltyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta, että mobiililaitteilla tuetun yhteisöllisen 

oppimisen tutkimuksessa on nähtävissä useita ongelmia liittyen yhteisöllisen oppimisen ja 

mobiililaitteiden käytön teoreettiseen perustaan, tutkimusasetelmaan ja johtopäätösten 

argumentointiin. Suurimpana ongelmana voidaan pitää sitä, että tutkimuksissa ei onnistuta 

osoittamaan, mitkä oppijoiden toimintaan liittyvät asiat tarkalleen ottaen johtivat 

oppimistulosten paranemiseen. Sama ongelmallisuus koskee laajemminkin oppimisen 

tutkimusta (Bereiter, 2002). Ongelmista huolimatta kaikissa valituissa tutkimuksissa on 

onnistuttu tuomaan esille jotain uutta tietoa mobiililaitteiden käytöstä oppimisen tukena.  

 

Käsiteltyjen tutkimusten tuloksista voidaan tehdä synteesi, miten mobiililaitteilla voidaan 

tukea yhteisöllistä oppimista. CSILE- ja Knowledge Forum -oppimisympäristöissä 

tehdyistä tutkimuksista (Scardamalia, 2004) voidaan ottaa yhteisöllisen oppimisen 

lähtökohdaksi teoreettisesti perusteltu sekä käytännössä koeteltu yhteisöllisen 

tiedonrakentamisen teoria. Sollerin (2001) tutkimuksen perusteella yhteisöllistä oppimista 

ja oppijoiden ajattelua on hyödyllistä ohjata yhteisöllisillä skripteillä kuten valmiilla 

lauseen aluilla. Aleahmadin ja Slottan (2002) sekä Musex-tutkimuksen (Yatani et al., 

2004) tulosten perusteella on selvää, että skriptejä voidaan käyttää myös mobiililaitteiden 

kanssa yhteisöllisen oppimisen tukemisessa. Stantonin ja Nealen (2002) tutkimus 

puolestaan osoittaa, että mobiililaitteilla tuettua yhteisöllistä oppimista voidaan käyttää 

hyvin erilaisissa avoimissa ja suljetuissa oppimisympäristöissä. Lisäksi KidStory-

oppimiskokeilu sekä Cookin et al. (2007) tutkimus kuvaavat, kuinka mobiililaitteiden 

avulla voidaan tuottaa oppimistuotoksia joko yksin tai yhteisöllisesti sekä jakaa niitä 

muille oppilaille tai oppijaryhmille. Nämä kaikki aiempien tutkimusten tulokset pyrittiin 

yhdistämään toimivaksi kokonaisuudeksi nyt käsillä olevassa tutkimuksessa. 
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4 Tutkimuksen toteutus 

4.1 Tutkimustehtävät 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavalla mobiililaitteilla voidaan tukea 

yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista avoimessa oppimisympäristössä. Lisäksi 

tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää design-tutkimuksen mukaisesti mobiililaitteilla 

tuettua yhteisöllisen oppimisen pedagogista mallia.  

 

Koska tutkimuksessa käytettiin design-tutkimuksen strategiaa, tutkimuksella on kaksi 

tehtävää: teorian ja käytännön edistäminen (Brown, 1992; Bereiter, 2002; van den Akker, 

Gravemeijer, McKenney & Nieveen, 2006). Teorian kehittämiseen pyrittiin empiirisen 

tutkimuksen avulla pääsääntöisesti laadullisilla menetelmillä. Tutkimuskohteena oli 

mobiililaitteilla tuettu oppilasryhmien yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentaminen. 

Tämän rajauksen mukaisesti tutkimuskysymykseksi asetettiin: Mitkä asiat kenttäkokeilussa 

testatussa pedagogisessa mallissa tukivat oppilasryhmien yhteisöllistä oppimista? Tähän 

tutkimuskysymykseen vastaaminen oli tutkimuksen ensisijainen tehtävä. 

Tutkimuskysymyksestä johdettiin myös alakysymyksiä tutkimusaineiston analyysin 

yhteydessä (kts. luku 4.5). 

 

Tutkimuskysymykseen pyrittiin vastaamaan analysoimalla oppilasryhmien keskustelua 

yhteisöllisen työskentelyn aikana ja vertaamalla sitä oppilaiden kokemuksiin yhdessä ja 

yksin työskentelystä sekä oppimistuloksiin. Yhteisöllisen oppimisen toteutumisen 

arvioimisessa oli keskeistä siihen liittyvä teoreettinen viitekehys. Oppimistuloksia 

arvioitiin oppilaiden tekemien käsitekarttojen pohjalta käsitteellisen muutoksen 

näkökulmasta.  

 

Tutkimuskysymys sisältää tutkimuksen olennaiset lähtökohdat, jotka tiivistävät, mistä tässä 

tutkimuksessa oli kyse. Kysymyksen muotoilusta käy oheisen kuvan mukaisesti ilmi 

tutkimuksen tavoite, tutkimusmetodi, kohdejoukko, teoreettinen viitekehys, konteksti ja 

tutkittava ilmiö (kts. kuvio 2).  
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Kuvio 2. Tutkimuskysymyksen koostumus 

 

Toinen tutkimustehtävä on yhteisöllisen oppimisen opetuskäytäntöjen kehittäminen 

design-tutkimuksen periaatteiden mukaisesti. Design-tehtävänä oli konkreettisen 

yhteisöllisen oppimisen pedagogisen mallin kehittäminen, sen testaaminen käytännössä ja 

tulosten pohtiminen jatkokehitystä varten. 

 

Edellä esitetty tutkimusongelma ymmärretään tässä tutkimuksessa myös niin sanottuna 

design-ongelmana, joka toimi design-tutkimusprosessin lähtökohtana. Laadullinen 

tutkimus tarjoaa metodologisen lähtökohdan tämän ongelman ratkaisemiseen ja 

teoreettiseen tarkasteluun. Esitetyt kaksi tutkimustehtävää eivät siten ole keskenään 

ristiriidassa, vaan ne liittyvät saman asian kahteen puoleen: mobiililaitteilla tuetun 

yhteisöllisen oppimisen teoriaan ja käytäntöön. 

 

4.2 Tutkimuksen eteneminen 

Tutkimuksen toteuttaminen noudatti taulukon 2 mukaista tutkimusprosessia. 

Tutkimusprosessille oli ominaista laadullisen tutkimuksen ja design-tutkimuksen 

kietoutuminen yhteen. Perustelut näiden käytölle kerrotaan metodologisten lähtökohtien 

luvussa 4.4. Laadullisen tutkimuksen ja design-tutkimuksen näkökulmien painotus vaihteli 

prosessin eri vaiheissa. Niitä ei kuitenkaan käsitelty toisistaan irrallisina, vaan ne 
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muodostivat yhtenäisen kokonaisuuden. Selkeimmin nämä kaksi näkökulmaa erottuvat 

johtopäätösten teossa ja pohdinnassa. 

 

Taulukko 2. Tutkimusprosessi laadullisen tutkimuksen ja design-tutkimuksen näkökulmista 

Tutkimusprosessin 
vaihe 

Laadullinen tutkimus Design-tutkimus 

Lähtökohta Tutkimuskysymys 
Aiemmat tutkimukset ja teoreettinen 
viitekehys 

Design-ongelma ja -tehtävä 
Aiemmat innovaatiot ja sovellukset 
 

Tutkimuksen  
suunnittelu 

Menetelmien alustava valinta 
Kenttäkokeilun suunnittelu 

Pedagogisen mallin suunnittelu 
Pedagogisen mallin testaamisen  
suunnittelu 
 

Kenttäkokeilun  
toteuttaminen 

Oppimiskokeilun järjestäminen 
Aineistonkeruu 

Pedagogisen mallin testaaminen  
käytännössä 
 

Analyysi Aineiston analyysimenetelmien  
lopullinen valinta 
Koodausjärjestelmien luominen 
Aineiston analysointi 
 

Pedagogisen mallin testaamisesta  
saatujen tulosten arviointi 

Tulosten esittäminen Analyysissä saatujen tulosten  
esittäminen 
 

Pedagogisen mallin testaamisesta  
saatujen tulosten raportointi 

Johtopäätökset Tutkimuskysymykseen vastaaminen 
 

Design-ongelmaan vastaaminen 
Design-periaatteet 
 

Pohdinta Tutkimuksen arviointi 
Jatkotutkimuksen aiheet 
 

Design-prosessin arviointi 
Jatkokehitystarpeiden arviointi 

 

Tutkimuksen etenemisestä erottui seuraavat vaiheet: 1) tutkimuksen lähtökohta ja 

tutkimuksen suunnittelu, jossa valittiin tutkimuksen aihe ja laadittiin tutkimussuunnitelma; 

2) kenttäkokeilun toteuttamiseen; 3) aineiston litterointiin ja analysoimiseen; 4) tulosten 

esittämiseen ja yhteenvetoon; 5) johtopäätösten tekoon; sekä 6) pohdintaan. 

Metodologiseen ja teoreettiseen kirjallisuuteen sekä aikaisempiin tutkimuksiin 

tutustuminen alkoi tutkimuksen alussa ja syventyi etenkin kenttäkokeilun ja analyysin 

välillä. Aineiston käsittely ja kirjallisuuteen perehtyminen nivoutuivat siis toisiinsa.  

 

4.3 ”Mobiili luontopolku” –kenttäkokeilun 

toteuttaminen 

Tutkimuksen alkuvaiheessa toteutettiin kenttäkokeilu Pudasjärven Pikku-Syötteen 

luontopolulla, jossa 22 oppilasta (13 tyttöä ja 9 poikaa) käyttivät 2-3 hengen ryhmissä 

älypuhelimia yhteisöllisessä oppimisessa ja tiedonrakentamisessa. Kenttäkokeilun 
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tarkoituksena oli kerätä tutkimusaineistoa sekä testata design-tutkimuksen periaatteiden 

mukaisesti (esim. Brown, 1992) tutkimuksessa kehitettyä mobiililaitteilla tuettua 

yhteisöllisen oppimisen pedagogista mallia autenttisessa oppimisympäristössä. 

 

Kenttäkokeilussa testattu pedagoginen malli kehitettiin tutkivan oppimisen pohjalta (kts. 

luku 4.3.1). Älypuhelimissa käytettiin multimediaviestejä hyödyntävää Lehtiset-sovellusta, 

jonka vastausviestipohjiin integroitiin niin sanottu yhteisöllinen skripti (Dillebourg, 2002). 

Skriptiin kuului myös tutkimusretkiaiheinen tarina, työskentelyn viitekehys, joka välitettiin 

Lehtiset-sovellukseen niin sanottuina lehtisviesteinä. Skriptillä pyrittiin ohjaamaan 

yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista kehitetyn pedagogisen mallin mukaisesti.  

 

Yhteistyökumppaneina kenttäkokeilun järjestämisessä olivat Settlementti ry:n 

Syötekeskus, Kehittämis- ja koulutuskeskus Pohjantähti ja Smart Rotuaari -tutkimushanke. 

 

4.3.1 Mobiililaitteilla tuettu yhteisöllisen oppimisen pedagoginen malli 

Tutkimuksessa toteutettua kenttäkokeilua varten suunniteltiin tutkivan oppimisen mallin 

(Hakkarainen et al., 1999) pohjalta pedagoginen malli, jossa avoimessa 

oppimisympäristössä tapahtuvaa yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentelua tuetaan 

mobiililaitteiden avulla. Pedagogisen mallin suunnittelu oli osa tutkimuksen design-

tehtävää. 

 

Malli suunniteltiin 2-3 oppilaan ryhmiä varten. Pienet ryhmät ovat tehokkaita, koska niissä 

yksittäinen oppilas jää harvoin muusta ryhmästä syrjään (Hakkarainen, Bollström-

Huttunen, Pyysalo & Lonka, 2005, s. 167). Ryhmien työskentelyä pyrittiin tukemaan 

mobiililaitteella, jonka ”ympärillä” yhteisöllinen oppiminen tapahtui (Crook, 1994). 

Mobiililaitteiden käyttö perustui myös siihen, että ne toimivat kognitiivisina työkaluina 

(kts. luku 2.6), jotka mahdollistivat muun muassa valokuvaamisen ja ryhmien välisen 

viestinnän.  

 

Pedagoginen malli suunniteltiin käytettäväksi Nokian toteuttaman Lehtiset-

mobiilisovelluksen kanssa (kts. liite 2)  Nokia 3650-kamerakännyköillä (kts. liite 1). 

Lehtiset-sovellus mahdollistaa multimediaviestien, niin sanotun ”lehtisten”, teon ja 

lähettämisen Bluetooth-yhteydellä muiden oppilasryhmien kamerakännyköiden Lehtiset-
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sovelluksiin. Lehtiset voivat sisältää kuvia ja tekstiä. Lehtiset-sovellus luo oppilasryhmien 

kamerakännyköiden välille eräänlaisen langattoman lähiverkon, jota voitiin käyttää 

mobiilisti virtuaalisena oppimisympäristönä.  

 

Vaikka kenttäkokeilussa käytettiin Nokian Lehtiset-sovellusta ja 3650-kamerakännyköitä, 

vastaava virtuaalinen oppimisympäristö on mahdollista toteuttaa useilla muillakin 

mobiililaitteilla ja –sovelluksilla. Tässä esitelty pedagoginen malli ei siten ole sidottu vain 

yhteen laitteeseen ja ohjelmaan.  

 

Lehtiset-sovellusta käytettiin siten, että oppilaat vastaanottivat sillä luontopolun aikana 

viestejä, jotka muodostivat eräänlaisen kehyskertomuksen. Kehyskertomus toimi 

työskentelyä ohjaavana yhteisöllisenä skriptinä (Dillenbourg, 2002), joka muodosti 

luontopolun työskentelypisteistä yhtenäisen juonellisen kokonaisuuden. Lisäksi 

kehyskertomuksen tarkoituksena oli motivoida oppilaita ja saada heidät tuntemaan 

työskentelynsä tärkeäksi. Osa ryhmien vastaanottamista lehtisistä vei vain 

kehyskertomusta eteenpäin, mutta mukana oli lisäksi varsinaiset tehtävänannot ja 

palautteet tehtävien teosta.  

 

Sen lisäksi, että ryhmät vastaanottivat kehyskertomukseen liittyviä viestejä, Lehtiset-

sovellukseen oli valmiiksi tallennettu niin sanottuja vastauslehtisiä, joita oppilaat käyttivät 

tehdessään yhteisiä oppimistuotoksia. Vastauslehtisiin oli integroitu valmiita lauseen 

alkuja hyödyntävä yhteisöllinen skripi (Dillenbourg, 2002). Vastauslehtiset sisälsivät 

taulukossa 3 esitetyt osat. Valmiiksi kirjoitettujen lauseenosien tarkoituksena oli ohjata 

ryhmien yhteisöllistä työskentelyä (vrt. Soller, 2001). 

 

Taulukko 3. Vastauslehtisten pohjan sisältämä yhteisöllinen skripti 

Vastauslehtisen osa  Yhteisöllisen skriptin tarkoitus 

(Paikka valokuvalle) Yhteisen tutkimuskohteen valitseminen ja työskentelyn 
kontekstin luominen 

Kysymys (viestin otsikko) Yhteisen tutkimusongelman asettaminen ja muotoileminen 
kysymykseksi 

Me väitämme, että Yhteisen työskentelyteorian luominen valitun ongelman 
pohjalta  

koska näemme metsässä Ryhmän luoman työskentelyteorian kytkeminen luonnossa 
havaittuun tutkimuskohteeseen 

Tiedämme ennestään, että Lisätietojen ja –perusteluiden pohtiminen, 
työskentelyteorian kytkeminen oppilaiden muihin tietoihin 
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Tutkimuksessa suunniteltu mobiililaitteilla tuettu yhteisöllisen oppimisen pedagoginen 

malli toteutui käytännössä siten, että kun ryhmä saapui yhteisölliselle työskentelypisteelle, 

opettaja/opas lähetti ryhmille tehtävälehtisen (kts. kuvio 3). Oppilasryhmät lukivat 

tehtävänannon, sopivat työnjaosta ja hajaantuivat sitten etsimään sopivaa tutkimuskohdetta 

ympäröivästä luonnosta. Seuraavaksi ryhmät valitsivat yhden löytämistään 

tutkimuskohteista, aloittivat sen tarkemman tutkimisen ja valokuvasivat sen 

vastauslehtiseen. Tässä on kyse tutkivan oppimisen mukaisesta kontekstin luomisesta 

(Hakkarainen et al., 2005, s. 38). Sen jälkeen seurasi ryhmän yhteisen ongelman 

asettaminen ja sen kirjaaminen vastauslehtisen (kts. taulukko 3) otsikoksi kysymyksen 

muodossa (Hakkarainen et al., 2005, s. 38; Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2005, s. 279). 

Ongelman asettamisen jälkeen seurasi ryhmän oman työskentelyteorian luominen (”Me 

väitämme, että”) yhteisöllisen tiedonrakentamisen avulla (Scardamalia & Bereiter, 2003 ja 

2005) ja teorian perusteleminen (”koska näemme metsässä”) tutkimuskohteeseen liittyvällä 

havainnolla (Hakkarainen et al., 2005). Lopuksi ryhmien oli tarkoitus keskustella, mitä he 

tiesivät ennestään teoriaansa liittyvästä aihepiiristä ja kirjata sen perusteella 

vastauslehtiseen haluamaansa lisätietoa (”Tiedämme ennestään, että”).  

 

Työskentelyvaiheet mukailivat tutkivan oppimisen mallin mukaisen prosessin osatekijöitä 

(kts. luku 2.5, kuvio 1; Hakkarainen et al., 1999), mutta erona tutkivan oppimisen malliin 

oli, että tässä tapauksessa ei ollut mahdollista hankkia lisätietoa ulkopuolisista 

tietolähteistä (vrt. Hakkarainen et al., 2005, s. 53). Toisaalta myös kriittinen arviointi jäi 

oppilaiden omien työskentelytaitojen varaan, koska vastauslehtisen skripti ei 

nimenomaisesti ohjannut siihen. 

 

Saatuaan vastauslehtisensä valmiiksi ryhmät julkaisivat ne muiden ryhmien sekä 

opettajan/oppaan luettavaksi. Ryhmät tutustuivat toistensa tekemiin lehtisiin. Tässä oli 

kyse jigsaw-skriptin (Dillenbourg, 2002; Aronson et al., 1978)  muunnoksesta, jossa 

työskentely jakaantuu ryhmiin, mutta ryhmien tuotokset jaetaan kaikille ryhmille. Tämän 

jälkeen opettaja/opas kokosi ryhmät yhdelle koolle ja syvensi aiheen käsittelyä lehtisten 

pohjalta käydyllä opetuskeskustelulla ja kertomalla lisää tutkituista aiheista. Ymmärtän 

oppimisen kannalta kyse oli siitä, että yhteisöllinen työskentely aktivoi, jäsensi ja kehitti 

oppilaiden aiempaa käsitteellistä ymmärrystä, jonka jälkeen oppilaat saivat käsitteisiin 

liittyvää uutta tietoa opettajalta/oppaalta (vrt. Cobb, 1994; Piaget, 1978; Vygotsky, 1962). 

Kun oppilasryhmien tekemät lehtiset tuovat opettajan tietoon, mitä kysymyksiä oppilaat 
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ovat pohtineet ja millaisia käsityksiä heillä on opittavasta aiheesta, on opettajalla hyvät 

lähtökohdat huomioida oppilaiden aiemmat käsitykset ja uskomukset opetuskeskustelussa 

(Bransford et al., 2004, s. 23). 

 

 

Kuvio 3. Kenttäkokeilussa käytetty yhteisöllisen oppimisen pedagoginen malli. 

 

Koska yhteisöllinen oppiminen on ainutkertainen prosessi, ei ryhmien työskentely ei voi 

edetä tiukasti tiettyjen vaiheiden mukaisessa järjestyksessä. Ennalta määrätty suoritustapa 

ei olekaan oppimisen kannalta tärkeää, vaan olennaista on, että vastauslehtisen tekeminen 

synnyttää ryhmän oppilaiden välillä keskustelua valitusta tutkimuskohteesta ja asetetusta 

ongelmasta (Lehtinen, 2003; Hakkarainen et al, 1999). Ongelmanratkaisuun tähtäävän 

keskustelun tarkoituksena on synnyttää yhteisöllinen (Dillenbourg, 1999) oppimis- ja 

tiedonrakenteluprosessi (Scardamalia & Bereiter, 2005), kuten luvuissa 2.2 ja 2.3 on 

kuvattu. Oppilaiden on siis muodostettava tutkimastaan aiheesta yhteinen ymmärrys 

(Bransford et al, 2004; Lehtinen, 2003). Ryhmän koostama vastauslehtinen ja siinä oleva 

teoria ovat siten oppilaiden tiedonrakentelun tuloksena syntyvä käsitteellinen luomus. 

 

Suunnitellun pedagogisen mallin mukaan oppilaat työstävät samaan aihekokonaisuuteen 

liittyviä ongelmia useiden tutkimuskohteiden ja -ongelmien parissa. Tämä perustuu 

ajatukseen, että yhteisöllisen oppimisen ja tiedonrakentelun aiheuttama käsitteellinen 

muutos etenee vähitellen useiden tehtävien tekemisen aikana (Bransford et al., 2004, s. 23-

Tehtävä 1 

Tehtävä 2 

Ryhmä saa  

tehtävälehtisen... 

...tutkii luontoa 
ja valitsee  
tutkimuskohteen... 

...ja saa toisten ryhmien lehtiset. 

...asettaa yhteisen 
tutkimusongelman, luo  
sen pohjalta oman teorian  
ja julkaisee vastauslehtisen... 

Yhteisöllisen työskentelyn 
jälkeen opettaja kokoaa 
kaikki ryhmät yhteen. Aiheen 
käsittelyä jatketaan 
opetuskeskustelulla, jonka 
lähtökohtana on ryhmien 
tekemät lehtiset. 

Yhteisöllinen 
oppiminen ja 

tiedonrakentelu 
 

���� käsitteellinen 
muutos 
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25). Toisaalta useiden kontekstien, tässä tapauksessa eri työskentelypisteiden, käyttäminen 

saman aihekokonaisuuden ongelmien ratkaisemisessa lisää oppimisen siirtovaikutusta 

(Cognition..., 1997, Bjork & Richardson-Klavhen, 1989).  

 

Tutkimuksessa käytettyä pedagogista mallia voidaan tarkastella kahdessa tasossa: 

yksittäisten tehtävien sekä kaikkien tehtävien muodostaman kokonaisuuden tasolla (kts. 

kuvio 3). Tästä näkökulmasta oppilaat työstävät koko työskentelyn ajan yhtä ”isoa” 

tutkimusongelmaa, jonka osia yksittäisten tehtävien ”pienemmät” tutkimusongelmat ovat. 

Tämä on yhdenmukainen sen käsityksen kanssa, että käsitteellinen ymmärrys rakentuu 

käsitejärjestelminä tai -kehyksinä, jotka koostuvat tietyistä ydinkäsitteistä ja niihin 

yhteydessä olevista  alakäsitteistä (Bransford et al., 2004, s. 22).  

 

4.3.2 Kenttäkokeilun toteuttaminen 

Toteutustapa 

Kenttäkokeilu järjestettiin design-tutkimuksen mukaisesti niin sanottuna pilottina tai 

oppimiskokeiluna, jossa testattiin edellä kuvattua tutkivan oppimisen pohjalta kehitettyä 

mobiilisti tuettua yhteisöllisen oppimisen pedagogista mallia (vrt. Brown, 1992). 

Kenttäkokeilussa huomioitiin tutkimusaineiston keruuseen liittyvät vaatimukset. 

 

Toteutuspaikka 

Kenttäkokeilun toteutuspaikkana oli Pudasjärven Pikku-Syötteen luontopolku. 

Luontopolku nähtiin sopivaksi avoimeksi oppimisympäristöksi suunnitellun pedagogisen 

mallin käyttämiseen, koska siellä voidaan käyttää luonnosta löytyviä konkreettisia kohteita 

tutkivan oppimisen kontekstin luomisessa (vrt. Hakkarainen et al., 2005, s. 38). 

 

Toteuttamisajankohta  

Kenttäkokeilu toteutettiin 27.-28.9.2004. Ajankohta päätettiin sopivan vuodenajan 

perusteella. Lisäksi ajankohtana tuli olla saatavissa jokin Pikku-Syötteellä leirikoulussa 

oleva koululuokka testiryhmäksi.  

 

Testiryhmä 

Testiryhmäksi saatiin Lohtajan Marinkaisten koulun 6. luokka, joka oli kenttäkokeilun 

aikana leirikoulussa Pikku-Syötteellä. Luokassa oli yhteensä 22 oppilasta, joista 13 tyttöä 
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ja 9 poikaa. Luokka valittiin sattumanvaraisesti, eikä luokan koostumuksessa ollut 

poikkeavia erityispiirteitä. Oppilaat jaettiin 2-3 hengen ryhmiin.  

 

Mobiililaite ja -sovellus 

Kenttäkokeilussa käytettin Nokia 3650 -kamerakännykköitä, jotka saatiin käyttöön Smart 

Rotuaari -tutkimushankkeesta. Jokaisella oppilasryhmällä oli luontopolulla käytössään yksi 

kamerakännykkä. Käytettäväksi sovellukseksi valittiin Nokian Lehtiset –ohjelma (kts. liite 

2). Ohjelman ominaisuuksien todettiin sopivan käytettäväksi suunnitellun pedagogisen 

mallin kanssa.  

 

Luontopolun reitti ja työskentelypisteet 

Pikku-Syötteen luontopolkuun tutustuttiin 

paikan päällä etukäteen. Kenttäkokeilussa 

käytetty reitti ja yhteisölliset 

työskentelypisteet suunniteltiin luontopolun 

oppaan kanssa. Suunnittelussa otettiin 

huomioon etenkin ajankäyttö. Reitti oli 

pituudeltaan noin kolmen kilometriä (kts. 

kuvio 4), ja sen kiertäminen kesti kaksi 

tuntia. Reitillä oli kolme työskentelypistettä, 

joissa tapahtui varsinainen yhteisöllinen 

työskentely edellä kuvatun pedagogisen 

mallin mukaisesti (kts. luku 4.3.1). Kaksi 

työskentelypistettä sijaitsi reitin alussa ja 

kolmas sen loppupuolella. Niiden lisäksi reitillä oli useita perinteisiä luontopolkurasteja, 

joissa opas luennoi alueen luonnosta. Näitä rasteja ei huomioida tässä tutkimuksessa. 

 

Tutkivan oppimisen aihe 

Tutkivan oppimisen aiheen tuli sopia sekä luontopolun maastoon että yhteisölliseen 

oppimisen ja tiedonrakentelun vaatimuksiin. Paikallisen oppaan kanssa pidetyn aivoriihen 

tuloksena aiheeksi valittiin ”jäljet luonnossa”. Aihe tarkentui siten, että oppilasryhmien tuli 

etsiä luontopolun työskentelypisteillä sekä elollisen että elottoman luonnon jättämiä jälkiä 

ja valita löytämistään jäljistä yksi tutkimuskohteekseen. Tutkivan oppimisen 

aihekokonaisuus oli siis rajattu etukäteen. Näin tehtiin sitä silmällä pitäen, että tutkimuksen 

Kuvio 4. Pikku-Syötteen luontopolun reitti ja 

yhteisöllisen oppimisen työskentelypisteet 
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analyysivaiheessa voitiin vertailla eri oppilasryhmien työskentelyä ja käsitekarttoja 

toisiinsa. Mikäli oppilasryhmillä olisi ollut toisistaan poikkeavat aihekokonaisuudet, olisi 

ryhmien vertailu vaikeutunut. 

 

Luontopolkutyöskentelyn kehyskertomus 

Koska luontopolku oli suhteellisen pitkä (3 km), liitettiin työskentelyyn kehyskertomus, 

juonellinen tarina, joka liitti eri työskentelypisteet yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi 

kehyskertomuksen oli tarkoitus motivoida oppilaita. Kehyskertomus toimi yhteisöllisen 

työskentelyn pedagogisena skriptinä (Dillenbourg, 2002). Koska kyse oli tutkivasta 

oppimisesta (Hakkarainen et al., 1999), valittiin kehyskertomukseksi tutkimusprojektissa 

auttaminen. Oppilaat toimivat luontopolulla kuvitteellisen professori Skoukes 

Lukusyötteen tutkimusapulaisina keräten hänelle tutkimusmateriaalia ja havaintoja 

luonnosta. Luontopolkutyöskentelyn aikana kehyskertomus välitettiin oppilaille Lehtiset-

ohjelman kautta ikään kuin professori Skoukesin lähettäminä viesteinä. Osa ryhmien 

vastaanottamista lehtisistä vei vain kertomusta eteenpäin, mutta mukana oli myös 

varsinaiset tehtävänannot ja palautteet tehtävien teosta (kts. luku 4.3.3). 

 

Mobiililaitteiden käytön harjoittelu etukäteen 

Kenttäkokeilun onnistumisen kannalta oli tärkeää, että mobiililaitteet ja Lehtiset-sovellus 

toimisivat ongelmitta luontopolkutyöskentelyn aikana. Tämän vuoksi testiryhmä harjoitteli 

kamerakännyköiden ja Lehtiset-sovelluksen käyttöä sisätiloissa päivää ennen varsinaista 

luontopolkutyöskentelyä.  

 

Luontopolkutyöskentelyn toteuttaminen 

Testiryhmä jaettiin kahteen osaan, jotka olivat eri aikaan luontopolulla. Ensimmäinen osa 

oppilasryhmistä oli luontopolulla aamupäivällä ja jälkimmäinen iltapäivällä. 

Luontopolkutyöskentely kesti kummallakin kerralla noin kaksi tuntia. 

 

4.3.3 Yhteisöllisen työskentelyn eteneminen luontopolulla 

Luontopolun alussa opas kertoi lyhyesti luontopolun kulusta ja tehtävien teosta. Sen 

jälkeen oppilaat saivat ensimmäisen viestin professori Skoukesilta. Viestissä oli seuraava 

teksti ja kuva:  
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Tämän jälkeen lähdettiin luontopolulle. Kun oltiin edetty vähän matkaa eteenpäin, seurasi 

ensimmäinen tehtävälehtinen:  

 

 

Tehtävälehtinen merkitsi siis ensimmäiselle työskentelypisteelle saapumista. Alue oli 

vanhaa lakimetsää, jossa oli muun muassa useita epämuodostuneita puita. 

 

Luettuaan tehtävälehtisen sekä kuunneltuaan opettajan suulliset ohjeet oppilaat ryhtyivät 

varsinaiseen yhteisölliseen työskentelyyn. Työskentely eteni edellä kuvatun pedagogisen 

mallin mukaisesti (kts. luku 4.3.1). Oppilaat saivat työskentelyn aikana tukea oppaalta ja 

tutkijoilta Lehtiset-sovelluksen käytössä.  

 

1. tutkimuskohde 
 
[skouskeksen toimisto, singapore] 
 
hei! satelliittikuvien perusteella tämä alue näyttäisi mielenkiintoiselta.. 
 
kuvat ovat hyvin epäselviä ja en ymmärrä... jokin tässä on, hmm... . 
 
tällä alueella pitäisi olla elottoman luonnon jättämiä jälkiä. Mitähän ne mahtavat 
olla, en erota kuvista ainakaan.. Tiedättehän te siellä kaukaisessa maassa eron 
elottoman ja elollisen välillä?  
 
Keskustelkaa ryhmässänne mikä olisi sopiva jälki kuvattavaksi tältå alueelta. 
Menkää sitten "tallennetut" kansioon ja tehkää siellä minulle havaintolehtinen.  
 
t. mr. skouskes 

teitä tarvitaan! 
 
hei sinä kaukainen kansalainen! 
 
Olen professori skoukes lukusyöte singaporen kansallisesta luontoilmiöiden 
selityskeskuksesta. tarvitsemme sinun ja ryhmäsi tutkimushavaintoja maailma ja 
luonto -kirjan materiaaliksi. 
 
Katselkaa eläinten jälkiä, syönnösjälkiä,jätöksiä,veden,lumen,jään, salaman.. 
Jälkiä. Katsokaa ylös ja alas - kauas ja lähelle. 
 
tutkikaa ja väittäkää - kaikki näkökulmat ovat tervetulleita 
 
olen valinnut muutaman merkittävän kohteen alueeltanne joita toivoisin teidän 
tutkivan. .niistä lisää seuraavissa viesteissä.  
 
uskon teidän kykyihinne! havannoikaa luontoa silmät suurina ja aistit valppaina! 
 
t. mr.skoukes, singapore 
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Kun kaikki ryhmät olivat saaneet oman lehtisensä valmiiksi sekä lukeneet muiden 

julkaisemat lehtiset, työskentelyä ohjaava opas kokosi oppilaat yhteen ja seurasi 

opetuskeskustelu kuten luvussa 4.3.1 on kuvattu. 

 

Kun luontopolkua jatkettiin eteenpäin, saapui professori Skoukesilta kiitokset oppilaiden 

avusta:  

 

 

Kun saavuttiin seuraavalle työskentelypisteelle, oppilaat saivat uuden tehtävänannon:  

 

 

Alueen luonto oli paksusammalkuusikkoa. Oppilaiden toiminta eteni samaan tapaan kuin 

ensimmäisellä työskentelypisteellä.  

 

Työskentelypisteen jälkeen oppilaat saivat jälleen palauteviestin professori Skoukesilta: 

 

 

kiitos tiedoistanne 
 
[mr. skoukes, kotisohva kotona singaporessa]  
 
..hohhoijjaaa, olin päivälevolla.. ainiin. lähettämänne aineisto oli erinomaista. 
ryhmänne ovat toimineet tehokkaasti ja ensiluokkaisesti..  
 
selityksienne avulla alueenne luonnon erityispiirteet avautuvat uud.. (yhteys 
katkesi) 

2. tutkimuskohde 
 
[skoukes, laboratorio - kansallinen luontoilmiöiden selityskeskus] 
 
tietojemme perusteella tällä alueella on mielenkiintoisia elollisen luonnon jättämiä 
jälkiä.. 
 
apulaiseni keptuval rukanen löysi internetissä surffaillessaan paljon kuvia ja tietoa 
alueeltanne elollisen luonnon luontoon jättämistä jäljistä. kelvoton keptuval 
kuitenkin onnistui hävittämään löydöksensä eikä niitä enää löydy mistään. 
 
luotan teidän kykyihinne jälkien löytämisessä! ensimmäisen tehtävän hoiditte 
todella esimerkillisesti. toimikaa samalla tavoin nytkin. 
 
Olen lähettänyt ryhmänne nimellä varustetun lehtispohjan "tallennetut" kansioon.. 
 
T.Mr. skoukes 

kiitos tiedoista 
 
[skoukes, singapore] 
 
lähettämänne viestit ovat auttaneet minua ja apulaisiani hahmottamaan elollisen 
luonnon osuutta pohjoisen pallonpuoliskon metsäelämässä. 
 
tarvitsen vielä lisätietoa kirjaani varten teidänkin alueeltanne. jatketaan 
työskentelyä samaan malliin! 
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Matka toiselta työskentelypisteeltä kolmannelle oli suhteellisen pitkä. Matkan varrella oli 

useita perinteisiä luontopolkurasteja. Lisäksi oppilaat saivat seuraavat kaksi viestiä 

professori Skoukesilta, joilla oli tarkoitus pitää yhteisöllisen työskentelyn kehyskertomusta 

yllä: 

 

 

 

 

 

Kun saavuttiin kolmannelle työskentelypisteelle, oppilaat saivat viimeisen tehtävänannon: 

 

 

Alueena oli avokallio, jolta oli näköala alla olevaan laaksoon ja ympäröivään 

tunturimaisemaan. Erilaisia elottoman ja elollisen luonnon jättämiä jälkiä saattoi löytää 

kalliolta ja sen ympäristöstä sekä maisemasta. Tälläkin pisteellä työskentely sujui samaan 

tapaan kuin kahdella ensimmäisellä. Kolmannella työskentelypisteellä suurimmalla osalla 

oppilaista ei enää ollut hankaluuksia mobiililaitteen ja sovelluksen käytössä.  

2. tiedote singaporesta 
 
[luontoilmiöiden selityskeskus, singapore - keskiyö] 
 
aiemmin lähettämänne aineiston käsittely on valmistumassa. olemme yhdistäneet 
aineistonne satelliittikuviemme kanssa.. näyttää hyvältä.  
 
alueellanne on vielä meitä kiinnostavia kohteita. pysykää valppaina, sillä teitä 
pyydetään kohta toimimaan! 
 
 t. amancold hotstreff and prof.Skoukes 

1. tiedote singaporesta 
 
[luontoilmiöiden selityskeskus, singapore] 
 
olette tehneet hyvää työtä! olemme käsittelemässä aiemmin lähettämiänne 
aineistoja, joten emme voi juuri nyt vastaanottaa uutta materiaalia.  
 
pysykää kuitenkin valppaina, sillä esimiehemme prof. skouskes voi pyytää teiltä 
lisämateriaalia hetkellä millä hyvänsä 
 
t. amancold hotstreff, ilmiöiden selityskeskuksen osastopäällikkö prof. skouskesin 
puolesta 

3. tutkimuskohde 
 
[prof.skoukes - luontoilmiöiden selityskeskus singaporessa] 
 
olen ollut todella tyytyväinen työskentelyynne siellä kaukaisessa maassa..  
 
näen teidän ryhmänne olevan alueella, jossa on sekä elottoman että elollisen 
luonnon jättämiä jälkiä. havannoikaa niitä samalla tavoin kuin aiemminkin, kiitos! 
 
 t. prof. skoukes lukusyöte 
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Kun matkaa jatkettiin, oppilaat saivat jälleen palautetta professori Skoukesilta:  

 

 

Luontopolun lopussa oppilaat saivat vielä yhden viestin professori Skoukesilta, joka päätti 

yhteisöllisen luontopolkutyöskentelyn:   

 

 

 

4.4 Metodologiset lähtökohdat 

Tutkimuksen metodologisten lähtökohtien, kuten tutkimusstrategian, menetelmällisten 

ratkaisujen kokonaisuuden sekä yksittäisten metodien valintaan vaikuttaa  

tutkimustehtävän ja -ongelman luonne (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2004). Tässä 

tutkimuksessa käytetyt menetelmät perustuvat laadulliseen tutkimukseen, jota käytettiin 

design-tutkimuksen periaatteiden kanssa. Design-tutkimus ei määrittele tutkimuksen 

metodologiaa (Bereiter, 2002), vaan sillä tarkoitetaan tutkimusstrategiaa, jonka tavoitteena 

on kehittää empiirisen tutkimuksen yhteydessä uusien oppimiskäytäntöjen kehittämistä 

(Sandovall & Bell, 2004).  

 

kiitos tiedoista 
 
[skoukesin toimisto, singapore]  
 
hei! minähän alan saada selkoa tähän juttuun.. kylmä maanne on varsin 
mielenkiintoinen.. 
 
kiitos varsinkin viimeisistä havainnoistanne.. 
 
t. mr. skoukes 

3. tiedote singaporesta 
 
[luontoilmiöiden selityskeskuksen ilmiöhuone] 
 
terveiset täältä ilmiöhuoneestamme, saimme juuri valmiiksi pyörremyrskyjä 
käsittelevän luvun tulevaan kirjaamme.   
 
luonnossa näkyviä erilaisia jälkiä käsittelevä luku on vuorossa seuraavana. teidän 
havainnot ovat merkittävä osa tätä lukua..  
 
en tule pyytämään teiltä lisähavaintoja, sillä näissä on meille riittävästi mietittävää 
 
itseni ja apulaisteni puolesta haluan kiittää teitä osallistumisestanne maailma ja 
luonto -kirjan aineiston hankkimiseen.  
 
t. mr. skoukes, singapore 
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4.4.1 Laadullinen tutkimus 

Tutkimuksessa käytettiin laadullista (tai kvalitatiivista) tutkimusotetta. Laadulliselle 

tutkimukselle on ominaista tutkijan roolin painottuminen sekä se, että tutkittavaa ilmiötä 

tarkastellaan sen todellisessa ympäristössä (Eskola & Suoranta, 1999). Laadullisen 

tutkimuksen vahvuutena on kokonaisvaltaisuus, joka antaa antaa tilaa ilmöiden 

monimuotoisuudelle (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001) toisin kuin kvantitatiivinen 

tutkimus, joka saattaa peittää tärkeitä yksityiskohtia tilastollisten tunnuslukujen taakse. 

 

Laadullinen tutkimus sopii tämän tutkimuksen tarpeisiin, koska tutkimuksen tehtävänä on 

tutkia yhteisöllistä oppimista sekä kehittää siihen soveltuvaa mobiililaitteilla tuettua 

oppimismallia todellisessa oppimistilanteessa. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ja ilmiön 

monipuolisuuden huomioiminen näkyy tässä tutkimuksessa siten, että tutkittavaa ilmiötä 

analysoitiin usean tyyppisten aineistojen ja menetelmien avulla. Lisäksi tuloksista pyrittiin 

kokoamaan tutkimuskysymyksen mukaisesti johtopäätöksiä kokonaisvaltaisesti koko 

tutkimusjoukon sekä oppilasryhmien tasolla. 

 

Peräkylän (1995) mukaan laadullisen tutkimuksen kohteena on ihmisten vuorovaikutus, 

toiminta ja tilanteet. Yksittäisen tutkimuksen kohteena voi hänen mukaansa olla 

maailmassa vallitsevat tosiasiat, ihmisten kokemukset ja tunteet, kulttuuriset rakenteet ja 

erottelut sekä vuorovaikutusprosessit. Tässä tutkimuksessa kohteena voidaan nähdä nämä 

kaikki, mutta tutkimus keskittyy ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. 

 

Laadullinen tutkimus ei ole perinteisessä mielessä objektiivista (Eskola & Suoranta, 1999), 

sillä siinä korostuu tutkijan subjektiivinen vaikutus (Tuomi & Sarajärvi, 2003) toisin kuin 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa, jossa pyritään asettumaan täysin tutkittavan asian 

ulkopuolelle. Objektiivisuuden sijaan laadullisessa tutkimuksessa on otettu käyttöön 

vahvistettavuuden käsite, jolla tarkoitetaan, että tulokset ovat nousseet tutkimukseen 

osallistujista ja olosuhteista eikä tutkijasta itsestään (Lincoln & Guba, 1985).  

 

Laadullinen tutkimus on luonteeltaan empiiristä ja tulosten perusteleminen nojaa 

tutkimusprosessin sekä käytettyjen analyysimenetelmien tarkkaan argumentointiin (Tuomi 

& Sarajärvi, 2003). Empiirisesti kerätyt havainnot ovat kuitenkin myös ”teoriapitoisia”, 

jolla tarkoitetaan, että havaintoihin liittyy tutkijan teoreettinen ymmärrys ja käytettyjen 
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metodien perustelut (ibid.). Teorian avulla ei kuitenkaan pakoteta aineistoa, vaan 

”rikastutetaan” sitä (Syrjäläinen, 1994, s. 90). Tuomen ja Sarajärven (2003, s. 19) mukaan 

”ei siis ole olemassa puhdasta objektiivista tietoa, vaan kaikki tieto on siinä mielessä 

subjektiivista, että tutkija päättää tutkimusasetelmasta oman ymmärryksensä varassa”.  

 

Laadullisen tutkimuksen analyysissä ja tulkinnassa korostuu tekstimuotoiset aineistot 

Laadullisille analyysimenetelmille on yhteistä käsitys todellisuuden ja kielen suhteesta, 

jossa kieli nähdään todellisuutta koskevan raportoinnin välineenä (Eskola & Suoranta, 

1999, s. 162). Kieli nähdään siis neutraalina tapana kuvata todellisuuden asiantiloja ja 

objekteja (Luostarinen & Väliverronen, 1991; Eco, 1989). Aineiston tulkinta ja analyysi on 

tutkijan aineistosta ja teoriasta tekemää konstruktiota, joka liittyy laadullisen 

tutkimusprosessin jokaiseen vaiheeseen, eikä eri vaiheita ole helppoa erottaa tarkasti 

toisistaan (Eskola & Suoranta, 1999). Syrjäläisen (1994) mukaan onnistunut tulkinta ”tekee 

ilmeisestä vieläkin ilmeisemmän, kyseenalaistaa ilmeisen tai sitten tuo esiin piilevän”. 

 

Tämä tutkimus ei lukeudu mihinkään menetelmällisesti rajattuun laadullisen tutkimuksen 

suuntaukseen, vaikka tutkimuksessa voidaan nähdä yhtymäkohtia esimerkiksi 

toimintatutkimukseen. Sen sijaan tutkimuksessa käytetyt analyysimenetelmät valittiin 

aineistojen ominaisuuksien, tutkimuskysymyksen sekä tutkimuksen teorian perusteella 

(Hirsjärvi et al., 2004). Tärkein menetelmä oli sisällönanalyysi, jota voidaan pitää myös 

koko tutkimuksen lävistävänä periaatteena analyysin toteuttamisesta (Tuomi & Sarajärvi, 

2003, s. 94). Tuomen ja Sarajärven (ibid.) mukaan analyysi perustuu tutkijan tekemään 

”vahvaan päätökseen” siitä, mikä aineistossa on mielenkiintoista ja mitä se edustaa. Tämän 

jälkeen aineistosta merkitään tehdyn päätöksen mukaiset kohdat ja järjestetään havainnot 

esimerkiksi luokittelulla, teemoittelulla tai tyypittelyllä, ja lopuksi kirjoitetaan yhteenveto. 

Tuomi ja Sarajärvi painottavat, että vaikka analysiin valitaan tarkasti rajattu näkökulma, se 

ei merkitse kapeakatseisuutta, vaan valitusta näkökulmasta ”on kyllä kerrottava kaikki, 

mitä irti saa” (ibid., s. 94).  

 

Sisällönanalyysin lisäksi menetelminä käytettiin tilastollista analyysia sekä 

korrelaatioanalyysiä. Vaikka tilastollisen analyysin on perinteisesti katsottu kuuluvan 

määrällisen tutkimuksen traditioon, sitä voidaan käyttää myös laadullisessa tutkimuksessa 

(Tuomi & Sarajärvi, 2003; Alasuutari, 1999). Korrelaatioanalyysiä käytettiin eri 
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muuttujien välisten riippuvuussuhteiden tarkastelemiseen, joka oli toimiva menetelmä 

laadullisen ja tilastollisen analyysin tulosten yhdistämisessä. 

 

4.4.2 Design-tutkimuksen toteuttaminen 

Design-tutkimus tai suunnittelututkimus (engl. design research ja design experiments) on 

oppimisen tutkimuksessa 1990-luvulta alkaen yleistynyt strategia, jonka tavoitteena on 

tutkia ja kehittää sekä oppimisen teoriaa että käytäntöä todellisissa oppimistilanteissa 

(Collins, Joseph & Bielaczyc, 2004). Design-tutkimuksessa tutkija tekee intervention 

todelliseen oppimisympäristöön toimien yhteistyössä oppilaiden, opettajien ja muiden 

tutkijoiden kanssa tavoitteenaan suunnitella ja toteuttaa innovatiivisia oppimisympäristöjä 

sekä samalla tutkia oppimista empiirisesti (Brown, 1992). Todellisissa oppimistilanteissa 

oppimisen ilmiöitä voidaan ymmärtää entistä paremmin sekä havaita tarkoituksenmukaisia 

tutkimus- ja kehityskohteita (Sandovall & Bell, 2004; Collins et al., 2004).  

 

Viime vuosina design-tutkimusta on pidetty yhtenä vastauksena kritiikille, jonka mukaan 

teknologian opetuskäytön ja opetuksen tutkimus yleisemminkään ei ole onnistunut 

tuottamaan perusteltuja ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin ja kehittämishaasteisiin 

(Järvelä, Häkkinen & Lehtinen, 2006; van den Akker, Gravemeijer, McKenney & Nieveen, 

2006). Design-tutkimuksen pragmaattisella otteella voidaan kehittää uusia toimivia 

käytäntöjä samalla, kun oppimiseen liittyviä ilmiöitä tutkitaan empiirisesti (Järvelä et al., 

2006). Tähän pyritään myös tässä tutkimuksessa kuten johdantoluvussa on kuvattu. 

 

Design-tutkimus ei ole metodologinen kokonaisuus, vaan tutkimusstrategia, jota voidaan 

käyttää sekä laadullisten että tilastollisten menetelmien kanssa (Bereiter, 2002; Collins et 

al., 2004). Design-tutkimukselle on tyypillistä runsas empiirisen aineiston kerääminen 

esimerkiksi videoinnilla tai oppijoiden tekemien tuotosten muodossa (Collins et al., 2004; 

Kelly, 2006). Analyysin tavoitteena on selvittää, millaisia tuloksia suunniteltu 

oppimisympäristö tuottaa tai miten siihen tehdyt muutokset vaikuttavat tuloksiin (Brown, 

1992; Collins et al., 2004). Se, mitä ”tuloksilla” tarkoitetaan, riippuu tutkimuksen 

kohteesta ja menetelmistä. Tutkimuksessa voidaan esimerkiksi muuttaa kerrallaan yhtä 

verkko-oppimisympäristön ominaisuutta ja analysoida, mitä muutoksia siitä seuraa 

oppijoiden työskentelylle, ja pyrkiä tällä tavalla pienin askelin entistä parempaan 

lopputulokseen (Barab, MaKinster & Scheckler, 2003). Jatkuvan kehityksen tavoitetta ja 
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uusiin innovaatioihin pyrkimistä voidaan pitää design-tutkimukselle ominaisena piirteenä 

(Bereiter, 2002). 

 

Design-tutkimuksella ei voida osoittaa oppimistilanteessa vaikuttavien muuttujien ja 

oppimistulosten välisiä syy-seuraussuhteita yksiselitteisesti (Kelly, 2006). Kun 

suunnitellun oppimisympäristön tai teorian testaaminen tapahtuu todellisessa 

oppimistilanteessa, siihen vaikuttaa lukuisia toisiinsa liittyviä muuttujia, joiden vaikutusten 

selvittäminen on vaikeaa (Bereiter, 2002; Kelly, 2006). Kuitenkin design-tutkimuksella on 

mahdollista empiirisesti selvittää, tuottaako testattava oppimisympäristö tai teoria toivotun 

suuntaisia tuloksia (Brown, 1992; Kelly, 2006).  

 

Design-tutkimuksessa voidaan erottaa kaksi päätyyppiä sen mukaan, onko tutkimuksen 

ensisijaisena tavoitteena testata tiettyä oppimisen teoriaa vai ratkaista jokin 

koulutuksellinen ongelma suunnittelu- ja kehitysprosessin avulla (Nieveen, McKenney & 

van den Akker, 2006). Tässä tutkimuksessa pääpaino oli luvussa 4.3.1 kuvatun 

yhteisöllisen oppimisen pedagogisen mallin testaamisessa, mutta tutkimuksen tavoitteena 

oli myös jatkokehittää testattua teoriaa. Design-tutkimus voidaankin nähdä 

ongelmanratkaisuprosessina, jonka lähtökohtana on nimetty design-tehtävä tai -ongelma, 

johon pyritään löytämään ratkaisu empiirisen analyysin tulosten sekä johtopäätösten avulla 

(Nieveen et al., 2006; Shavelson, Phillips, Towne & Feuer, 2003; Seitamaa-Hakkarainen & 

Hakkarainen, 2000).  

 

Tässä tutkimuksessa design-tutkimuksen strategia näkyy design-tehtävässä, suunnitellussa 

yhteisöllisen oppimisen pedagogisessa mallissa sekä sen testaamisessa todellisessa 

oppimistilanteessa kenttäkokeilun avulla. Tutkimuksen tuloksia arvioidaan design-

tutkimuksen mukaisesti sillä perusteella, miten design-tehtävä toteutui sekä mitä design-

periaatteita tutkimuksen perusteella voidaan esittää (Nieveen et al., 2006; Shavelson, 

Phillips, Towne & Feuer, 2003). 

 

4.5 Aineistonkeruu ja analyysimenetelmät 

Tutkimuksessa kerättiin useantyyppisiä aineistoja. Analyysiä rajattiin tekemällä 

tutkimuskysymyksen mukaisesti ”vahva päätös”, mitä aineisto edustaa ja mikä siinä oli 

tärkeää (Tuomi & Sarajärvi, 2003). Näkökulmaksi valittiin teorialähtöisesti ne seikat ja 
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aineiston osat, jotka liittyvät tutkivan oppimisen ja yheisöllisen tiedonrakentelun 

onnistumiseen luontopolkutyöskentelyssä. Tämän näkökulman pohjalta päätettiin eri 

aineiston osien analyysien perusteet. 

 

Ennen kenttäkokeilua tehtiin lomakekysely, jonka tarkoituksena oli selvittää tiettyjä 

taustamuuttujia oppilaista. Kysely sisälsi sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä, mutta 

tässä tutkimuksessa käytetään vain suljettujen kysymysten vastauksia. Lisäksi oppilaat 

laativat käsitekartan aiheesta ”elottoman ja elollisen luontoon jättämät jäljet”. Sen 

tarkoituksena oli selvittää oppilaiden käsitteellisen ymmärryksen taso opittavasta 

aihekokonaisuudesta ennen yhteisöllistä työskentelyä.  

 

Koska tutkimuksessa keskitytään oppilasryhmien yhteisölliseen oppimiseen ja 

tiedonrakenteluun, oppilasryhmien keskustelut nauhoitettiin koko ryhmätyöskentelyn 

ajalta. Myös oppilaiden tekemät vastauslehtiset luontopolun kolmella työskentelypisteellä 

ovat osa tutkimuksen aineistoa.  

 

Luontopolun jälkeen oppilaiden kokemuksia työskentelystä selvitettiin loppukyselyn 

avulla. Kysely sisälsi pääasiassa suljettuja kysymyksiä, joihin vastattiin asteikolla 1-6. 

Lisäksi loppukysely sisälsi tehtävän, jossa oppilaiden tuli laatia käsitekartta aiheesta 

”elottoman ja elollisen luontoon jättämät jäljet”. Käsitekarttojen teon tarkoituksena oli 

tuoda esille, millä tavalla oppilaiden käsitteellinen muutos oli muuttunut 

luontopolkutyöskentelyn aikana.  

Tutkimuksen eri aineistoihin viitataan analyysin ja tulosten tarkastelun yhteydessä 

taulukossa 4 olevilla tunnuksilla S, L, K ja M. Viitattaessa aineiston tunnuksen perään 

voidaan liittää siihen liittyvä alaluokka tai järjestysnumero. Esimerkiksi merkintä L2 

tarkoittaa luontopolun 2. tehtävän vastauslehtistä ja S-OM tarkoittaa 

keskustelunauhoitusten sisällönanalyysin alaluokkaa ongelman muodostaminen.  

 

Taulukko 4. Tutkimusaineistojen tunnukset 

S Oppilasryhmien keskustelujen nauhoitukset luontopolulla 

L Oppilasryhmien tuottamat vastauslehtiset 

K Kyselyjen suljettujen kysymysten vastaukset. K1 = alkukysely, K2 = loppukysely 

M Kyselyissä tehdyt käsitekartat, M1 = alkukyselyn käsitekartat, M2 = loppukyselyn käsitekartat 
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Tutkimusaneistojen analyysi perustui asetettuun tutkimuskysymykseen (kts. luku 4.1). 

Koska eri aineistot tuovat esille eri puolia tutkittavasta ilmiöstä, analysointia varten 

tutkimuskysymyksestä johdettiin alakysymyksiä (kts. kuvio 5).  

 

 

 

Kuvio 5. Tutkimuskysymyksestä johdetut kysymykset suhteessa tutkimuksen aineistoihin 

 

Analyysin apuna käytetyt tutkimuskysymyksestä johdetut kysymykset olivat:  

1. Kuinka kiinnostuneita ryhmien oppilaat olivat biologiasta, luonnossa liikkumisesta 

sekä tietokoneiden ja kännyköiden käytöstä? 

2. Kuinka samanlaisia ryhmien oppilaiden taustamuuttujat olivat? 

3. Mitä tutkivan oppimisen mallin elementtejä ryhmien keskusteluissa ilmeni? 

4. Mitä eroja ryhmien keskusteluissa oli eri tehtävissä? 

5. Miten hyvin ryhmät suoriutuivat annetuista tehtävistä? 

6. Kuinka samanlaisia ryhmien oppilaiden kokemukset työskentelystä olivat? 

7. Kokivatko oppilaat työskennelleensä yksin vai yhdessä muun ryhmän kanssa? 

8.  Miten oppilaiden käsitteellinen ymmärrys kehittyi luontopolkutyöskentelyssä? 
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Nämä kysymykset toimivat vain analyysin apuna, eli niiden tarkoituksena ei ollut laajentaa 

varsinaista tutkimuskysymystä. Ne muodostivat näkökulman tutkimuksen analyysille ja 

tulkinnalle, jossa liikuttiin oppilaiden toiminnan mukaisella kronologia-akselilla, joka 

sisälsi vaiheet: ennen luontopolkua, luontopolun aikana ja luontopolun jälkeen. Kuviossa 5 

eri aineistot on esitetty myötäpäivään tässä järjestyksessä alkaen alkukyselyn vastauksista.  

 

4.5.1 Ryhmien keskustelut 

Tutkimuksen tärkein analyysimetodi oli teorialähtöinen sisällönanalyysi. Sen kohteena 

olivat kenttäkokeilun aikana kerätyt oppilasryhmien keskustelunauhoitukset. 

Sisällönanalyysin tavoitteena oli selvittää, mitä tutkivan oppimisen mallin piirteitä esiintyy 

oppilasryhmien keskusteluissa ja miten oppilaiden vuorovaikutus rakentui.  

 

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, jota voidaan pitää 

sekä yksittäisenä metodina että väljänä teoreettisena kehyksenä (Tuomi & Sarajärvi, 2003, 

s. 93). Sisällönanalyysi soveltuu kaikkiin laadullisen tutkimuksen perinteisiin. Se on 

tekstianalyysiä, jonka tarkoituksena on saada tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja 

yleisessä muodossa (Tuomi & Sarajärvi, s. 105). Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysillä 

tarkoitetaan oppilasryhmien litteroitujen keskustelujen analyysiä, jossa tietokoneavusteisen 

luokittelun ja teoreettisen viitekehyksen avulla pyritään muodostamaan oppilasryhmistä 

yleisempiä tyyppejä.  

 

Tutkimuksessa käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysia, jolla tarkoitetaan, että tutkittava 

ilmiö määritellään tiettyjen aiemmin tunnettujen seikkojen mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi, 

2003, 99). Aineistoa pidetään siis jo ennalta esityksenä jostakin ja sitä tarkastellaan juuri 

tuosta näkökulmasta (Eskola & Suoranta, 1999, 153). Tässä tutkimuksessa teoreettisena 

lähtökohtana oli edellä kuvattu tutkivan oppimisen malli. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelunauhoitteet litteroitiin yhteistyössä toisen tutkijan 

kanssa. Sen jälkeen litteroitu aineisto luettiin läpi ja siitä alleviivattiin ne kohdat, jotka 

liittyivät oppilasryhmien yhteisöllisen työskentelyn tehtävien tekoon. Alleviivauksen 

tarkoituksena oli valita aineistosta mielenkiintoiset kohdat siten kuin esimerkiksi Tuomi ja 

Sarajärvi (2003) kuvaavat laadullisen analyysin etenemistä.  
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Seuraavaksi muodostettiin koodausrunko aineiston luokittelua varten. Teorialähtöisen 

analyysiotteen mukaisesti koodausrungon muodostamisessa käytettiin lähtökohtana 

tutkimuksen teoreettista viitekehystä ja siitä erityisesti tutkivan oppimisen mallia. 

Teorialähtöiseen analyysiin sisältyy siis tässä tutkimuksessa esiolettamus, että ryhmien 

keskusteluissa esiintyy tutkivan oppimisen vaiheisiin liittyviä piirteitä. Tämä olettamus oli 

perusteltu, koska tehtävänannot olivat tutkivan oppimisen mukaisia ja työskentelyssä 

hyödynnettiin yhteisöllistä skriptiä, (Dillenbourg, 2002) joka oli muodostettu tutkivan 

oppimisen mallin pohjalta. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tarkoitettu teorialähtöinen koodausjärjestelmä ei ole täysin 

teoriasidonnainen. Tämä johtuu siitä, että laadullisessa tutkimuksessa analyysin 

onnistuminen riippuu paitsi tutkimuksen teoriataustan hallitsemisesta myös aineiston 

tuntemisesta ja huomioon ottamisesta (Syrjäläinen, 1994, s. 89). Teorialähtöisenkin 

koodausjärjestelmän täytyy sopia aineistoon; teorian avulla ei ole tarkoitus pakottaa 

aineistoa, vaan rikastuttaa sitä (ibid., s. 90). Koodausjärjestelmässä on siis sovitettava 

yhteen sekä teoriasta seuraavat olettamukset että aineistosta esiin tulevat muut asiat. Eskola 

ja Suoranta (1999, s. 157) ilmaisevat tämän seuraavasti: ”Niinpä realistinen tapa lienee 

sellainen, jossa tietty ennakko-oletus – kutsuttakoon sitä sitten teoriaksi tai ei – ohjaa 

tutkijan koodausta, mutta koodiluettelo elää koko koodausprosessin ajan.” 

 

Luontopolun yhteisöllisen työskentelyn tehtävien aikana oppilasryhmät kävivät läpi 

luvussa 2.5 kuvatut tutkivan oppimisen mallin vaiheet (kts. kuvio 2). Näiden vaiheiden 

mukaisesti luotiin koodausjärjestelmän yläluokat, joiden alle luotiin varsinaiset 

koodauksessa käytetyt luokat.  

 

Kontekstin luominen ja ongelman asettaminen yhdistettiin yläluokaksi S-O. Näin tehtiin, 

koska aineiston ensimmäisen lukukerran aikana kävi ilmi, että oppilaat loivat työskentelyn 

kontekstia usein esittämällä suoraan jonkin kysymyksen eli ongelman luonnosta 

löytämästään tutkimuskohteesta. Tämän vuoksi ei ollut mielekästä jakaa kontekstin 

luomista ja ongelman asettamista kahteen yläluokkaan. Kontekstin luomiseen liittyen 

tehtiin alaluokat S-OH luonnon havainnoimiselle ja S-OE kohteen ehdottamiselle muulle 

ryhmälle. Lisäksi aineistosta kävi ilmi, että ryhmät pohtivat runsaasti saamiaan 

tehtävänantoja, minkä vuoksi sille tehtiin luokka S-OT. Kontekstin luomiseen sisältyy 
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myös kohteen valokuvaamiseen liittyvän keskustelun luokka S-OK. Ongelman 

muotoilemiselle tehtiin luokka S-OM sekä valmiin ongelman esittämiselle luokka S-OO.  

 

Yhteisen työskentelyteorian luomiselle tehtiin yläluokka S-T. Sen alaluokiksi asetettiin 

työskentelyteorian muotoileminen S-TM sekä valmiin työskentelyteorian esittäminen S-

TT. Lisäksi aineiston perusteella luotiin luokka S-TL teoriaan liittyvien lisätietojen, 

olettamusten ja perustelujen esittämiselle. 

 

Ongelmien ja työskentelyteorioiden arvioinnille luotiin yläluokka S-A. Sen alaluokiksi 

määriteltiin samaa mieltä (S-AS) ja eri mieltä (S-AE) –tyyppinen arviointi sekä neutraali 

arviointi (S-AN). Arviointiin liittyville kysymyksille luotiin luokka S-AK. Lisäksi 

aineistosta kävi ilmi, että ryhmien keskusteluissa esiintyi jonkin metakognitiivisena 

pidettävää arviointia, jota varten luotiin luokka S-AM.  

 

Edellä mainittuihin luokkiin S-O ja S-T sisältyy myös tarkennettujen ongelmien 

asettaminen sekä uusien työskentelyteorioiden luominen. Sen sijaan tutkivan oppimisen 

mallin mukainen syventävän tiedon etsiminen ei voinut toteutua luontopolulla, minkä 

vuoksi sille ei luotu omaa luokkaa. Myöskään oppilaiden esittämien lisätietojen luokkaa S-

TL ei pidetä varsinaisena syventävän tiedon etsimisenä, koska oppilaiden saatavilla 

luontopolulla ei ollut uutta syventävää tietoa esimerkiksi kirjojen tai WWW-resurssien 

muodossa.  

 

Huomionarvoista koodausjärjestelmässä on, että valmiiden ongelmien ja 

työskentelyteorioiden (S-OO ja S-TT) esittäminen erotettiin niiden muotoilemisesta (S-OM 

ja S-TM). Tämän tarkoituksena oli saada aineistosta esille, kiinnittivätkö ryhmät huomiota 

ongelman ja teorian sanalliseen muotoilemiseen. Tämä liittyy olettamukseen, että mitä 

tärkeämmäksi ongelma ja teoria koetaan, sitä enemmän sen sanalliseen muotoiluun 

kiinnitetään huomiota (Hakkarainen et al., 1999). Toisaalta ongelman ja teorian sanallisen 

muotoilemisen määrän ja laadun perusteella on mahdollista arvioida, voidaanko niitä pitää 

ryhmän yhteisöllisinä tuotoksina siinä merkityksessä kuin teoreettisessa viitekehyksessä on 

kuvattu.  

 

Lopputuloksena muodostui taulukossa 5 esitetty koodausjärjestelmä. 
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Taulukko 5. Keskustelunauhoitusten sisällönanalyysissä käytetty koodausjärjestelmä 

 

 

Aineiston luokittelu tehtiin HyperRESEARCH-tietokoneohjelmalla. Ohjelmaa käytettiin 

luokittelun ”käsityön” helpottamiseen, ei esimerkiksi hakujen ja automaattisten 

luokittelujen tekemiseen. Ohjelman avulla saatiin myös tilastollisessa muodossa luokkien 

esiintymismäärät sekä niiden ryhmäkohtaisen esiintymisen keskiarvot ja keskihajonnat. 

Nämä mahdollistivat analyysin jatkamisen tilastollisella tarkastelulla, johon kuului lisäksi 

myös luokkien esiintymismäärien tarkastelu ryhmittäin tehtävä- sekä oppilaskohtaisesti. 

 

4.5.2 Vastauslehtiset 

Ryhmien luontopolkutyöskentelyn aikana tekemiä vastauslehtisiä pyrittiin aluksi 

analysoimaan sisällönanalyysillä. Tätä varten luotiin aineistolähtöinen koodausjärjestelmä 

(Tuomi & Sarajärvi, 2003, s. 99), joka perustui vastauslehtisten sisältöön. Koska oppilaat 

käyttivät lehtisten tekemiseen kännyköissä olevia vastauslehtisten pohjia (kts. luku 4.3.1), 

kaikkien vastauslehtisten sisältö rakentui samoista viidestä elementistä, jotka on lueteltu 

alla olevassa listassa.  

 

1. Ryhmän asettama ongelma kysymysmuodossa (lehtisen otsikko) 

2. Tutkimuskohteesta otettu valokuva (elottoman tai elollisen luonnon jättämä ”jälki”) 

3. Ryhmän luoma työskentelyteoria (”Väitämme, että...”) 

4. Perustelu työskentelyteorialle (”koska näemme metsässä...”) 

5. Työskentelyteoriaa tukevaa lisätietoa (”Tiedämme ennestään, että...”) 

S-O  Kontekstin luominen ja ongelmien asettaminen  
 S-OT  Tehtävän selventäminen 
 S-OH  Luonnon ja mahdollisten kohteiden havainnointi 
 S-OE  Kohteen ehdottaminen muulle ryhmälle 
 S-OM  Ongelman muotoileminen  
 S-OO  Ongelman esittäminen valmiina kysymyksenä 
 S-OK  Kohteen valokuvaaminen 
 
S-T  Työskentelyteorioiden luominen  
 S-TM  Teorian muotoileminen 
 S-TT  Teorian esittäminen muulle ryhmälle 
 S-TL  Lisätiedon, olettamuksen tai perustelun esittäminen teoriasta    
 
S-A  Arviointi 
 S-AS  Teorian/ongelman arvioiminen, samaa mieltä 
 S-AE  Teorian/ongelman arvioiminen, eri mieltä 
 S-AN  Teorian/ongelman arvioiminen, neutraali / eos 
 S-AK  Teorian/ongelman arvioiminen, tarkentava kysymys 
 S-AM  Teorian/ongelman arvioiminen, metakognitiivinen huomio 
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Koska ryhmien tekemissä vastauslehtisissä ei esiintynyt muuta sisältöä kuin nämä 

vastauslehtisten pohjien mukaiset elementit, aineistolähtöinen koodausjärjestelmä 

muodostettiin sen mukaan, mitä näistä elementeistä sisältyi ryhmien tekemiin 

vastauslehtisiin. Vastauslehtisten sisällön perusteella lehtinen luokiteltiin edellä olevan 

listan mukaisesti luvulla 1-5. Tästä seurasi, että aineistolähtöisellä koodausjärjestelmällä 

tehty sisällönanalyysi vastasi käytännössä perinteistä koulussa käytettyä formaalia 

arviointia, joka perustuu oppilaiden tekemien tuotosten ulkoisten seikkojen arvioimiseen ja 

sen perusteella tapahtuvaan pisteytykseen. Vastauslehtisten analysointi tapahtui siten 

laskemalla, kuinka moneen vastauslehtisten valmiin pohjan kohdista ryhmät olivat 

vastanneet laatimassaan lehtisessä. Tämän laskeminen perustui kuitenkin lehtisten 

sisältöjen laadulliseen arviointiin. Esimerkiksi työskentelyteorian lisätiedoksi ei hyväksytty 

samaa asiaa kuin mikä oli mainittu ryhmän työskentelyteoriassa. Jotta lisätieto huomioitiin 

luokittelussa, sen täytyi siis antaa aidosti uutta tietoa työskentelyteoriasta. 

 

Tutkivan oppimisen näkökulmasta vastauslehtiset ovat oppilaiden yhteisöllisen 

tiedonrakentelun synnyttämiä käsitteellisiä luomuksia. Ne eroavat perinteisen 

ryhmätyöskentelyn tuotoksista siten, että tutkivassa oppimisessa arviointi ei keskity 

lopputulokseen (tuotokseen) vaan oppimisprosessiin ja käsitteelliseen muutokseen 

(Hakkarainen et al., 1999). Tämän takia tässä tutkimuksessa ei tehdä päätelmiä ryhmien 

oppimistuloksista vastauslehtisten perusteella. Sen sijaan vastauslehtisten katsotaan 

ilmentävän ryhmien oppimisprosessia samaan tapaan kuin esimerkiksi ryhmien 

keskustelunauhoitusten. 

 

4.5.3 Lomakekyselyiden suljetut kysymykset 

Analysoin lomakekyselyiden suljetut kysymykset tilastollisilla menetelmillä. Vaikka 

analyysimetodit jaetaan kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin, kvantitatiivisia menetelmiä 

voidaan käyttää myös laadullisessa tutkimuksessa. Jonkin kvantitatiivisen analyysimetodin 

käyttö ei tee tutkimuksesta kvantitatiivista, jos tutkimusote on muuten laadullinen.  

 

Kvantitatiivinen käsittely sopii laadulliseen tutkimukseen silloin, kun jokin 

tutkimusaineistoon poikkeuksetta pätevä havainto perustuu hyvin monien tai kaikkien 

raakahavaintojen yhdistämiseen. Tällöin havainnon katsotaan perustuvan jokaisen 

yksittäisen raakahavainnon laadulliseen käsittelyyn, mutta koska tutkimusraportissa ei 
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voida esittää jokaista yksittäistä havaintoa erikseen, on perusteltua esittää havainnot 

kvantitatiivisella esitystavalla, esimerkiksi taulukolla. (Alasuutari, 1999, s. 191)  

 

Alkukyselyssä oli kolme suljettua kysymystä ja loppukyselyssä seitsemän. Alkukyselyn 

kysymyksillä oli tarkoitus selvittää, kuinka kiinnostuneita oppilaat olivat 

luontopolkutyöskentelyn osa-alueista: luonnossa liikkumisesta, biologiasta ja kännyköiden 

käytöstä. Vastaavasti loppukyselyn avulla pyrittiin selvittämään oppilaiden kokemuksia 

luontopolkutyöskentelystä. Kysymykset on lueteltu taulukossa 6. K1 merkitsee 

alkukyselyä ja K2 loppukyselyä ja niiden perässä olevat numerot kysymyksen 

järjestysnumeroa. 

 

Taulukko 6. Alku- ja loppukyselyiden suljetut kysymykset. 

K1-1 Kuinka kiinnostunut olet luonnossa liikkumisesta? 

K1-2 Kuinka kiinnostunut olet biologiasta? 

K1-3 Kuinka kiinnostunut olet käyttämään tietokoneita ja kännyköitä? 

K2-1 Oliko luontopolkutyöskentely mielestäsi kiinnostavaa? 

K2-2 Kuinka hyvin tiesit mikä oli työskentelyn tavoite? 

K2-3 Työskentelitkö mielestäsi yksin? 

K2-4 Työskentelitkö ryhmän jäsenten kanssa? 

K2-5 Saitko tietoa muiden ryhmien työskentelystä ja ajatuksista? 

K2-6 Oliko hyödyllistä, että muut ryhmät näkivät työskentelynne tulokset? 

K2-7 Auttoivako lehtiset tehtävien tekemisessä? 

 

Vastausvaihtoehdot olivat numerot 1-6, joissa numero 1 tarkoittaa ”täysin eri mieltä” ja 

numero 6 ”täysin samaa mieltä”. Vastauslomakkeissa numeroiden sanalliset selitykset 

vaihtelivat kysymyksissä käytettyjen sanojen mukaisesti. Esimerkiksi kysymyksen K2-2 

vaihtoehto 1:n selityksenä oli ”En tiennyt lainkaan” ja vaihtoehto 6:n ”Tiesin erittäin 

hyvin”.   

 

Kysymysten vastausvaihtoehtojen mitta-asteikko oli välimatka-asteikollinen, mikä 

mahdollisti peruslaskutoimitusten käytön tilastollisessa analyysissä. Vastausten perusteella 

muodostettiin taulukko, jossa laskettiin ryhmittäin oppilaiden vastausten keskiarvo sekä 

keskihajonta. Keskiarvo ilmaisee ryhmätasolla vastaukset esitettyihin kysymyksiin. 

Keskihajonta ilmaisee, kuinka paljon vaihtelua ryhmän oppilaiden vastausten välillä oli.  

 

Alku- ja loppukyselyn vastaukset analysoitiin myös kahtena kokonaisuutena ryhmittäin. 

Kysymysten erilaisuuden vuoksi ryhmien vastausten keskiarvoista ei enää uudestaan 
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laskettu keskiarvoa, koska sen merkitys olisi ollut epäselvä. Sen sijaan jokaiselle ryhmälle 

laskettiin vastausten keskihajontojen keskiarvo – erikseen K1:n kolmelle kysymykselle ja 

K2:n seitsemälle kysymykselle. Nämä lukemat kertovat, kuinka paljon ryhmien oppilaiden 

vastausten välillä oli eroja alku- ja loppukyselyissä. 

 

Taulukoinnin tarkoituksena oli saada keskustelunauhoituksia täydentävää lisätietoa 

ryhmistä. Taulukoinnin avulla saatua tietoa käytettiin myöhemmin ryhmäkohtaisten 

yhteenvetojen tekemisen apuna. 

 

4.5.4 Käsitekartat 

Sekä alku- että loppukysely sisälsi tehtävän, jossa oppilaita pyydettiin muodostamaan 

käsitekartta aiheesta ”elottoman ja elollisen luonnon jättämät jäljet”. Käsitekartat tehtiin 

alku- ja loppukyselyiden vastauspaperien kääntöpuolelle, jotta niille oli runsaasti tilaa. 

Jokainen oppilas saattoi tehdä käsitekartan haluamallaan tavalla. Tutkimuksen kannalta 

käsitekarttojen analysoinnin tarkoituksena oli tutkia, miten yhteisöllinen työskentely 

muutti oppilaiden käsityksiä elottomasta ja elollisesta luonnosta. Toisin sanoen kyse oli 

tutkivan oppimisen mallissa painotetun käsitteellisen muutoksen (Hakkarainen, et al., 

1999, s. 89-114; Bransford, 2004) analysoinnista. 

 

Aluksi käsitekartat luettiin useita kertoja läpi, jotta niistä saatiin kokonaiskuva 

analyysimenetelmän valintaa varten. Tässä vaiheessa kävi ilmi, että käsitekartat eivät 

sisältäneet monitasoisia rakenteita, vaan käsitteitä oli yläkäsitteiden ”eloton luonto” ja 

”elollinen luonto” alla vain yhdessä tasossa. Käsitekarttojen yksinkertaisuuden vuoksi ei 

ollut tarvetta analysoida niiden rakenteita, vaan ne analysoitiin laadullisesti 

sisällönanalyysillä. 

 

Erilaisia koodausjärjestelmiä tehtiin useita ennen kuin päädyttiin lopulliseen luokitteluun. 

Lopullinen luokittelu perustuu ajatukseen, että keskeistä käsitekartoissa on käsitteiden 

ymmärtämisen kompleksisuus eli käsitteellisen ymmärryksen taso. Tällä tarkoitetaan 

esimerkiksi sitä, että ne käsitekartat, joissa ilmenee konkreettisia selityksiä luonnossa 

havaittaville elollisen ja elottoman luonnon jättämille jäljille, osoittavat syvällisempää tai 

”korkeampaa” ymmärrystä kuin ne käsitekartat, joissa ainoastaan luetellaan elottomia ja 

elollisia luontoon kuuluvia asioita (esimerkiksi eläinlajeja). Luokittelu on aineistolähtöinen 
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ja perustuu käsitekartoissa ilmeneviin käsitteellisen ymmärryksen tasoihin. Luokkia ei 

nimetty sanallisesti, vaan ne numeroitiin luvuilla 1-5 siten, että korkeampi luku merkitsee 

syvällisempää käsitteellistä ymmärrystä. Jokaiselle luokalle määriteltiin tarkat kriteerit, 

jotka on esitetty taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Käsitekarttojen analyysissä käytetty koodausjärjestelmä 

1 Käsitekartta sisältää ainoastaan virheitä (esim. elottomat ja elolliset sekoitettu tai käsitteet 
eivät vastaa tehtävänantoa) 

2 Käsitekartassa on vain yhdentyyppisiä elottoman/elollisen luonnon jälkien aiheuttajia (kuka, 
mikä aiheuttanut) 

3 Käsitekartassa on usean tyyppisiä elottoman/elollisen luonnon jälkien aiheuttajia (ketkä, 
mitkä aiheuttaneet) 

4 Käsitekartassa on elottoman/elollisen luonnon aiheuttamia jälkiä (mitä) 

5 Käsitekartassa on elottoman/elollisen luonnon aiheuttamia jälkiä ja selityksiä (mitä ja miksi) 

 

Koodausjärjestelmää käytettiin siten, että jokaisesta käsitekartasta etsittiin ylimmän 

mahdollisen luokan kriteereitä vastaava käsite, joka määräsi käsitekartan luokituksen. Jos 

esimerkiksi käsitekartassa oli kaikkia 1.-5. luokkia vastaavia käsitteitä, niin käsitekartta 

luokiteltiin luvulla 5. Tai jos käsitekartassa oli ainoastaan 3. luokan kriteereitä vastaavia 

käsitteitä, niin käsitekartta luokiteltiin luvulla 3. Tämä perustuu ajatukseen, että jokaisen 

ylemmän luokan hallitseminen sisältää myös alempien tasojen vaatimien taitojen hallinnan. 

Tällä perusteella luokituksessa ei myöskään huomioitu käsitekarttojen sisältämien 

käsitteiden lukumäärää. Luokittelun kannalta ei siis ollut tärkeää, kuinka monta käsitettä 

oppilaan laatimassa käsitekartassa oli, vaan se, minkä tasoista käsitteellistä ymmärrystä 

käsitekartta osoitti. 

 

Käsitekarttojen luokittelussa ei huomioitu tyhjiä vastauksia. Koska ei voida tietää, onko 

vastaamattomuuden syynä oppilaan osaamattomuus vai unohdus vastata kysymykseen, 

jätettiin käsitekarttojen analyysistä kokonaan ulkopuolelle ne oppilaat, joilla alku- ja/tai 

loppukyselyn käsitekarttatehtävä oli tekemättä. Kolmella oppilaalla käsitekarttatehtävät 

olivat kokonaan tekemättä ja kahdella oppilaalla oli toinen käsitekarttatehtävä tekemättä. 

Tämän rajauksen jälkeen analysoitavaksi jäi 17 oppilaalta yhteensä 34 vastausta (17 

alkukyselystä ja 17 loppukyselystä), jotka sisälsivät yhteensä 68 käsitekarttaa (34 

elottomasta luonnosta ja 34 elollisesta luonnosta). 

 

Luokittelun perusteella oppilaiden tuloksista laadittiin taulukko, joka sisältää alku- ja 

loppukyselyissä laadittujen elollisen ja elottoman luonnon käsitekarttojen pisteet. Alku- ja 
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loppukyselyiden käsitekarttojen pisteille laskettiin erotukset. Erotuksella saadut pisteet 

kuvaavat, miten oppilaiden käsitekartat ovat kehittyneet yhteisöllisen työskentelyn aikana. 

Lisäksi laskettiin ryhmäkohtaiset keskiarvot alku- ja loppukyselyistä sekä niiden välisistä 

muutoksista. 

 

4.5.5 Korrelaatioanalyysi 

Edellä kuvattujen analyysivaiheiden jälkeen tuloksista etsittiin muuttujien välisiä 

riippuvuussuhteita korrelaatioanalyysin avulla. Tilastollisella riippuvuduulla tarkoitetaan, 

että tietyn muuttujan arvojen perusteella voidaan ennustaa jonkun toisen muuttujan arvoja 

silloin, kun kyseisten muuttujien välillä ei vallitse eksaktia riippuvuussuhdetta. Kahden 

muuttujan välistä lineaarista tilastollista riippuvuutta kutsutaan korrelaatioksi, ja 

korrelaation voimakkuutta mittaavia tunnuslukuja kutsutaan korrelaatiokertoimiksi. 

(Mellin, 2006, s. 240) 

 

Pearsonin korrelaatio on yleisimmin käytetty matemaattinen menetelmä, jolla voidaan 

mitata kahden muuttujan välistä tilastollista riippuvuutta. Sen tuloksena saadaan Pearsonin 

korrelaatiokerroin r, joka kuvaa riippuvuussuhteen merkittävyyttä. Se on vakioitu 

tulomomenttikerroin, jonka arvo vaihtelee –1:n ja +1:n välillä. Kun korrelaatiokerroin on 

+1, muuttujien x ja y välillä on täydellinen positiivinen korrelaatio. Vastaavasti kun 

korrelaatiokerroin on –1, muuttajien välillä on täydellinen negatiivinen korrelaatio, eli kun 

toisen muuttujan arvo kasvaa, toisen vähenee. Muuttujien välillä ei ole lineaarista 

riippuvuutta, jos korrelaatiokerroin on 0. (Heikkilä, 2005, s. 90–92) 

 

Korrelaatiokertoimen avulla voidaan laskea selitysaste, joka ilmaisee, kuinka suuren osan 

selittävä muuttuja x ennustaa selitettävän muuttujan y vaihtelusta. Selitysaste lasketaan 

korottamalla Pearsonin korrelaatiokertoimen arvo toiseen potenssiin r2. Jos muuttujien x ja 

y välillä todetaan selvää lineaarista riippuvuutta, eli korrelaatiokerroin poikkeaa 

merkittävästi nollasta, voidaan riippuvuutta tarkastella regressiosuoralla ja 

hajontakaaviolla. (Heikkilä, 2005, s. 91–93) 

 

Tässä tutkimuksessa Pearsonin korrelaatiokerrointa käytettiin sen analysoimisessa, mitkä 

muilla analyysimenetelmillä saatujen ryhmäkohtaisten tulosten muuttujat ovat keskenään 

riippuvaisia. Korrelaatioanalyysissa käsiteltiin yhteensä 32 muuttujaa, joista muodostettiin 
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86 muuttujaparia. Täydellinen lista muuttujista lähtöarvoineen on liitteessä 5 ja 

muuttujapareista tuloksineen liitteessä 6. 

 

Silloin kun tuloksissa ei ollut käytössä valmiita ryhmäkohtaisia muuttujia, 

oppilaskohtaisista tuloksista laskettiin ryhmäkohtaiset keskiarvot, joita käytettiin 

korrelaatioanalyysin muuttujina. Näin meneteltiin esimerkiksi käsitekarttojen (M1 ja M2) 

sekä alku- ja loppukyselyjen (K1 ja K2) vastausten suhteen. Sisällönanalyysin luokkien 

esiintymismäärät (S) jaettiin korrelaatioanalyysissä ryhmien oppilasmäärillä, jotta niiden 

vertailu on mahdollista ryhmien välillä, joissa oli eri määrä oppilaita. Alku- ja 

loppukyselyiden, vastauslehtisten sekä käsitekarttojen asteikkona oli luvut 1-5.  
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5 Tutkimuksen tulokset 

Tutkimusaineiston analyysin tuloksia tarkastellaan seuraavassa aineistotyypeittäin. 

Lopuksi tuloksista tehdään yhteenveto korrelaatioanalyysin avulla sekä ryhmäkohtaisesti. 

 

5.1 Tutkivan oppimisen osatekijät keskusteluissa 

Tässä luvussa käydään läpi, miten tutkivan oppimisen elementit tulivat esille ryhmien 

keskusteluissa. Tulokset perustuvat oppilasryhmien keskustelunauhoitusten luokitteluun 

edellä kuvatulla koodausjärjestelmällä. Tekstissä esiintyvät sisennetyt lainaukset ovat 

aineistoesimerkkejä. 

 

Ryhmien keskustelujen analyysi osoitti, että noin 50% ryhmien yhteisölliseen 

työskentelyyn liittyvästä keskustelusta liittyi kontekstin luomiseen ja ongelmien 

asettamiseen, noin 30% työskentelyteorioiden luomiseen ja noin 20% arviointiin. 

Määrällisesti eniten esiintyi seuraavia alaluokkia: työskentelyteorian muodostaminen (S-

TM) 18,9%, tehtävän selventäminen (S-OT) 16,5%, luonnon havainnointi (S-OH) 13,5% 

ja kohteen valokuvaaminen (S-OK) 9,1%. Tarkemmat ryhmäkohtaiset jakaumat on esitetty 

liitteessä 3. 

 

Luvussa esiintyvien oppilaiden keskustelulainausten perässä kerrotaan suluissa kyseisen 

tehtävän (T), ryhmän (R) ja oppilaan (O) tunnusnumero. Esimerkiksi merkintä T3/R4/O2 

tarkoittaa 3. tehtävää ja ryhmä R4:n oppilasta O2. 

 

5.1.1 Kontekstin luominen ja ongelmien asettaminen 

Analyysissä tutkivan oppimisen malliin kuuluvien kontekstin luomisen ja ongelmien 

asettamisen vaiheisiin kuuluvien luokkien osuus kaikkien luokkien esiintymismäärästä oli 

lähes 50%. Eri luokkien esiintymismäärät on esitetty taulukossa 8. 
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Taulukko 8. Kontekstin luomisen ja ongelmien asettamisen alaluokkien frekvenssit. 

Luokka 
 
Selitys 

n 
(kpl) 

osuus kaikista 
luokista (%) 

S-OT Tehtävän selventäminen / pohtiminen 175 16,5 

S-OH Luonnon havainnointia 143 13,5 

S-OE Kohteen ehdottaminen / kysyminen muulta ryhmältä 48 4,5 

S-OK Kohteen valokuvaaminen 97 9,1 

S-OM Ongelman muodostaminen ja sanallinen muotoilu 36 3,4 

S-OO Ongelman esittäminen valmiina kysymyksenä 29 2,7 

Yhteensä  528 49,8 

 

Taulukosta nähdään, että selvästi eniten keskusteluissa esiintyi tehtävän selventämistä ja 

pohtimista (S-OT). Tällä tarkoitetaan keskusteluissa esiintyviä kysymyksiä ja 

kommentteja, jotka liittyivät luontopolkutyöskentelyn tehtävänantoihin, tehtävänantojen 

käsitteisiin sekä ryhmän edistymiseen ja lehtisen tekemiseen. Kun ryhmät saivat 

tehtäväviestit kännyköihinsä, työskentely alkoi useimmilla ryhmillä tehtävänannon 

pohtimisesta ja selventämisestä. 

 

 ”Että meiän pitää jotain.. elollista ja elotonta kuvata ja tällain.” (T3/R2/O1) 

 ”elollista luontoa, mitä, mikä on elollinen luento?” (T2/R8/O2) 

 ”mitä siihen pitää kirjottaa?” (T2/R5/O2) 

 

Tehtävänannoissa eniten pohdintaa aiheuttivat käsitteet ”eloton luonto” ja ”elollinen 

luonto”. Ensimmäisessä tehtävässä ryhmien tuli etsiä elottoman luonnon jättämiä jälkiä, 

toisessa tehtävässä elollisen luonnon jättämiä jälkiä, ja kolmannessa tehtävässä ryhmät 

saivat valita itse, valitsevatko elollisen vai elottoman luonnon jättämän jäljen. Näiden 

kahden käsitteen ymmärtäminen oli siten työskentelyn onnistumisen kannalta keskeistä, ja 

niiden oppiminen oli myös luontopolkutyöskentelyn tärkein tavoite. Käsitteitä pohdittiin 

jokaisen tehtävän aikana.  

 

 ”Siis eloton, joku salama.” 

 ”Siis voiks se olla kivi, puu?” 

”pitääks meiän joku, semmonen eloton juttu löytää, siis esim. kuollut puu?” 

(T1/R3/O1) 

 

Silloin kun samassa ryhmässä oli sekä eloton- ja elollinen-käsitteet hallitsevia oppilaita että 

oppilaita, jotka eivät hallinneet niitä, he keskustelivat yhdessä, mitä käsitteet tarkoittavat. 



63 

 

Kyse on vertaistuesta eli siitä, että edistyneemmät oppilaat auttavat muita oppilaita. 

Seuraavassa on esimerkkejä keskustelun kulusta eri ryhmissä.  

 

 ”mitä se tuo eloton luonto tarkoittaa?” (R8/O2, T1) 

 ”no sellasta joka ei elä..” (T1/R8/O1) 

 ”elollisia on... ja eläimet.. elottomia on luonnonvoimat kuten esimerkiksi  

tuuli, sade, lumi, jää, myrsky, ukkonen..” (T1/R8/O2) 

 

 ”mikä se eloton oli?” (T1/R6/O3) 

 ”no, semmonen joka ei elä..” (T1/R6/O1) 

 ”että kivi on eloton, vai?” (T1/R6/O3) 

 

”elollista luontoa, mitä, mikä on elollinen luonto?” (T2/R8/O2) 

”semmonen mikä ei ole kuollu..” (T2/R8/O1) 

 

Kaikki ryhmät eivät päässeet yksimielisyyteen, mitä tehtävänannossa käskettiin tekemään. 

Tällaiseen tilanteeseen päätyminen oli tehtävän tekemisen kohtalokasta.  

 

 ”Mitä pitää tehdä?” (T3/R4/O1) 

 ”Minäkään en oikeen älyy.” (T3/R4/O3) 

 

” Siis mä en tajua yhtään mitään tästä. Siis mua ottaa niinkö. Siis onks esim. 

toi joku luonnon jättämä?” (T1/R3/O1) 

 

Ryhmät, jotka eivät ymmärtäneet tehtävänantoa, päätyivät esimerkiksi jättämään tehtävän 

kesken tai valehtelemaan, ettei heillä ollut tehtävän vastaamiseen tarkoitettua viestipohjaa. 

 

 ”No ni, tää on valmis.” (T1/R4/O1) 

 ”Me ei kirjotettu vastausta.” (T1/R4/O2) 

 

 ”Sanotaan vaan, että ei meillä oo mitään kysymyksiä. Siinä. Eipä siellä oo  

mitään.” (T2/R3/O1) 

 



64 

 

Tehtävänannon selventämistä työskentelyssä seurasi tutkivan oppimisen ensimmäinen 

vaihe eli kontekstin luominen. Luontopolkutyöskentelyssä se tarkoitti paitsi ryhmien 

kännyköihinsä saamia tehtävänantoja, myös luonnon havainnointia (S-OH). 

 

 ”hei toi, toi on mennyt poikki” (T1/R1/O1) 

 ”tuolla on hieno puu... Oottakaa nyt mä näin! tuo pahkurapuu. Tuolla on  

pallo.” (T1/R5/O1) 

 ”Minä ajattelin tuota kiveä tuossa penkässä..”  (T1/R6/O2) 

 

Luonnon havainnomisen jälkeen seurasi yhden jäljen valitseminen ryhmän yhteisen 

lehtisen tekemistä varten. Tässä vaiheessa oppilaat ehdottivat (S-OE) konkreettisesti 

jonkun löytämänsä jäljen valitsemista ryhmän tutkimuskohteeksi. Tutkivan oppimisen 

teorian kannalta tämä vaihe oli merkittävä, sillä yhteisöllisen oppimisen onnistumisen 

kannalta oli tärkeää, että valittu tutkimuskohde oli koko ryhmän hyväksymä ja siten aidosti 

yhteinen. 

 

”Tosta puusta noin.” (T3/R1/O3) 

 ”Semmonen puu, missä tätä kuorta on lähtenyt. Se on melkein vaalea. Kato  

niinku noi.” (T2/R3/O2) 

”Se on meidän tutkimuskohde” (T2/R5/O2) 

 

Sopivan kohteen valitsemisen jälkeen ryhmiä neuvottiin ottamaan siitä kuva 

kamerakännykällä. Ryhmät keskustelivat runsaasti kuvan ottamisesta ja siitä, oliko kuva 

onnistunut.  

 

 ”Ota tuolta ylhäältä kuva” (T1/R1/O3) 

 ”Mees vähän lähemmäks. Vielä.” (T2/R2/O1) 

 ”mä katoin jo siitä äsken hyvän oikein paikan. Mulla on siinä jalanjäljet.”  

(T1/R6/O1) 

 ”Tuli, mut mä en oo varma, onk se hyvä.” (T3/R2/O2) 

 ”No se on siinä, ei sitä paremmaks saa.” (T1/R4/O1) 

 

Kun ryhmän yhteinen tutkimuskohde oli valittu ja valokuvattu, seurasi ryhmän yhteisen 

ongelman asettaminen. Yhteisöllisen oppimisen kannalta tämä vaihe oli vielä tärkeämpi 
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kuin kohteen valitseminen, sillä ongelman asettaminen oli samalla myös yhteisen 

tavoitteen asettamista: mikä ongelma meidän ryhmän pitää ratkaista. Sillä, onko ryhmän 

tavoite sen kaikkien jäsenten omaksuma eli yhteisesti jakama, on vaikutusta siihen, ovatko 

ryhmän jäsenet valmiita ponnistelemaan tavoitteen saavuttamiseksi. Jos ryhmän 

muodostamaa ongelmaa tai tavoitetta ei koeta itselle tärkeäksi, ei ryhmän jäsenillä ole 

syytä nähdä vaivaa tehtävästä suoriutumiseen ja se voi johtaa työskentelyn 

sitoutumattomuuteen.  

 

Oppimisen kannalta oli siis toivottavaa, että ryhmät keskustelisivat runsaasti ongelman 

asettamisesta. Analyysissä ongelman asettamiseen liittyi kaksi luokkaa: ongelman 

muotoileminen (S-OM) ja ongelman esittäminen valmiina kysymyksenä (S-OO). 

Ongelman muotoileminen liittyi työskentelyvaiheeseen, jolloin ryhmät kirjoittivat 

valitsemansa ongelman kysymysmuodossa vastauslehtisen otsikoksi.  

 

On huomattavaa, että ongelman asettamiseen liittyvien luokkien (S-OM ja S-OO) 

esiintymismäärä oli vain n. 3% kaikkien luokkien yhteenlasketusta määrästä. Kun näiden 

luokkien esiintymistä tarkastellaan ryhmäkohtaisesti, havaitaan, että yhdellä ryhmällä (R4) 

kyseisiä luokkia ei esiinny lainkaan ja kahdella ryhmällä (R6 ja R7) niitä esiintyy vain 

muutamia.  

 

Syitä siihen, että nämä ryhmät eivät keskustele yhteisen ongelman muodostamisesta 

runsaasti, voi olla useita: ryhmät voivat olla yksimielisiä ongelmien muodostamisesta, 

ryhmät eivät koe tärkeäksi keskustella yhteisestä ongelmasta ja/tai ryhmät eivät työskentele 

yhteisöllisesti, jolloin yksi oppilas voi päättää koko ryhmän puolesta ongelman 

muotoilusta.  

 

 ”Oisko se hyvä, että tota, mikä ois otsikko, että mikä, kuka on tehnyt  

viiltoja.” (T2/R1/O2) 

 ”miksi eläimet on...” (T2/R5/O2) 

 ”laita, miksi puu on katkennut” (T1/R8/O1) 

 

Toisaalta ongelman sanamuoto voi olla luonnosta löydetyn jäljen takia niin ilmeinen, ettei 

siitä keskustelemiselle ole todellista tarvetta. Lähes jokaisen valitun tutkimuskohteen 
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kohdalla ilmeinen kysymys oli, kuka tai mikä jäljen oli aiheuttanut tai miksi se oli 

aiheutunut.  

 

 ”vai pitäskös pistää miksi puussa on jälkiä?” (T2/R5/O3) 

 ”mitä, eikun miksi kalliossa on railoja?” (T3/R8/O1) 

 ”Miksi puu on kaatunut, niinkö?” (T2/R7/O3) 

”Kuka on raapinut puunrunkoo.” (T1/R1/O2) 

 

Muut kuin kuka-, mitä- ja miksi-kysymyssanoilla alkavat ongelmat olivat poikkeuksia ja 

niitä esiintyi vain muutamia. 

 

 ”Otsikko: jättääkö vesi jäljen luontoon?” (T1/R2/O2) 

 

Se, että kysymysten muotoilua (S-OM) esiintyi vain vähän, voidaan selittää myös sillä, että 

työskentelyssä vastaamiseen käytetyt viestipohjat sisälsivät valmiiksi mitä- ja miksi-

tyyppisten kysymysten vastaamiseen soveltuvat lauseenosat: ”1) me väitämme, että, 2) 

koska näemme metsässä, 3) tiedämme ennestään, että”. Etenkin viestipohjassa oleva 

koska-sana johtaa esittämään selitystä vaativia miksi-kysymyksiä. 

 

 ”me väitämme.. pitääkö siihen vastata? kaatunut.. miksi puu on kaatunut..” 

 (T1/R8/O2) 

 

Käsitystä, ettei ryhmillä keskimäärin ollut todellista tarvetta keskustella ongelmien 

asettamisesta, tukee se, että ongelmien muotoilun (S-OM, n=36) luokkaa esiintyi vain 

jonkin verran enemmän kuin ongelmien esittämistä valmiina kysymyksinä (S-OO, n=29). 

Samaan aikaan on huomattava, että muutamalla ryhmällä oli selvästi suuria ongelmia 

ryhmän yhteisen ongelman asettamisessa. Näillä ryhmillä oli poikkeuksetta myös ongelmia 

tehtävän ymmärtämisessä. Toisin sanoen ongelmien asettaminen oli helppoa niille 

ryhmille, jotka ymmärsivät tehtävänannon ja sen käsitteet, ja hankaluuksia niillä, joilla oli 

ongelmia tehtävän ymmärtämisessä. Jos ryhmä ei osannut asettaa yhteisiä ongelmia, siitä 

seurasi myös muita ongelmia luontopolulla työskentelyssä. 
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5.1.2 Työskentelyteorioiden luominen 

Analyysissä tutkivan oppimisen malliin kuuluvan työskentelyteorian luomiseen kuuluvien 

luokkien osuus kaikkien luokkien esiintymismäärästä oli noin 30%. Eri luokkien 

esiintymismäärät on esitetty taulukossa 9. Tutkivan oppimisen mallissa työskentelyteorian 

luomiseen liittyvät luokat ovat oppimisen kannalta keskeisiä. Juuri työskentelyteoriaa 

luodessaan oppilaat keskustelevat aktiivisesti tuoden omat näkemyksensä koko ryhmän 

tietoisuuteen. Vastavuoroisen keskustelun tuloksena syntyy ryhmän yhteinen käsitteellinen 

luomus, työskentelyteoria. 

 

Taulukko 9. Työsktentelyteorioiden luomisen alaluokkien frekvenssit. 

Luokka 
 

Selitys 
n 

(kpl) 
osuus kaikista 

luokista (%) 

S-TM Työskentelyteorian muodostaminen ja sanallinen muotoilu 201 18,9 

S-TT Valmiin työskentelyteorian esittäminen ryhmälle 69 6,5 

S-TL 
Lisätiedon, tarkennuksen tai perustelun esittäminen 
teoriasta 52 4,9 

Yhteensä  322 30,3 

 

Selvästi eniten ryhmien keskusteluissa esiintyi työskentelyteorioiden muodostamisen (S-

TM) luokkaa. Sen osuus kaikkien luokkien esiintymismäärästä oli 18,9%. Yhteisöllisen 

oppimisen onnistumisen kannalta onkin merkittävää, että ryhmät keskustelevat aktiivisesti 

työskentelyteorioiden muodostamisesta. Kyse on tiedonrakentelun prosessista, joka on 

yhteisöllistä silloin, kun kaikki ryhmän jäsenet ottavat siihen osaa ja tuntevat sen myös 

itselleen merkitykselliseksi (Hakkarainen et al., 1999). 

 

 ”Aina se halkeaa, ku menee niin, sillain tohon..” (T1/R1/O2) 

 ”Lahonnut. Harmaan puun, joka on katkennut poikki.” (T1/R1/O1) 

 ”Poro on.. potkinut puuta.” (T2/R1/O1) 

 ”Jos tossa on ollu kaksi puuta ja niistä on toinen on kaadettu ja se on sitten  

tosta vääntynyt silleen, tolleen.. jotenkin?” (T1/R5/O2) 

 

Työskentelyteorioiden muodostamista ohjasi vastauslehtiseen valmiiksi kirjoitetut 

lauseenosat: ”1) me väitämme, että, 2) koska näemme metsässä, 3) tiedämme ennestään, 

että”. Tästä viestipohjasta oli selvää hyötyä, kun ryhmät muodostivat työskentelyteorioita 

yhdessä keskustelemalla. Kyse on niin sanotusta sovellukseen liitetystä pedagogisesta 
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skriptistä, jolla tuetaan ja ohjataan yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentelua (Dillenbourg, 

2002). 

  

 ”Kirjota siihen ykköseen vaikka että puu on lopettanut...” (T1/R5/O2) 

 ”Me väitämme, että puu on sairastunut” (T2/R2/O1) 

 ”...koska näimme metsässä... puun, jossa on raapimisjälkiä.” (T2/R1/O2) 

 

Keskustelujen aikana ryhmät saattoivat esittää useita yhdeksi lauseeksi mietittyjä 

työskentelyteorioita (S-TT). Oppilasryhmät muodostivat keskimäärin 2-3 

työskentelyteoriaa per tehtävänanto. Ryhmien välillä oli suuria eroja – kolmella ryhmällä 

(R4, R7 ja R8)  oli suuria ongelmia muodostaa edes yhtä työskentelyteoriaa kaikissa 

tehtävissä, ja tuotteliain ryhmä R1 muodosti peräti 9 teoriaa yhden tehtävän aikana. 

Keksimistään teorioista ryhmät valitsivat jokaisen tehtävän työskentelyn aikana yhden, 

jonka kirjoittivat laatimaansa vastauslehtiseen. 

 

 ”Väitämme, että tämä on oravanpesä.” (T1/R1/O1) 

 ”Määpä tiedän, miks siin on. Se on sairastunu.” (T2/R2/O1) 

 ”me väitämme että jääkausi halkaissut kiven, koska näemme metsässä  

haljenneen kiven..” (T1/R6/O2) 

 

Kun arvioidaan oppilasryhmien yhteisöllisen oppimisen ja tiedonrakentelun onnistumista, 

huomionarvoista on, että suurimmalla osalla ryhmistä työskentelyteorian muodostamista 

(S-TM) esiintyi huomattavasti enemmän kuin valmiita työskentelyteorioita (S-TT). Tämä 

on tutkivan oppimisen mallin mukaista: työskentelyteorioita keksitään ryhmän jäsenten 

välisen keskustelun aikana. Työskentelyteoriat ovat ryhmän yhteisöllisen toiminnan 

käsitteellisiä tuotoksia. Keskimäärin teorian muodostamisen luokkaa (S-TM, n=201) 

esiintyi lähes kolme kertaa enemmän kuin valmiita teorioita (S-TT, n=69). Tällä mittarilla 

tarkasteltuna ryhmien yhteisöllistä työskentelyä voidaan pitää onnistuneena. 

Ryhmäkohtainen tarkastelu on luvussa 5.6. 

 

Analyysissä luokiteltiin myös ryhmien teorioilleen esittämät lisätiedot ja perustelut (S-TL). 

Esiintymismäärältään teoriaan liittyvät lisätiedot ja perustelut olivat hiukan valmiiden 

teorioiden esiintymistä pienemmät (S-TL, n=52). Oppilaita kuitenkin ohjattiin lisäämään 

vastauslehtisiinsä teoriaan liittyviä lisätietoja aiemman tietämyksensä pohjalta. 
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Viestipohjaan oli valmiiksi merkitty kohta ”3) tiedämme ennestään, että”. Osa ryhmistä 

jätti tämän vastauksissaan kokonaan tyhjäksi, mikä oli erotteleva tekijä ryhmien välillä. 

 

 ”tiedämme ennestään että... mitä me tiedämme ennestään?” (T1/R8/O2) 

 ” Että tavallisissa puissa ei ole patteja. Että yleensä puussa ei ole pattia.”  

(T2/R2/O2) 

 ”Tiedämme ennestään, että... sair... Puut, joissa on patti... Puu, jossa on patti,  

on sairas.” (T2/R2/O2) 

 

Jotkut ryhmät esittivät teoriastaan seuraavia päätelmiä ja ideoita siitä, miten voisivat testata 

teoriansa paikkansapitävyyden. 

 

”Menee jalka läpi tosta.” (T1/R1/O2) 

 ”Tuomo menis istuu tohon oksalle, niin heti menis poikki.” (T1/R1/O2) 

 

Tutkivan oppimisen mallin pohjalta voidaan olettaa, että ne ryhmät, jotka onnistuivat 

yhteisöllisessä tiedonrakentelussa muodostaessaan työskentelyteorioita, keksivät myös 

muita enemmän teoriaansa tukevia perusteluita sekä osaavat esittää siihen liittyvää 

lisätietoa. Oletus perustuu siihen, että yhteisöllinen oppiminen tuottaa tutkimuskohteesta 

syvällistä ymmärrystä, jonka avulla oppilaat osaavat tehdä tutkimuskohteestaan päätelmiä 

sekä liittää siihen aiemmin oppimiansa asioita. Tämä olettamus sai tilastollisessa 

käsittelyssä tukea, sillä teoriaan liittyvien lisätietojen ja perusteluiden (S-TL) 

esiintymismäärän todettiin korreloivan voimakkaasti valmiiden työskentelyteorioiden (S-

TT) esiintymismäärän kanssa (r=0,81).  

 

Yhteenvetona työskentelyteorian luomiseen liittyvien ryhmien keskusteluiden 

analysoinnista voidaan sanoa, että tutkimuksen perusteella oppilasryhmien tutkivan 

oppimisen mallin mukaisen yhteisöllisen oppimisen ja tiedonrakentelun voidaan katsoa 

onnistuneen niiden ryhmien kohdalla, joilla esiintyy runsaasti jokaista kolmea luokkaa (S-

TM, S-TT ja S-TL). Tällä perusteella yhteisöllisessä työskentelyssä onnistui hyvin kolme 

ryhmää (R1, R2 ja R5), kohtalaisesti kaksi ryhmää (R3 ja R6) ja epäonnistui kolme ryhmää 

(R4, R7 ja R8). 
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5.1.3 Arviointi 

Analyysissä tutkivaan oppimiseen liittyvän arvioinnin osuus kaikkien luokkien 

esiintymismäärästä oli lähes 20%. Arvointi-yläluokka ei luokittelussa vastaa suoraan 

tutkivan oppimisen kriittisen arvioinnin vaihetta, vaan sillä tarkoitetaan työskentelyn 

aikana esiintynyttä arviointia, joka koski oppilasryhmien asettamia ongelmia, 

muodostettuja työskentelyteorioita sekä ryhmien toimintaa yleisesti. Eri luokkien 

esiintymismäärät on esitetty taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. Arvioinnin alaluokkien frekvenssit. 

Luokka 
 
Selitys 

n 
(kpl) 

osuus kaikista 
luokista (%) 

S-AS Teorian tai ongelman arvioiminen, samaa mieltä 87 8,2 

S-AE Teorian tai ongelman arvioiminen, eri mieltä 26 2,5 

S-AN Teorian tai ongelman arvioiminen, neutraali huomautus 17 1,6 

S-AK Teorian tai ongelman arvioiminen, kysymys 69 6,5 

S-AM Ryhmän toiminnan metakognitiivinen arvioiminen 12 1,1 

Yhteensä  211 19,9 

 

Selvästi eniten ryhmien keskusteluissa esiintyi arviointia, jolla tuettiin toisten oppilaiden 

esittämiä ajatuksia ongelman asettamisesta tai työskentelyteorioiden muodostamisesta (S-

AS). Tällaiset kommentit olivat tyypillisesti lyhyitä hyväksyviä huudahduksia, esitetyn 

ajatuksen toistamista tai myönteisiä vastauksia, joissa samalla myös kehitettiin toisen 

oppilaan esittämää ajatusta. 

 

 ”Onpas meillä hieno juttu!” (T1/R2/O1) 

 ”Joo, se on hyvä.” (T1/R5/O2) 

 ”Niin, oisko sillä kato...” (T1/R1/O3) 

 

Tutkivan oppimisen kannalta on tärkeää, että ryhmään kuuluvat oppilaat tukevat toisiaan 

yhteisöllisen tiedonrakentelun aikana. Riittävä tuki on välttämätöntä positiivisen 

ryhmähengen syntymiseksi. Sitä tarvitaan, jotta ryhmän jäsenet luottavat toisiinsa niin 

paljon, että he uskaltavat heittäytyä omien teorioiden luovaan kehittelyyn. ”Samaa mieltä” 

–tyyppisen arvioinnin osuus kaikkien luokkien esiintymismäärästä oli noin 8%. 

 

Edelliselle luokalle vastakohtana oli ”eri mieltä” –tyyppisen arvioinnin luokka (S-AE). 

Tämä luokka sisältää enimmäkseen lyhyitä kielteisiä kommentteja, joilla oppilaat torjuivat 



71 

 

toisen oppilaan esittämiä ajatuksia. Lisäksi ryhmien keskusteluissa esiintyi pidempiä 

kieltäviä kommentteja, joissa myös perusteltiin erimielisyyttä. 

 

 ”Tääl ei oo maanjäristyksiä.” (T3/R1/O2) 

 ”No ei.” (T1/R2/O3) 

 ”jotakin järkevää, pliis..” (T1/R6/O3) 

 

”Eri mieltä” –tyyppistä arviointia (S-AE) esiintyi vain 2,5% kaikkien luokkien 

esiintymismäärästä. Verrattuna ”samaa mieltä” –tyyppiseen arviointiin (S-AS) tätä voidaan 

pitää vähäisenä. Oppilasryhmät olivat siis yleisesti ottaen hyvin yksimielisiä. Vain 

kahdessa ryhmässä (R3 ja R6) oli esiintynyt runsaasti erimielisyyttä. Näiden ryhmien 

kohdalla kyse oli selvästi ryhmien sisäisistä ristiriidoista. 

 

Keskusteluissa esiintyi myös niin sanottua neutraalia arviointia, mutta vain 1%:ia kaikkien 

luokkien esiintymismäärästä. Tällaisen arvioinnin tarkoitus on epäselvä: se ei vahvista 

muiden oppilaiden esittämiä ajatuksia eikä kyseenalaista niitä. Tiedonrakentelun kannalta 

tällaisilla kommenteilla ei ole merkitystä, vaan kyse on lähinnä jonkinlaisesta 

täytepuheesta; oppilaat puhuvat vain jotakin sanoakseen. Jotkut kommentit kuvastavat 

oppilaiden epätietoisuutta puheena olevasta asiasta. 

 

 ”Joo, en tajuu.” (T1/R3/O1) 

 ”ihan sama.” (T1/R6/O3) 

 

Tutkivan oppimisen kannalta oli mielenkiintoista, mitä kysymyksiä (S-AK) oppilaat 

esittivät arvioidessaan toistensa ehdottamia ongelmia ja työskentelyteorioita. Kysymykset 

olivat monentyyppisiä: mm. selitystä hakevia, kriittisiä, torjuvia, rakentavia, arvioivia, 

varmistavia ja vahvistavia.  

 

 ”Onko se muka lahonnut?” (T1/R1/O3) 

 ”Oisko se hyvä?” (T2/R1/O2) 

 ”Miten ni katkaisi, ko kyllä se edelleenkin voi katkaista?” (T1/R3/O1) 

 ”Mikä on aiheuttanut?” (T2/R5/O1) 
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Kysymysten osuus kaikkien luokkien esiintymismäärästä oli 6,5%. Verrattuna muihin 

luokkiin määrää voidaan pitää kohtuullisena. Ryhmien välillä ei ollut suuria eroja, mutta 

kaksi ryhmää (R4 ja R8) erottuivat muista vähemmällä kysymysten määrällä. Tutkivan 

oppimisen kannalta oli tärkeää, että oppilaat esittivät aktiivisesti kysymyksiä, sillä 

kysymysten avulla keskustelu monipuolistuu, oppilaat aktivoituvat esittämään enemmän 

omia ajatuksiaan ja näiden ansiosta koko ryhmän tiedonrakenteluprosessi kehittyy. 

Pelkästään kysymysten suuri määrä ei kuitenkaan ole tärkeää, vaan tärkeämpää on, että 

kysymykset edistävät ryhmän yhteisöllisen oppimisen tavoitteiden saavuttamista. 

Jälkimmäinen tarkoittaa tässä tutkimuksessa esimerkiksi ryhmän yhteisen ongelman 

asettamista tai työskentelyteorian muodostamista. 

 

Oppimisen kannalta mielekiintoisinta arviointi-yläluokan analyysissa oli ryhmän 

toimintaan liittyvä metakognitiivinen arviointi (S-AM). Tämä luokka on aineistolähtöinen. 

Se lisättiin koodausjärjestelmään siinä vaiheessa, kun se tuli aineiston koodauksessa esiin. 

Metakognitiivisella arvioinnilla tarkoitetaan oppilaiden esittämiä huomioita, joissa on 

havaittavissa oppilaan omaa ajattelua tai ryhmän toimintaa koskevaa arviointia. Oppilaiden 

kommenttien luokittelu metakognitiivisiksi on tutkijan tulkintaa, joka liittyy 

metakognitioon liittyvään teoriaan.  

 

 ”Toi on paljo helpompi laittaa, ku ensin on miettiny.” (T1/R2/O3) 

 ”Oota, meiän pitää kaikki perustella.” (T3/R2/O1) 

 ”Keskittykää nyt tehtävään.” (T3/R6/O1) 

 

Metakognitiivisen arvioinnin osuus kaikkien luokkien esiintymismäärästä oli vain 1,1%. 

Määrän vähäisyys voidaan selittää sillä, että metakognitiiviseen arviointiin kykenee vain 

ajattelultaan kehittyneimmät oppilaat. Luontopolkutyöskentelyn aikana oppilaita ei 

myöskään varta vasten kehotettu seuraamaan tai arvioimaan ryhmän toimintaa, vaan 

metakognitiivinen arviointi oli täysin oppilaista itsestään lähtöisin. Edellä mainituista 

syistä tämän luokan esiintymisen voidaan ajatella erottavan taitavimmat oppilaat muista. 

Samalla on muistettava, että koska kyse on yksittäisen oppilaan ajattelun taidosta, ei 

ryhmän toiminnan metakognitiivinen arviointi kerro mitään ryhmän yhteisöllisen 

oppimisen onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Koska ryhmä on jäsentensä summa, on 

kuitenkin selvää, että yksittäisen oppilaan metakognitiivisista taidoista on hyötyä koko 

ryhmälle. 
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5.2 Vastauslehtiset 

Luontopolkutyöskentely käsitti kolme työskentelypistettä, joista jokaisella oppilasryhmät 

tekivät yhdessä vastauslehtisen. Vastauslehtiset analysoitiin edellä kuvatulla tavalla sen 

mukaan, mitä asioita vastauslehtinen sisälsi. Saadut tulokset kerättiin taulukkoon 11. 

 

Taulukko 11. Ryhmien luontopolun työskentelypisteillä tekemien vastauslehtisten luokat ja keskiarvot 

 

 

Vastauslehtisten analyysin ensimmäinen tulos oli, että aineistolähtöisesti luotu 

sisällönanalyysin koodausjärjestelmä johti ryhmien tekemien lehtisten yhdenmuotoisuuden 

vuoksi analyysiin, joka vastasi käytännössä formaalia arviointia. Lehtisten sisältöjen 

yhdenmukaisuus johtui siitä, että oppilaat käyttivät vastauslehtisten teossa viestipohjia, 

jotka sisälsivät valmiita lauseen alkuja. Vastauspohjan lauseen alut toimivat niin sanottuna 

yhteisöllisenä skriptinä, jonka tarkoituksena oli ohjata ryhmien yhteisöllistä oppimista. 

Tuloksena siis oli, että valmiit lauseen alut toimivat niin tehokkaasti yhteisöllisen 

oppimisen ohjaamisessa, että yhtä ryhmää lukuunottamatta kaikkien ryhmien 

vastauslehtiset noudattivat valmiin vastauspohjan muotoa. 

 

Ryhmän R3 tekemät vastauslehtiset poikkesivat muiden ryhmien tekemistä lehtisistä, 

koska ryhmä ei noudattanut niiden teossa vastauslehtisille ollutta valmista pohjaa. Tämä 

johti siihen, että ryhmän vastauslehtiset sisälsivät vain kuvan tutkimuskohteesta sekä 

ryhmän muodostaman oman teorian, esimerkiksi ”Me väitämme että tikka hakkaa puiden 

runkoja.” Lehtisistä puuttui siten tutkimusongelmana oleva kysymys, perustelu omalle 

teorialle ”koska näemme metsässä...” sekä lisätietoa tarjoava osa ”tiedämme ennestään, 

että...”. Näiden puutteiden vuoksi ryhmän R2 kaikki lehtiset saivat luokaksi numeron 2, 

josta seurasi ryhmälle myös kaikista ryhmistä alhaisin keskiarvo. 

 

Ryhmältä R5 puuttui kolmannen tehtävän vastauslehtinen, koska sen tekeminen jäi 

ryhmältä kesken luontopolkutyöskentelyn aikana. Ryhmän kännykästä ei myöskään saatu 

talteen keskeneräiseksi jäänyttä vastauslehtistä. Tämän vuoksi ryhmän keskiarvo on 

laskettu kahden ensimmäisen tehtävän vastauslehtisistä.  
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Korkein vastauslehtisten luokituksen keskiarvo oli ryhmällä R2 ollen 4,67. Seuraavaksi 

parhaat keskiarvot olivat ryhmillä R1 ja R6 ollen 4,33. Ryhmillä R7 ja R8 keskiarvo oli 

4,00. Huonompi keskiarvo oli ryhmillä R4 (3,33), R5 (3,50) sekä huonoin edellä mainitulla 

R3:lla.  

 

Ryhmien vastauslehtisten luokat kuvaavat, miten hyvin ryhmät noudattivat lehtisiin 

valmiiksi kirjoitettua vastauspohjaa. Vastauslehtisten luokat eivät siis kuvaa ryhmien 

oppimistulosta. Tämä näkyy selvimmin ryhmän R3 kohdalla: olisi virhe tehdä ryhmän 

vastauslehtisten saaman heikoimman luokituksen perusteella johtopäätös, että sen 

oppimistulokset olisivat olleet luontopolkutyöskentelyssä heikoimmat. Ryhmästä R3 

voidaan sanoa vastauslehtisten perusteella vain se, että ryhmä teki lehtiset kokonaan eri 

tavalla kuin muut ryhmät. Toisaalta korkeimman luokituksen saaneesta ryhmästä R2 

voidaan sanoa vastauslehtisten analyysin perusteella vain se, että sen oppilaat noudattivat 

kaikista orjallisimmin valmista vastauspohjaa.  

 

Tutkivan oppimisen teoriassa ryhmätyöskentelyn tuotokset eivät ole ryhmien oppimisen 

arvioinnin kannalta keskeisiä, vaan tärkeämpää on analysoida oppimisen prosessia sekä 

käsitteellisen ymmärryksen kehittymistä (esim. Hakkarainen, Bollström-Huttunen, Pyysalo 

& Lonka, 2005, 27). Tämän vuoksi vastauslehtisten analyysin tulokset eivät ole tärkeällä 

sijalla tämän tutkimuksen myöhemmin esitettävissä johtopäätöksissä.  

 

Vastauslehtisten tärkein funktio luontopolkutyöskentelyssä oli toimia ryhmien keskustelun 

”katalyyttinä”. Valmiiksi kirjoitetun vastauspohjan tarkoituksena oli ohjata ryhmien 

keskustelua siten kuin edellä on kerrottu. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna vastauslehtisten 

luokitteluista näkyy, mitä asioita ryhmät ehtivät työskentelyn aikana käydä 

keskusteluissaan läpi. Vastauslehtisten yhdenmuotoisuuden vuoksi ryhmien keskusteluista 

käy kuitenkin paljon enemmän esille edellä olleesta keskusteluiden sisällönanalyysistä. 

 

5.3 Lomakekyselyiden suljetut kysymykset 

Lomakekyselyissä olleet suljetut kysymykset edustivat tutkimuksen kvantitatiivista 

aineistonkeruuta. Vastausvaihtoehdot olivat välimatka-asteikolla numerot 1-6. 

Lomakekyselyitä tehtiin kaksi: ennen ja jälkeen luontopolkutyöskentelyä. Vastaukset 
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analysoitiin tilastollisesti kuten edellä on kuvattu. Ryhmäkohtaiset keskiarvot ja 

keskihajonnat koottiin taulukkoon 12. 

 

Taulukko 12. Lomakekyselyiden suljettujen kysymysten vastausten keskiarvot ja keskihajonnat 

 

 

5.3.1 Alkukysely 

Alkukysely koostui kysymyksistä, joilla pyrittiin kartoittamaan oppilaiden suhtautumista 

luonnossa liikkumiseen, biologiaan oppiaineena sekä matkapuhelinten ja tietokoneiden 

käyttöön. Kokonaisuutena näiden kysymysten voidaan katsoa mittaavan sitä, kuinka 

kiinnostuneita oppilaat ovat luontopolkutyöskentelyn toimintamallista, jossa yhdistyy 

luonnossa liikkuminen, biologia ja teknologian käyttö. Kysymykset ovat taulukossa 13. 

 

Taulukko 13. Alkukyselyn suljetut kysymykset 

 

K1-1 Kuinka kiinnostunut olet luonnossa liikkumisesta?  
K1-2 Kuinka kiinnostunut olet biologiasta? 
K1-3 Kuinka kiinnostunut olet käyttämään tietokoneita ja kännyköitä? 
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Kysymyksen K1-1 kaikkien oppilaiden vastausten keskiarvo oli 3,77 ja keskihajonta 1,11 

(kts. taulukko 12). Selvästi kiinnostuneimpia luonnosta liikkumisesta olivat ryhmät R3, R5 

ja R7. Vähiten luonnossa liikkuminen kiinnosti ryhmää R6.  

 

Kysymyksen K1-2 kaikkien vastausten keskiarvo oli 3,73 ja keskihajonta 0,77. Keskiarvo 

on lähes sama kuin kysymyksessä K1-1. Eniten luonnossa liikkumisesta kiinnostuneet 

ryhmät R3, R5 ja R7 olivat myös eniten biologiasta kiinnostuneita. Ryhmä R6 oli vähiten 

kiinnostunut biologiasta kuten luonnossa liikkumisestakin. Kysymysten K1-1 ja K1-2 

vastausten samanlaisuus oli odotettua, koska luonnossa liikkuminen ja biologia liittyvät 

kiinteästi toisiinsa. Erittäin kiinnostunut biologiasta oli myös ryhmä 2.  

 

Sekä K1-1:n että K1-2:n vastausten keskiarvo ylittää vain vähän mitta-asteikon 

keskikohdan 3,5, joka voidaan tulkita vastaukseksi ”ei vähän eikä paljon kiinnostunut”. 

Yleisesti ottaen luonnossa liikkuminen ja biologia siis kiinnostivat oppilaita jonkin verran. 

 

Kysymyksen K1-3 kaikkien vastausten keskiarvo oli 5,64 ja keskihajonta 0,58. Keskiarvo 

oli korkein ja keskihajonta pienin kaikista lomakekyselyiden suljetuista kysymyksistä. 

Tämän mukaan oppilaat olivat erittäin kiinnostuneita kännyköiden ja tietokoneiden 

käytöstä, eikä tässä juurikaan ollut eroa oppilaiden välillä. Ryhmillä R6, R7 ja R8 

keskihajonta oli nolla, ja ainoastaan ryhmällä R1 keskihajonta oli merkittävä (1,15). 

Kännyköiden ja tietokoneiden käytön suosio suomalaisten nuorten keskuudessa on todettu 

monissa tutkimuksissa, mutta kaikkien oppilaiden vastausten keskihajontaa voidaan silti 

pitää yllättävän pienenä.  

 

Alkukyselyn vastausten keskihajonnoista laskettiin ryhmäkohtaiset keskiarvot, kuten 

luvussa 4.5.3 on kuvattu. Pienin vastausten keskihajontojen keskiarvo oli ryhmillä R7 ja 

R8, vain noin 0,2. Myös ryhmän R6 lukemaa (0,38) voi pitää pienenä. Nämä ryhmät olivat 

siis alkukyselyn vastausten perusteella kaikkein homogeenisimpiä. Korkein lukema oli 

ryhmillä R2 (1,03) sekä R4 ja R5 (0,91), eli näiden ryhmien oppilailla oli eniten 

keskinäisiä eroja suhtautumisessa luonnossa liikkumiseen, biologiaan sekä kännyköiden ja 

tietokoneiden käyttöön. 
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Kokonaisuutena tarkastellen ryhmien sisäisiä eroja voidaan pitää pieninä, kun 

vaihteluvälinä on 0,19-1,03 ja korkein mahdollinen lukema 3,5. Kuitenkin ryhmät olivat 

keskenään erilaisia. Lukemaan vaikutti eniten kysymysten K1-1 ja K1-2 vastaukset, sillä 

K1-3:n vastauksissa erot jäivät pieniksi. Voidaan siis sanoa, että ryhmät olivat 

muodostuneet oppilaista suhteellisen homogeenisesti sen mukaan, miten kiinnostuneita he 

olivat luonnossa liikkumisesta ja biologiasta.  

 

5.3.2 Loppukysely 

Loppukyselyn tarkoituksena oli selvittää oppilaiden kokemuksia ja mielipiteitä 

yhteisöllisestä luontopolkutyöskentelystä Lehtiset-sovelluksen avulla. Kysymykset ovat 

taulukossa 14. 

 

Taulukko 14. Loppukyselyn suljetut kysymykset 

 

 

Kysymyksen K2-1 kaikkien oppilaiden vastausten keskiarvo oli 3,82 ja keskihajonta 1,01. 

Lukema vastaa hyvin sitä, kuinka oppilaat arvioivat luonnossa liikkumisen ja biologian 

kiinnostavuutta alkukyselyssä (K1-1 ja K1-2). Korkein keskiarvo oli ryhmillä R2, R6 sekä 

R8, ja matalin lukema oli ryhmällä R1 ollen 3,0. 

 

Kysymyksen K2-2 kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,05 ja keskihajonta 1,09. Oppilaat 

siis tiesivät omasta mielestään melko hyvin, mikä oli työskentelyn tavoite. Parhaiten 

tavoitteen kertoivat tienneen ryhmien R2, R6 ja R8 oppilaat. Huonoiten työskentelyn 

tavoitteen kertoivat tienneensä ryhmän R1 oppilaat. Kysymys K2-2 on tutkivan oppimisen 

kannalta tärkeä, sillä työskentelyn tavoitteen tiedostaminen on yhteisöllisen oppimisen 

onnistumiselle keskeinen edellytys. Kaikkien oppilaiden keskiarvon perusteella tämä 

edellytys täyttyi.  

 

K2-1 Oliko luontopolkutyöskentely mielestäsi kiinnostavaa? 
K2-2 Kuinka hyvin tiesit mikä oli työskentelyn tavoite? 
K2-3 Työskentelitkö mielestäsi yksin? 
K2-4 Työskentelitkö ryhmän jäsenten kanssa? 
K2-5 Saitko tietoa muiden ryhmien työskentelystä ja ajatuksista? 
K2-6 Oliko hyödyllistä, että muut ryhmät näkivät työskentelynne tulokset? 
K2-7 Auttoivatko lehtiset tehtävien tekemisessä? 
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Kysymyksen K2-3 vastausten keskiarvo oli 2,48 ja keskihajonta 1,44. Yleisesti ottaen 

oppilaat siis kokivat työskennelleensä vain vähän yksinään. Kuten keskihajonnasta käy 

ilmi, vaihtelu oli kuitenkin suurta; vastauksissa esiintyi tasaisesti vaihtoehtoja 1-4. 

Ryhmien R4 ja R6 oppilaat kokivat työskennelleensä eniten yksin. Vähiten 

yksintyöskentelyä koettiin ryhmissä R8, R1 ja R3.  

 

Kysymyksen K2-4 vastausten keskiarvo oli 4,67 ja keskihajonta 0,91. Oppilaat siis kokivat 

vahvasti työskennelleensä ryhmän muiden jäsenten kanssa. Jopa viidellä ryhmällä 

kahdeksasta vastausten keskiarvo oli 5,0, joten ryhmien erot jäivät pieniksi. Ryhmän R4 

keskiarvoa 3,67 voidaan pitää selvästi muista ryhmistä poikkeavan alhaisena. 

 

Kun luontopolkutyöskentelyn tavoitteena oli, että oppilaat toimivat yhteisöllisesti ryhmänä, 

olivat kysymysten K2-3 ja K2-4 tulokset toivottuja: oppilaat eivät kokeneet 

työskennelleensä yksin, vaan yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa. Tulosta voidaan 

pitää myös odotettuna: kun oppimismetodina on yhteisöllinen työskentely, ei ole 

yllättävää, että oppilaat kokevat työskennelleensä yhdessä. Vastausten perusteella 

yhteisöllinen työskentely näyttää siis onnistuneen hyvin. Kuitenkin kysymyksen K2-3 

vastaukset toivat myös esille selviä eroja ryhmien välillä. Kysymys K2-4 on vastakohta 

K2-3:lle, ja vastausten välillä vallitseekin negatiivinen riippuvuus (r=-0,74), mutta K2-

4:ssä ryhmien erot olivat pienempiä. Varsinkin K2-3:n esille tuomia ryhmien eroja voidaan 

pitää merkityksellisinä koko tutkimuksen kannalta, kun tehdään johtopäätöksiä ryhmien 

yhteisöllisen työskentelyn toteutumisesta. 

 

Kysymyksen K2-5 vastausten keskiarvo oli 4,19 ja keskihajonta 1,60. Oppilaat siis kokivat 

saaneensa tietoa muiden ryhmien työskentelystä ja ajatuksista, mutta oppilaiden välillä oli 

suuria eroja. Vastausten keskihajonta oli tässä kysymyksessä suurin. Eniten tietoa muista 

ryhmistä kokivat saaneensa ryhmän R4 oppilaat. Selvästi vähiten tietoa muista ryhmistä 

koki saaneensa ryhmä R7.  

 

Tutkivan oppimisen onnistumisen arvioimisen kannalta kysymyksen K2-5 vastaukset eivät 

ole merkittäviä, sillä oman ryhmän yhteisölliseen työskentelyyn osallistuminen on 

tärkeämpää kuin tiedon saaminen muiden ryhmien toiminnasta. Kuitenkin tutkivan 

työskentelyn kohteena olevan aihekokonaisuuden oppimista edistää se, että ryhmät saavat 
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tietoa toistensa toiminnasta. Tämän voidaan katsoa toteutuneen kohtuullisesti, sillä 16 

oppilasta 22:sta vastasi vähintään luvulla 4. 

 

Kysymyksen K2-6 vastausten keskiarvo oli 4,18 ja keskihajonta 1,14. Oppilaat pitivät siis 

jossain määrin hyödyllisenä sitä, että muut ryhmät näkivät heidän työskentelynsä tulokset. 

Eniten tästä kokivat hyötyneensä ryhmät R6 ja R5 sekä vähiten R4.  

 

Vastaukset kuvastavat, miten merkityksellisenä oppilaat pitävät sitä, että muut näkevät 

heidän työskentelynsä tulokset. Tässä tutkimuksessa ei pyritty selvittämään syitä, miksi 

oppilaat kokivat hyödylliseksi sen, että muut näkivät heidän työskentelynsä tulokset. 

Vastaukset voivat ilmentää esimerkiksi oppilaiden kokemaa sosiaalista painetta menestyä 

työskentelyssä tai ulkoista oppimismotivaatiota. Joka tapauksessa oppilaat kokivat yleisesti 

ottaen hyötyvänsä jollakin tavalla siitä, että muut ryhmät näkivät heidän työskentelynsä 

tulokset. 

 

Kysymyksen K2-7 kaikkien oppilaiden vastausten keskiarvo oli 4,27 ja keskihajonta 1,28. 

Lehtisten tekemisen koettiin siis yleisesti ottaen auttavan luontopolun tehtävien 

tekemisessä. Vaihtelua oli kuitenkin runsaasti. Eniten lehtisistä kokivat saaneensa apua 

ryhmät R2 ja R7. Vähiten lehtisistä hyötyivät tehtävien teossa ryhmät R4 ja R8. 

 

Tutkivan oppimisen kannalta lehtisten tarkoituksena oli, että niiden tekeminen aiheuttaa 

oppilaille tarpeen toimia yhdessä luontopolun työskentelypisteillä. Ryhmien tekemät 

lehtiset olivat konkreettinen kiintopiste niiden työskentelylle. Vastauslehtisiin valmiiksi 

merkittyjen lauseenosien, ns. sisäisen skriptauksen, tarkoituksena oli ohjata ryhmien 

toimintaa vaiheesta toiseen. Kysymyksen K2-7 vastausten perusteella lehtiset toimivat 

onnistuneesti ryhmien työskentelyn apuna. 

 

Loppukyselyn vastausten keskihajonnoista laskettiin ryhmäkohtaiset keskiarvot samaan 

tapaan kuin alkukyselyn vastauksista (kts. taulukko 12). Selvästi pienin vastausten 

keskihajontojen keskiarvo oli ryhmällä R3 ollen 0,40. Kun kysymyksiä oli yhteensä 

seitsemän, tätä lukemaa voidaan pitää hyvin alhaisena. R3:n oppilaat muodostivat siis 

loppukyselyn vastausten perusteella hyvin kiinteän ryhmän. Suurin vastausten 

keskihajontojen keskiarvo oli ryhmillä R4 ja R6. Näiden ryhmien oppilaiden kokemuksissa 

oli siten eniten keskinäisiä eroja. Muilla ryhmillä lukema vaihteli välillä 0,71-1,13. 
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5.4 Käsitekartat 

Sekä alku- että loppukyselyssä oppilaat tekivät käsitekarten aiheesta ”elottoman ja elollisen 

luontoon jättämät jäljet”. Käsitekartat analysoitiin sisällönanalyysillä, ja niiden 

tarkoituksena oli tutkia luontopolkutyöskentelyn vaikutusta oppilaiden käsitteelliseen 

ymmärrykseen oppimisen kohteesta.  

 

Käsitekartat luokiteltiin niiden osoittaman käsitteellisen kompleksisuuden mukaan luvuilla 

1-5 (kts. taulukko 7) siten kuin luvussa 4.5.4 on kuvattu. Elolliseen ja elottomaan luontoon 

liitetyt käsitteet erotettiin analyysissä toisistaan. Alku- ja loppukyselyssä tehtyjen 

käsitekarttojen luokituksista laskettiin erotuslaskuna luontopolkutyöskentelyn aiheuttama 

muutos. Näin saaduista tuloksista laskettiin ryhmäkohtaiset keskiarvot. Lisäksi elollisen ja 

elottoman luonnon käsitekarttoista laskettiin keskiarvot, mikä mahdollisti käsitekarttojen 

vertailun yhdellä luvulla. Näin saadut arvot kerättiin taulukkoon 15.  

 

Taulukko 15. Käsitekarttojen luokittelun ryhmien keskiarvot ja muutos 

 

 

Alkukyselyn käsitekarttatehtävässä oppilaiden (n=17) laatimien elollisen luonnon 

käsitekarttojen luokituksen keskiarvo oli 2,18. Tämä tarkoittaa, että käsitekartat sisälsivät 

keskimäärin vain yhdentyyppisiä elolliseen luontoon kuuluvia asioita, jotka aiheuttavat 

jälkiä luontoon. Kuitenkaan näissä käsitekartoissa ei mainittu, mitä jäljet voivat olla 

konkreettisesti. Tyypillinen käsitekartta sisälsi esimerkiksi ainoastaan eri eläinlajeja.  

 

Kaikilla muilla ryhmillä keskiarvo oli 2,0 paitsi ryhmällä R1, jolla se oli 3,0. Lukema 3 

tarkoittaa, että käsitekartassa oli mainittu useita erityyppisiä elollisen luonnon asioita, jotka 

aiheuttavat jälkiä luontoon. Kokonaisuutena oppilaiden käsitekarttojen taso oli kuitenkin 

hyvin tasainen keskihajonnan ollessa 0,35. 
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Elottomaan luontoon liittyvissä alkukyselyn käsitekartoissa oli enemmän eroja kuin 

elollisen luonnon käsitekartoissa. Kaikkien oppilaiden käsitekarttojen luokituksen 

keskiarvo oli 2,12, siis lähes sama kuin elollisen luonnon käsitekartoissa. Vaihtelu oli 

kuitenkin suurempaa keskihajonnan ollessa 0,45. Tämä näkyi myös ryhmien keskiarvoissa. 

Suurin keskiarvo oli ryhmillä R6 (2,50) ja R5 (3,00). Pienin keskiarvo oli ryhmällä R7. 

Suurimmalla osalla oppilaista käsitekartat sisälsivät vain yhdentyyppisiä elottomaan 

luontoon kuuluvia asioita, jotka aiheuttavat jälkiä luontoon, esimerkiksi eri vuodenaikoja 

tai luonnonvoimia. 

 

Loppukyselyn käsitekarttatehtävässä elollisen luonnon käsitekarttojen luokituksen 

keskiarvo oli 3,18 ja keskihajonta 1,42. Tämä tarkoittaa, että käsitekartat sisälsivät 

keskimäärin useantyyppisiä elollisen luonnon jälkien aiheuttajia. Kuitenkin vaihtelu oli 

suurta, kuten korkeasta keskihajonnasta käy ilmi. Yksittäisten oppilaiden käsitekartoissa 

esiintyi kaikkia luokkia 1-5 (kts. taulukko 7).  

 

Paras keskiarvo oli ryhmillä R3 ja R8, peräti 5,00. Tämä tarkoittaa, että käsitekartat 

sisälsivät sekä konkreettisia esimerkkejä, mitä elollisen luonnon jättämät jäljet ovat, sekä 

selityksiä, miten ne ovat voineet syntyä. Keskimääräistä korkeampi keskiarvo oli myös 

ryhmillä R1 (4,33) ja R6 (4,00). Luvun 4 luokituksen saivat käsitekartat, jotka sisältävät 

konkreettisia esimerkkejä elollisen luonnon jättämistä jäljistä. Alhaisin keskiarvo oli 

ryhmällä R5 ollen 1,5. Ryhmillä R4 ja R7 keskiarvo oli 2,00, joka myös jää alle kaikkien 

oppilaiden keskiarvon.  

 

Loppukyselyn elottoman luonnon käsitekarttojen kaikkien oppilaiden keskiarvo oli 3,35 ja 

keskihajonta 1,18. Korkein keskiarvo oli ryhmillä R8 (5,00) ja R3 (4,50). Alhaisin 

keskiarvo oli ryhmillä R4 ja R5 ollen 2,00.  

 

Kokonaisuutena tarkastellen loppukyselyn käsitekartat olivat selvästi korkeampitasoisia 

kuin alkukyselyssä. Toisaalta myös käsitekarttojen luokitusten keskihajonta oli 

loppukyselyssä huomattavasti suurempi. Oppilaiden lähtötaso oli siis alkukyselyn 

perusteella tasainen, mutta luontopolkutyöskentelyn seurauksena oppilaiden käsitekarttojen 

tasoon oli tullut merkittäviä eroja. Tämän perusteella luontopolkutyöskentelyllä voidaan 

katsoa olleen selvä vaikutus oppilaiden käsitteellisen ymmärryksen tasoon opiskelun 

kohteena olevasta aihekokonaisuudesta (elottoman ja elollisen luontoon jättämät jäljet). 
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Arvioitaessa luontopolkutyöskentelyn vaikuttavuutta ja tutkivan oppimisen onnistumista, 

tarkastelu keskittyy alkukyselyssä ja loppukyselyssä tehtyjen käsitekarttojen välillä 

tapahtuneeseen muutokseen. Muutos laskettiin vähentämällä loppukyselyn käsitekarttojen 

luokituksista alkukyselyn käsitekarttojen luokitukset. Kaikkien oppilaiden kohdalla muutos 

oli elollisen luonnon käsitekartoissa keskimäärin +1,00 keskihajonnan ollessa 1,36 sekä 

elottoman luonnon käsitekartoissa +1,24 keskihajonnan ollessa 1,22. Oppilaiden tekemien 

käsitekarttojen käsitteellinen taso nousi siis keskimäärin yhdellä luokalla 

luontopolkutyöskentelyn ansiosta. Keskihajonnan ollessa korkea oppilaiden väliset erot 

olivat kuitenkin suuria.  

 

Ryhmittäin tarkasteltuna käsitekarttojen muutos vaihteli -0,50:n ja +3,00:n välillä. 

Ryhmien käsitekarttojen keskiarvo nousi parhaimmillaan luokasta 2 korkeimpaan luokkaan 

5. Suurin positiivinen muutos tapahtui ryhmissä R8, R3, R1 ja R6. Näiden ryhmien 

käsitteellisen ymmärryksen voidaan katsoa kehittyneen luontopolkutyöskentelyssä 

merkittävästi.  

 

Ryhmässä R5 muutos oli negatiivinen -0,50 eli luontopolkutyöskentely ei parantunut 

käsitekarttojen tasoa, vaan laski sitä. Ryhmässä R4 käsitekarttojen keskiarvossa ei 

tapahtunut lainkaan muutosta, ja R7:ssä muutosta tapahtui vain elottoman luonnon 

käsitekarttojen kohdalla, se nousi yhden luokan. Ryhmän R2 kohdalla käsitekarttojen 

muutos vastasi oppilaiden keskiarvoa ja oli noin +1. 

 

Johtopäätöksenä käsitekarttojen analyysi antaa hyvän kuvan siitä, miten oppilaiden 

tekemien käsitekarttojen taso muuttui luontopolkutyöskentelyn jälkeen ja mitä eroja 

ryhmien välillä oli. Tutkivan oppimisen teorian mukaisesti oppimisessa on kyse 

nimenomaan käsitteellisestä muutoksesta. Käsitekarttojen analyysin perusteella tutkivaa 

oppimista voidaan pitää onnistuneena niissä ryhmissä, joissa käsitekarttojen luokituksen 

muutos on selvästi positiivinen. 

 

5.5 Tulosten väliset riippuvuussuhteet 

Eri aineistojen analyysin tuloksena saatujen muuttujien väliltä etsittiin riippuvuussuhteita 

korrelaatioanalyysillä kuten luvussa 4.5.5 on kuvattu. Alla olevassa taulukossa 16 esitetään 

niiden 27 muuttujaparin korrelaatiokerroin r sekä selitysaste r2, joissa -0,50 > r > 0,50. 
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Taulukkoon on merkitty harmaalla taustavärillä ne muuttujaparit, joissa -0,70 > r > 0,70, 

eli joiden korrelaatiota voidaan pitää merkittävänä. Täydellinen lista korrelaatioanalyysin 

muuttujapareista ja tuloksista on liitteessä 6. 

 

Taulukko 16. Korrelaatioanalyysin muuttujaparit ja tulokset 

Selittävä muuttuja x Selitettävä muuttuja y r r
2
 

S-OT: tehtävän selventäminen K2: vastausten keskihajonnan ka. -0,70 0,49 
S-TM: teorian muotoileminen K2: vastausten keskihajonnan ka. -0,68 0,47 
S: luokkien määrä yhteensä per oppilas K2: vastausten keskihajonnan ka. -0,77 0,60 
S-TM: teorian muotoileminen S-TT: valmiin teorian esittäminen 0,56 0,31 
S-OM: ongelman muotoileminen  S-OO: valmiin ongelman esittäminen 0,53 0,28 
S-TT: valmiin teorian esittäminen  S-TL: lisätiedon esittäminen teoriasta 0,68 0,46 
M1: käsitekarttojen ka. S-TT: valmiin teorian esittäminen 0,84 0,70 
M1: käsitekarttojen ka.  S: luokkien määrä yhteensä per oppilas 0,72 0,51 
S-OK: kohteen valokuvaaminen M2: käsitekarttojen ka. 0,69 0,48 
S-TM: teorian muotoileminen M2: käsitekarttojen ka. 0,62 0,39 
S: luokkien määrä yhteensä per oppilas M2: käsitekarttojen ka. 0,72 0,51 
K2-3: yksin työskentely M2: käsitekarttojen ka. -0,67 0,45 
K2-4: ryhmän kanssa työskentely M2: käsitekarttojen ka. 0,78 0,61 
S-OT: tehtävän selventäminen M3: käsitekarttojen muutoksen ka. 0,72 0,51 
S-OK: kohteen valokuvaaminen M3: käsitekarttojen muutoksen ka. 0,65 0,42 
S-TM: teorian muotoileminen M3: käsitekarttojen muutoksen ka. 0,58 0,33 
S: luokkien määrä yhteensä per oppilas M3: käsitekarttojen muutoksen ka. 0,71 0,51 
K2-3: yksin työskentely M3: käsitekarttojen muutoksen ka. -0,72 0,52 
K2-4: ryhmän kanssa työskentely M3: käsitekarttojen muutoksen ka. 0,74 0,55 
K2: vastausten keskihajonnan ka. M3: käsitekarttojen muutoksen ka. -0,74 0,55 
S-OM: ongelman muotoileminen L: vastauslehtisten ka. 0,62 0,38 
S-TL: lisätiedon esittäminen teoriasta L: vastauslehtisten ka. 0,58 0,34 
S-OE: kohteen ehdottaminen K2-3-K2-4: yhteisöllinen työskentely 0,80 0,64 
S-TM: teorian muotoileminen K2-3-K2-4: yhteisöllinen työskentely 0,80 0,65 
S: luokkien määrä yhteensä per oppilas K2-3-K2-4: yhteisöllinen työskentely 0,83 0,69 
K2-3-K2-4: yhteisöllinen työskentely  M2: käsitekarttojen ka. 0,75 0,57 
K2-3-K2-4: yhteisöllinen työskentely  M3: käsitekarttojen muutoksen ka. 0,78 0,60 

 

Seuraavassa tulkitaan taulukossa 16 harmaalla taustavärillä merkittyjä korrelaatioita. 

 

Hyvä käsitteiden esiymmärrys edisti työskentelyteorioiden muodostamista 

Ennen luontopolkutyöskentelyä tehtyjen käsitekarttojen osoittaman käsitteiden 

ymmärryksen todettiin ennustavan, kuinka runsaasti ryhmät keksivät työskentelyteorioita 

(S-TT-luokka). Näiden muuttujien välillä vallitsi vahva positiivinen korrelaatio (r=0,84). 

Käsitteiden esiymmärryksen todettiin korreloivan jossain määrin myös ryhmien 

keskusteluissa esiintyvän teorian muotoilun S- (TM) kanssa (r=0,31). Sen sijaan ryhmien 

keksimien ongelmien (S-OO-luokka) määrällä tai niiden sanallisella muotoiluilulla (S-OM) 

ei todettu olevan yhteyttä ryhmien esiymmärrykseen. Hyvä käsitteiden esiymmärrys ei siis 
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näytä helpottavan tutkivan oppimisen ongelmien asettamista, mutta sen sijaan se näyttää 

helpottavan työskentelyteorioiden keksimistä asetettujen ongelmien pohjalta. 

 

Runsas työskentelyteorioiden muotoilusta keskusteleminen ennusti keksittyjen 

teorioiden määrää 

Mitä enemmän oppilasryhmät keskustelivat työskentelyteorioiden sanallisesta muotoilusta 

(S-TM), sitä enemmän he kykenivät kehittämään erilaisia työskentelyteorioita (S-TT). 

Luokkien esiintymismäärän välillä vallitsi positiivinen riippuvuus (r=0,56). Runsas 

keskusteleminen työskentelyteorioista sai ryhmät keksimään useita erilaisia 

työskentelyteorioita. Tämä tulos on yhtäpitävä tutkivan oppimisen mallin kanssa, jonka 

mukaan voidaan odottaa, että mitä enemmän ryhmissä on aiheen mukaista keskustelua, eli 

vastavuoroista tiedonrakentelua, sitä enemmän ryhmät keksivät omia teorioita tutkittavasta 

ongelmasta.  

 

Ryhmän kehittämien työskentelyteorioiden määrä oli yhteydessä siihen, kuinka 

paljon ryhmät keksivät teoriaan liittyviä lisäperusteluita 

Ryhmien esittämien valmiiden työskentelyteorioiden (S-TT) määrällä oli vahva 

positiivinen riippuvuus (r=0,68) siihen, kuinka paljon ryhmässä keksittiin teoriaan liittyviä 

lisätietoja ja –perusteluita (S-TL). Tämä osoittaa, että nimenomaan työskentelyteorioiden 

kehittäminen oli oppimisprosessin onnistumisen kannalta keskeistä. Työskentelyteorioiden 

kehittäminen oli siis edellytyksenä sille, että oppilaat osasivat käyttää työskentelyteoriassa 

esittämäänsä tietoa ja keksivät sitä tukevia lisäperusteita tai muita teoriaan liittyviä 

lisätietoja. 

 

Tehtävännannoista keskusteleminen ennusti ryhmän yhteisöllisyyden onnistumista 

Ryhmien keskusteluissa esiintyneiden tehtävänannon selventämiseen liittyvän luokan (S-

OT) määrällä ja loppukyselyn vastausten keskihajonnan välillä oli negatiivinen riippuvuus 

(r=-0,70). Toisin sanoen mitä enemmän ryhmä keskusteli tehtävänannoista työskentelyn 

aikana, sitä yhdenmukaisempi kokemus luontopolkutyöskentelystä jäi ryhmän oppilaille. 

Jos ryhmän jäsenten loppukyselyn vastausten keskihajontaa pidetään yhteisöllisyyden 

onnistumisen mittarina, voidaan tästä tehdä myös se johtopäätös, että nimenomaan 

tehtävänannoista keskusteleminen luontopolkutyöskentelyn aikana edisti oppilaiden 

yhteisöllisyyttä. Tämä on tutkivan oppimisen teorian mukainen tulos, sillä sen mukaan 
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tehtävästä keskusteleminen edistää sitä, että oppilaat kokevat tehtävän aidosti yhteiseksi, 

eli se edistää yhteisöllisyyttä.  

 

Myös ongelmien esittämisen (S-OE) ja työskentelyteorian muotoilun (S-TM) luokkien 

todettiin olevan negatiivisesti riippuvaisia ryhmän jäsenten loppukyselyn vastausten 

keskihajontojen kanssa, mutta niissä korrelaatio oli jonkin verran pienempi (S-OE r=-0,61 

ja S-TM r=-0,68) kuin tehtävän selventämisen (S-OT) kanssa. 

 

Ryhmien keskustelun määrä luontopolkutyöskentelyn aikana ennusti käsitekartoissa 

tapahtunutta edistystä 

Mitä enemmän ryhmät kaiken kaikkiaan keskustelivat tehtävien teosta (kaikkien luokkien 

määrä yhteensä), sitä enemmän ryhmien jäsenten käsitekartoissa oli tapahtunut edistystä 

työskentelyn seurauksena (r=0,71). Tämä oli odotettu tulos, sillä tutkivan oppimisen 

teorian mukaan kaikenlainen oppimistehtäviin liittyvä tavoitteellinen keskusteleminen 

edistää yhteisöllistä oppimista ja oppilaiden käsitteellisen ymmärryksen kehittymistä. 

 

Kohteiden valokuvaamisesta keskusteleminen ennusti käsitekartoissa tapahtunutta 

edistystä 

Mitä enemmän ryhmät keskustelivat luontopolkutyöskentelyn aikana valokuvien 

ottamisesta, sitä enemmän ryhmien jäsenten käsitekartoissa oli tapahtunut edistystä 

työskentelyn seurauksena (r=0,65). Valokuvaamisesta keskusteleminen voidaan tulkita 

siten, että ryhmä koki ottamansa valokuvat tärkeiksi. Tutkivan oppimisen teorian mukaan 

kuvien kokeminen tärkeäksi lisää oppimisen merkityksellisyyttä oppilailla. Tästä seurasi 

se, että mitä enemmän valokuvien ottamiseen kiinnitettiin ryhmien keskusteluissa 

huomiota, sitä paremmin tutkivan työskentelyn kohteena olevat asiat ja niihin liitetyt 

pohdinnat jäivät oppilaiden muistiin ja sitä parempia olivat ryhmän oppimistulokset, mikä 

näkyi käsitekarttojen tason paranemisena. 

 

Muiden ryhmän jäsenten kanssa toimiminen ennusti käsitekarttojen kehittymistä 

Mitä vähemmän oppilaat kokivat työskennelleensä yksin (K2-3) loppukyselyn vastausten 

mukaan, sitä enemmän käsitekartoissa oli tapahtunut edistystä (r=-0,72). Toisaalta mitä 

enemmän oppilaat kokivat työskentelevänsä ryhmän jäsenten kanssa (K2-4), sitä enemmän 

käsitekartoissa oli tapahtunut edistystä (r=0,74). Toisin sanoen ryhmänä toimiminen 

näyttää loppukyselyn vastausten perusteella edistävän käsitekartoissa tapahtuvaa kehitystä 
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ja yksin toimiminen vähentävän sitä. Koska tulos kävi ilmi kahden loppukyselyn 

kysymyksen vastausten korrelaatiosta käsitekartoissa tapahtuneen muutoksen kanssa, tätä 

tulosta voidaan pitää vahvana osoituksena siitä, että yhteisöllinen työskentely vaikutti 

keskeisesti siihen, kuinka paljon oppilaiden käsitteellinen ymmärrys oli kehittynyt 

luontopolkutyöskentelyn jälkeen. Tätä voidaan pitää koko tutkimuksen keskeisimpänä 

tuloksena. 

 

Ryhmän jäsenten kokemusten samanlaisuus luontopolkutyöskentelystä ennusti 

käsitekartoissa tapahtunutta edistystä 

Mitä vähemmän eroja ryhmän jäsenten vastauksilla oli loppukyselyssä, sitä enemmän 

oppilaiden käsitekartat olivat edistyneet luontopolkutyöskentelyn ansiosta (r=-0,74). Siis 

mitä samanlaisemmat kokemukset ryhmän jäsenillä oli luontopolkutyöskentelystä, sitä 

enemmän heidän käsitteellinen ymmäryksensä näyttää tutkimuksen perusteella 

kehittyneen. Tulos on tutkivan oppimisen teorian mukainen, sillä mitä yhteisöllisempää ja 

jaetumpaa työskentely on, sitä paremmin oppiminen onnistuu, kuten edellisessä kohdassa 

oli tuloksena, ja sitä samanlaisempia ryhmän jäsenten kokemusten voidaan odottaa olevan. 

Tämä siis tukee tutkimuksessa esille tullutta tulosta, että nimenomaan oppilaiden 

toimiminen ryhmänä edisti käsitekarttojen analyysissä esille tullutta käsitteellistä muutosta. 

 

Oppilaiden kokemus työskentelyn yhteisöllisyydestä oli yhteydessä ryhmän tapaan 

keskustella tehtävien teosta luontopolkutyöskentelyn aikana 

Loppukyselyssä työskentelyn yhteisöllisyyttä mittasivat kysymykset ”Työskentelitkö 

mielestäsi yksin?” (K2-3) ja ”Työskentelitkö ryhmän jäsenten kanssa?” (K2-4). Kun 

näiden kysymysten vastausten keskiarvoista laskettiin erotus ryhmittäin, todettiin näin 

saadun yhteisöllisyyden kokemista kuvaavan arvon korreloivan vahvasti sen kanssa, 

kuinka paljon ryhmät kaiken kaikkiaan keskustelivat työskentelyn aikana tehtävien teosta 

(kaikki luokat yhteensä, r=0,83). Lisäksi em. yhteisöllisyyttä mittaavalla arvolla oli vahva 

riippuvuus etenkin ongelmien asettamisen (S-OE, r=0,80) sekä työskentelyteorioiden 

muotoilun (S-TM, r=0,80) luokkien esiintymismäärän kanssa. Koska nämä luokat liittyvät 

olennaisesti tutkivan oppimisen eri työskentelyvaiheisiin, voidaan todeta, että nimenomaan 

tutkivan oppimisen mallin mukainen työskentely lisäsi ryhmien yhteisöllisyyttä.  

 

Lisäksi edellä mainittu yhteisöllisyyttä kuvaava arvo (K2-3:n ja K2-4:n vastausten erotus) 

korreloi vahvasti sen kanssa, kuinka paljon ryhmien jäsenten käsitekarttojen taso oli 
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noussut työskentelyn jälkeen (r=0,78). Tämän päättelyketjun mukaan nimenomaan 

tutkivan oppimisen mallin mukainen yhteisöllinen työskentely johti oppilaiden 

käsitteellisen ymmärryksen kehittymiseen. 

 

5.6 Tulosten yhteenveto oppilasryhmittäin 

Analyysin keskeiset tulokset koottiin ryhmittäin taulukkoon 17. Tulosten valinta perustuu 

analyysissä esille tulleisiin seikkoihin ja tutkijan tulkintaan. 

 

Taulukko 17. Keskeiset tulokset ryhmittäin  

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

K1: Alkukysely         

K1-1: luonnossa liikkuminen 3,67 3,67 4,50 4,00 4,33 2,33 4,67 3,00 

K1-2: biologia 3,67 4,00 4,50 3,33 4,00 3,00 4,00 3,50 

K1-3: tietokoneet ja kännykät 5,33 5,67 5,50 5,33 5,33 6,00 6,00 6,00 

Vastausten keskihajonta 0,77 1,03 0,71 0,91 0,91 0,38 0,19 0,24 

S: luontopolkutyöskentelyn keskustelut         

S-OT: tehtävän selventäminen 1,67 5,33 19,00 4,33 5,67 6,00 7,33 23,00 

S-OH: luonnon havainnointi 8,00 5,00 6,50 4,00 8,33 7,67 7,67 4,00 

S-OE: tutkimuskohteen ehdottaminen 3,00 2,67 3,00 0,00 2,67 1,67 2,67 2,00 

S-OK: tutkimuskohteen kuvaaminen 4,00 6,33 8,50 4,33 1,00 7,67 0,00 5,00 

S-OM: ongelman muotoilu 1,33 3,33 0,00 0,33 1,67 1,00 1,67 4,00 

S-OO: valmiin ongelman esittäminen 1,67 2,00 0,00 1,67 2,00 0,33 1,00 1,50 

S-TM: teorian muotoilu 11,33 12,33 15,00 1,33 10,00 9,33 6,33 9,50 

S-TT: valmiin teorian esittäminen 6,67 4,00 3,00 1,33 3,33 3,67 1,00 1,50 

S-TL: lisätietoa yms. 4,67 6,00 0,50 0,67 2,67 1,00 1,67 0,50 

S-AM: toiminnan metakognitiivinen arviointi 0,00 1,00 2,50 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00 

Luokkien lukumäärä yhteensä 50,67 65,67 77,00 20,00 44,00 47,33 36,67 57,00 

L: Vastauslehtisten pisteiden keskiarvo 4,33 4,67 2,00 3,33 3,50 4,33 4,00 4,00 

K2: Loppukysely         

K2-1: luontopolkutyöskentelyn kiinnostavuus 4,00 3,67 4,50 2,67 3,67 4,00 4,67 3,50 

K2-2: työskentelyn tavoitteen tiedostaminen 3,00 5,00 4,00 3,67 4,00 4,67 3,67 4,50 

K2-3: yksin työskentely 1,67 2,00 1,50 4,00 3,00 3,50 2,33 1,50 

K2-4: ryhmän jäsenten kanssa työskentely 5,00 5,00 5,00 3,67 4,33 5,00 4,67 5,00 

K2-5: tiedon saaminen muista ryhmistä 4,67 5,00 5,00 5,33 3,67 3,33 2,33 5,00 

K2-6: hyöty, että muut näkivät työsk. tulokset 4,33 3,67 5,50 2,67 4,33 5,67 3,67 4,00 

K2-7: lehtisten apu tehtävien teossa 4,33 3,67 5,50 3,33 4,67 4,33 5,33 3,00 

Vastausten keskihajonta 0,84 0,98 0,40 1,30 1,13 1,34 1,01 0,71 

M: Käsitekartat         

M1: Käsitekartat alkukyselyssä 2,50 2,17 2,00 2,00 2,25 2,50 1,75 2,00 

M2: Käsitekartat loppukyselyssä 4,33 3,33 4,75 2,00 1,75 4,00 2,25 5,00 

M3: Käsitekarttojen muutos 1,83 1,17 2,75 0,00 -0,50 1,50 0,50 3,00 

 

Taulukossa 17 kyselyiden (K1 ja K2), vastauslehtisten (L) sekä käsitekarttojen (M) 

asteikkona on luvut 1-5. Luontopolkutyöskentelyn keskustelujen (S) arvot ovat 

sisällönanalyysin luokkien yhteenlaskettuja kokonaismääriä jaettuna ryhmien 

oppilasmäärillä. Taulukossa on lihavoitu ne arvot, jotka eroavat selvästi muiden ryhmien 

arvoista, ja ovat joko erityisen korkeita tai matalia. Taulukkoon on merkitty harmaalla 
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tutkijan tulkinnan mukaan erityisen merkittävät tulokset. Analyysin tuloksista tehdään 

seuraavassa ryhmäkohtaiset yhteenvedot. Apuna käytetään myös keskustelujen 

sisällönanalyysin tehtävittäin tarkasteltuja tuloksia (kts. liite 3). 

  

Ryhmä R1 (kaksi tyttöä ja yksi poika) 

Alkukyselyjen perusteella ryhmä ei ollu erityisen kiinnostunut luonnossa liikkumisesta 

(K1-1) ja biologiasta (K1-2) ja vastaukset olivat lähellä tutkimuksen keskiarvoja. Ryhmän 

toiminta luontopolulla oli erittäin aktiivista niin luonnon havainnoinnin (S-OH), teorioiden 

muotoilun (S-TM), valmiiden teorioiden muodostamisen (S-TT) kuin teoriaan liittyvien 

lisätietojen keksimisenkin osalta (S-TL). Ryhmässä pohdittiin vähiten 

luontopolkutyöskentelyn tehtävänantoja (S-OT). Ryhmän tekemät vastauslehtiset edustivat 

tutkimuksen kärkipäätä. Loppukyselyssä ryhmän oppilaat kokivat vahvasti toimineensa 

muiden ryhmän jäsenten kanssa (K2-4) sen sijaan, että olisivat toimineet yksin (K2-3). 

Käsitekarttojen analyysin perusteella ryhmän oppilaiden käsitteellisen ymmärryksen taso 

oli ennen luontopolkutyöskentelyä testiryhmien kärkipäätä. Luontopolkutyöskentelyn 

jälkeen käsitekarttojen taso nousi lähes kaksi luokkaa.  

 

Kokonaisuutena tarkastellen ryhmä oli keskimääräistä vähemmän kiinnostunut luonnossa 

liikkumisesta ja biologiasta, joten ryhmän lähtökohta oli haasteellinen. Ryhmän 

työskentely oli kuitenkin yhteisöllistä ja onnistunutta. Tätä johtopäätöstä tukevat etenkin 

ryhmän toiminta luontopolulla, loppukyselyn vastaukset kysymyksissä K2-3 ja K2-4 sekä 

käsitekartoissa tapahtunut tasonnousu. 

 

Ryhmä R2 (kaksi tyttöä ja yksi poika) 

Ryhmän vastaukset alkukyselyssä olivat lähellä tutkimuksen keskiarvoja, mutta oppilaiden 

vastausten keskihajonta oli kaikista ryhmistä suurinta. Erot liittyivät luonnossa liikkumisen 

(K1-1) ja biologian (K1-2) kiinnostukseen. Ryhmän toiminnassa luontopolkutyöskentelyn 

aikana erottui selvästi, että ryhmä kiinnitti erityisen paljon huomiota valokuvien 

ottamiseen. Ryhmä oli myös aktiivisin muotoilemaan erilaisia ongelmia (S-OM). Sama 

aktiivisuus näkyy myös omien teorioiden muotoilussa (S-TM) sekä keksittyjen teorioiden 

(S-TT) ja niihin liittyvien lisätietojen (S-TL) määrässä. Lisäksi keskusteluissa esiintyi 

kaikista eniten ryhmän toimintaan liittyviä metakognitiivisia huomioita (S-AM). Ryhmä oli 

kaikista aktiivisin keskustelemaan yhteisöllisen työskentelyn aikana. Myös ryhmän 

tekemät lehtiset olivat tutkimuksen parhaimmistoa. Loppukyselyn perusteella ryhmän 
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oppilaiden kokemus työskentelyn tavoitteen tiedostamisesta (K2-2) oli testiryhmien 

parasta. Oppilaat kokivat toimineensa yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa (K2-4), 

eivätkä he juurikaan kokeneet työskennelleensä yksin (K2-3).  

 

Kokonaisuutena tarkastellen ryhmän toiminta luontopolulla oli hyvin aktiivista ja ryhmän 

tekemät lehtiset olivat oppilasryhmien kärkeä. Muutoin ryhmän tulokset alku- ja 

loppukyselyssä sekä käsitekartoissa oli tutkimuksen keskitasoa.  

 

Ryhmä R3 (kaksi tyttöä) 

Ryhmän kiinnostus luonnossa liikkumiseen (K1-1) ja biologiaan (K1-2) on alkukyselyn 

perusteella suurinta kaikista ryhmistä. Oppilaiden väliset erot olivat pieniä. Ryhmän 

toiminnassa luontopolulla painottui ennen muuta tehtävänantojen pohtiminen (S-OT). 

Lisäksi on merkittävää, että ryhmän keskusteluissa ei esiintynyt lainkaan ongelmien 

muotoilua (S-OM) ja asettamista (S-OO). Tämä yhdistettynä tehtävänannoista 

keskustelemiseen kertoo, että ryhmällä oli vaikeuksia tehtävien teossa. Kuitenkin ryhmän 

keskusteluissa esiintyi runsaasti omien teorien muotoilua (S-TM). Valmiiden teorioiden (S-

TT) määrä oli samaa tasoa muiden ryhmien kanssa. Sen sijaan ryhmä ei juurikaan keksinyt 

teorioihin liittyviä lisätietoja (S-TL). Ryhmän tekemät lehtiset poikkesivat selvästi muiden 

ryhmien tuotoksista, sillä ryhmä ei käyttänyt hyväkseen valmista vastauspohjaa. Sen sijaan 

ryhmän vastauslehtiset sisälsivät vain kuvan sekä oman teorian ilman, että sitä perusteltiin 

millään tavoin. Ryhmän keskusteluiden analyysissä kävi ilmi, että toinen ryhmän oppilaista 

keksi valehdella, ettei ryhmän kännykässä ollut vastauslehtisten pohjia, tarkoituksenaan 

ilmeisesti laistaa tehtävien teossa. Tästä tuli erimielisyyttä toisen oppilaan kanssa, joka 

olisi halunnut käyttää vastauslehtisiä. Tämän tuloksena ryhmän lehtiset olivat 

luokittelultaan huonoimpia. Koska syy lehtisten heikoon luokitteluun on näin selvä, ei se 

kerro todellista kuvaa ryhmän osaamisesta. Loppukyselyn perusteella ryhmän oppilaat 

kokivat erimielisyyksistään huolimatta työskennelleensä yhdessä (K2-3 ja K2-4) ja kokivat 

luontopolkutyöskentelyn hyvin samalla tavalla. Käsitekarttojen analyysissä ryhmän ennen 

luontopolkutyöskentelyä tekemät käsitekartat olivat tutkimuksen keskitasoa. 

Luontopolkutyöskentelyn jälkeen käsitekartat olivat lähes kolme luokkaa parempia kuin 

alussa tehdyt, mikä oli kaikista ryhmistä toiseksi suurin muutos.  

 

Kokonaisuutena tarkastellen ryhmä oli kiinnostunut luontopolun aihepiireistä (K1-1 ja K1-

2). Keskustelu luontopolun tehtävien aikana oli aktiivista, mutta oppilailla oli epäselvyyttä 
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tehtävien teosta sekä ristiriitoja lehtisten tekemisessä. Loppukyselyn ja käsitekarttojen 

perusteella ryhmän toiminta oli kuitenkin yhteisöllistä ja sen jäsenten käsitteellisen 

ymmärryksen taso oli parantunut työskentelyn jälkeen merkittävästi. 

 

Ryhmä R4 (kaksi poikaa ja yksi tyttö) 

Alkukyselyn perusteella ryhmää kiinnosti luonnossa liikkuminen (K1-1), mutta ei 

juurikaan biologia (K1-2). Ryhmän jäsenten välillä oli kuitenkin isoja eroja. Ryhmän 

toiminnalle luontopolulla oli ominaista passiivisuus tehtävien tekemisessä. Ryhmässä 

keskusteltiin eniten tehtävänannoista (S-OT). Ryhmän keskusteluissa ei esiintynyt lainkaan 

ongelmien muotoilua (S-OM). Teorioiden muotoilua (S-TM) ja valmiita teorioita (S-TT) 

esiintyi vain vähän. Ryhmän tekemät lehtiset edustivat tutkimuksen heikointa kolmannesta. 

Loppukyselyn vastauksissa näkyivät selvästi työskentelyn ongelmat. Ryhmän oppilaat 

eivät olleet kiinnostuneita luontopolkutyöskentelystä (K2-1). Ryhmä oli ainoa, jonka 

jäsenet työskentelivät omasta mielestään enemmän yksin (K2-3) kuin yhdessä muiden 

ryhmän jäsenten kanssa (K2-4). Ryhmä ei myöskään kokenut, että tehtävien teosta olisi 

ollut apua työskentelylle (K2-6 ja K2-7). Oppilaiden vastausten välillä oli edelleen suuria 

eroja. Luontopolun jälkeen tehdyt käsitekartat eivät olleet lainkaan kehittyneet alussa 

tehdyistä, eikä ryhmäläisten käsitteellinen ymmärrys parantunut työskentelyn aikana.  

 

Kokonaisuutena ryhmää voidaan pitää esimerkkinä oppilasryhmästä, joka ei ole innostunut 

luontopolun aihepiiristä tai työskentelystä, vaikka luonnossa liikkuminen kiinnostikin 

ryhmää. Ryhmän suoritus oli kaikilla osa-alueilla arvioiden heikko ja passiivinen. Koska 

ryhmän työskentely ei ollut analyysin perusteella yhteisöllistä tai tietoa rakentavaa, oli 

tutkivan oppimisen mallin mukainen tulos, että oppilaiden käsitekartoissa ei ollut 

tapahtunut muutosta työskentelyn jälkeen.  

 

Ryhmä R5 (kaksi tyttöä ja yksi poika) 

Ryhmä oli alkukyselyn perusteella keskimääräistä kiinnostuneempi luonnossa 

liikkumisesta (K1-1) ja biologiasta (K1-2). Vastausten keskihajonnan perusteella ryhmän 

oppilaiden välillä oli kuitenkin selviä eroja. Luontopolkutyöskentelyn aikana ryhmässä 

pohdittiin suhteellisen paljon tehtävänantoihin liittyviä kysymyksiä (S-OT). Ryhmän 

keskusteluissa esiintyi merkittävästi luonnon havainnointia (S-OH). Ryhmä oli hyvin 

aktiivinen keskustelemaan sekä asetettavien ongelmien (S-OM) että työskentelyteorioiden 

muotoilusta (S-TM). Ryhmä myös onnistui muodostamaan useita erilaisia teorioita (S-TT). 
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Vaikka työskentely oli aktiivista, ryhmän tekemien lehtisten taso jäi alhaiseksi. 

Loppukyselyn perusteella oppilaat kokivat työskennelleensä luontopolun aikana selvästi 

enemmän myös yksin (K2-3) kuin muissa ryhmissä keskimäärin. Oppilaat kokivat 

työskennelleensä myös yhdessä (K2-4), mutta vastausten keskiarvo on kaikista ryhmistä 

toiseksi matalin. Oppilaiden vastauksissa oli merkittäviä eroja, mikä myös kertoo 

ryhmäytymisen epäonnistumisesta. Ryhmän alkukyselyssä tekemät käsitekartat ylittävät 

tutkimuksen keskitason, mutta luontopolkutyöskentelyn jälkeen käsitekarttojen taso oli 

laskenut selvästi. Tämä osoittaa, ettei luontopolkutyöskentely edistänyt oppilaiden 

käsitteellistä ymmärrystä, vaan pikemminkin sekoitti oppilaiden käsityksiä.  

 

Kokonaisuutena arvioiden ryhmän työskentelyä voidaan pitää epäonnistuneena. Ryhmä 

keskusteli aktiivisesti, mutta siitä huolimatta yhteisöllinen työskentely ei onnistunut, mikä 

näkyi myös vastauslehtisten heikkona tasona. Käsitekarttojen analyysi vahvistaa sen 

olettamuksen, että kun yhteisöllisyys ei onnistunut, ei myöskään oppilaiden käsitteellinen 

ymmärrys voinut kehittyä työskentelyn aikana. 

 

Ryhmä R6 (kaksi poikaa ja yksi tyttö) 

Alkukyselyn perusteella ryhmän oppilaat eivät olleet kiinnostuneita luonnossa 

liikkumisesta (K1-2) tai biologiasta (K1-2), vaan vastausten keskiarvo oli näissä 

kysymyksissä alhaisin kaikista ryhmistä. Ryhmän vastausten keskihajonta oli pieni, joten 

ryhmää voidaan pitää taustamuuttujiltaan homogeenisena. Luontopolkutyöskentelyn 

aikana ryhmä keskittyi tehtävien selventämiseen (S-OT), luonnon havainnointiin (S-OH) ja 

valokuvien ottamiseen (S-OK). Ryhmä ei keskustellut lähes lainkaan asetettavien 

ongelmien muotoilusta (S-OM) ja valmiita ongelmia (S-OO) esitettiin vain yksi. Sen sijaan 

ryhmä oli erittäin aktiivinen keskustelemaan omien teorioiden muotoilusta (S-TM) ja niitä 

valmistui (S-TT) keskimääräistä enemmän. Ryhmän tekemät vastauslehtiset edustivat 

tutkimuksen parasta kolmannesta. Loppukyselyssä oppilaat kertoivat kokeneensa 

työskennelleensä yksin (K2-3) selvästi enemmän kuin oppilaat keskimäärin. Ryhmän 

oppilaat kokivat kaikista eniten olleen hyötyä, että muut ryhmät näkivät heidän 

työskentelynsä tulokset (K2-6). Ryhmän jäsenten loppukyselyn vastauksissa oli suurin 

keskihajonta kaikista ryhmistä, mikä kertoo yhteisöllisyyden ongelmista. Ryhmän tekemät 

käsitekartat ennen luontopolkutyöskentelyä olivat tutkimuksen kärkipäätä. Ryhmän 

jäsenten käsitteellinen ymmärrys oli siis parantunut työskentelyn aikana merkittävästi.  
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Kokonaisuutena tarkastellen ryhmää voidaan pitää esimerkkinä oppilasryhmästä, joka ei 

alussa ollut kiinnostunut luontopolun aihepiiristä, mutta joka siitä huolimatta onnistui 

työskentelyssä. Ryhmän yhteisöllisyys onnistui kuitenkin vain osittain, mistä kertoo se, 

että ryhmän jäsenten kokemukset erosivat selvästi toisistaan loppukyselyssä ja ryhmässä 

koettiin paljon myös yksinään työskentelemistä. Ongelmista huolimatta ryhmän 

oppimistulosta voidaan pitää käsitekartoissa tapahtuneen tason paranemisen vuoksi 

hyvänä. 

 

Ryhmä R7 (kaksi tyttöä ja yksi poika) 

Ryhmä oli alkukyselyn vastausten perusteella toiseksi kiinnostunein luonnossa 

liikkumisesta (K1-1) ja biologiasta (K1-2). Lisäksi ryhmä oli hyvin kiinnostunut 

tietokoneista ja kännyköistä (K1-3). Oppilaiden vastausten keskihajonta oli alkukyselyssä 

kaikista ryhmistä pienin. Ryhmän toimintaa luontopolun aikana ei voida pitää aktiivisena. 

Keskusteluissa painottuivat ainoastaan tehtävien selventäminen ja pohtiminen (S-OT), 

luonnon havainnointi (S-OH) ja omien teorioiden muotoilu (S-TM). Sen sijaan ongelmien 

asettamisesta (S-OM ja S-OO) keskusteltiin hyvin vähän. Valmiita työskentelyteorioitakin 

saatiin valmiiksi vain muutama (S-TT). Ryhmän tekemät lehtiset olivat tutkimuksen 

keskitasoa. Loppukyselyn perusteella ryhmän oppilaat olivat kaikista kiinnostuneimpia 

luontopolkutyöskentelystä. Oppilaat kokivat työskennelleensä vain vähän yksin (K2-3), 

mutta runsaasti yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa (K2-4). Ryhmän yhteisöllisyyden 

voidaan siis katsoa onnistuneen. Ryhmä koki saaneensa selvästi vähiten tietoa muiden 

ryhmien toiminnasta (K2-5). Oppilaiden vastausten keskihajonta oli verraten pieni, mikä 

myös viittaa onnistuneeseen yhteisöllisyyteen. Ryhmän alkukyselyssä tekemät käsitekartat 

olivat koko tutkimuksen heikointa tasoa. Luontopolkutyöskentelyn seurauksena ryhmän 

oppilaiden käsitekarttojen taso oli noussut keskimäärin puoli luokkaa.  

 

Kokonaisuutena arvioiden ryhmä oli aihepiiristä kiinnostunut, mutta sillä oli käsitteellisen 

ymmärryksen osalta heikot lähtökohdat luontopolkutyöskentelyyn. Ryhmän yhteisöllistä 

työskentelyä voidaan pitää loppukyselyn perusteella onnistuneena, vaikka käsitekarttojen 

taso nousi työskentelyn tuloksena vain vähän.  

 

Ryhmä R8 (yksi tyttö ja poika) 

Ryhmä oli alkukyselyn perusteella kaikkien ryhmien keskiarvoa vähemmän kiinnostunut 

luonnossa liikkumisesta (K1-1) ja biologiasta (K1-2). Sen sijaan ryhmä oli hyvin 
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kiinnostunut tietokoneista ja kännyköistä (K1-3). Ryhmän keskusteluissa luontopolulla 

painottuivat tehtävänantojen selventäminen ja pohtiminen (S-OT). Asetettavien ongelmien 

muotoilua (S-OM) esiintyi keskusteluissa vain vähän, mutta ryhmä kuitenkin onnistui 

asettamaan yhteisen ongelman (S-OO) kaikissa kolmessa tehtävässä. Toiseksi eniten 

ryhmän keskusteluissa esiintyi teorioiden muotoilua (S-TM). Valmiita teorioita (S-TT) 

ryhmä kykeni muodostamaan kaikkien ryhmien keskiarvoa selvästi vähemmän. Ryhmän 

tekemät vastauslehtiset olivat tutkimuksen keskitasoa. Loppukyselyn perusteella ryhmän 

yhteisöllinen työskentely oli onnistunutta, sillä ryhmän oppilaat kokivat muita ryhmiä 

voimakkaammin toimineensa enemmän yhdessä kuin yksin (K2-3 ja K2-4). Vastausten 

keskihajonta oli loppukyselyssä tutkimuksen toiseksi pienin, mitä myös voidaan pitää 

merkkinä onnistuneesta yhteisöllisyydestä. Luontopolkutyöskentelyn jälkeen ryhmän 

käsitekartat olivat parantuneet eniten kaikista ryhmistä, jopa kolme luokkaa. Tämän 

perusteella ryhmän käsitteellinen ymmärrys oli kehittynyt merkittävästi työskentelyn 

ansiosta. 

 

Kokonaisuutena tarkastellen ryhmälle oli ominaista, että sen kiinnostus luontopolun 

aiheisiin, luonnossa liikkumiseen ja biologiaan oli keskitasoa vähäisempää. Ryhmän 

työskentely luontopolulla erosi useimmista muista ryhmistä siinä, että oppilaat pohtivat 

huomattavan paljon tehtävänantoihin liittyviä kysymyksiä. Loppukyselyn vastausten 

perusteella ryhmän työskentely oli hyvin yhteisöllistä. Etenkin ryhmän alkukyselyn 

vastauksiin nähden oppimistulosta, eli käsitekarttojen tason nousua, voidaan pitää 

yllättävän onnistuneena. 
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6 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tässä tutkimuksessa toteutettiin mobiililaitteilla tuetun yhteisöllisen oppimisen 

kenttäkokeilu. Tutkimuksen alussa asetettiin kaksi tutkimustehtävää (kts. luku 4.1). 

Ensimmäisenä tehtävänä oli vastata tutkimuskysymykseen ”Mitkä asiat kenttäkokeilussa 

testatussa pedagogisessa mallissa tukivat tai estivät oppilasryhmien yhteisöllistä 

oppimista?” Toisena tutkimustehtävänä ja samalla tutkimuksen design-tehtävänä oli 

konkreettisen yhteisöllisen oppimisen pedagogisen mallin kehittäminen, sen testaaminen 

käytännössä ja tulosten pohtiminen jatkokehitystä varten. Tutkimuksen erityispiirteenä oli 

siis tutkia, miten mobiililaitteilla ja niille kehitetyllä pedagogisella mallilla voitiin tukea 

yhteisöllistä oppimista. Seuraavassa tarkastellaan tutkimustehtävien toteutumista.  

 

6.1 Tutkimuskysymykseen vastaaminen 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä asiat kenttäkokeilussa testatussa 

pedagogisessa mallissa tukivat tai estivät oppilasryhmien yhteisöllistä oppimista. 

 

Oppilasryhmien keskustelujen nauhoitusten sisällönanalyysin koodausjärjestelmän pohjana 

käytettiin tutkivan oppimisen mallia (Hakkarainen et al., 1999; Hakkarainen et al., 2005). 

Analyysin perusteella oppilasryhmien keskusteluissa esiintyi runsaasti tutkivan oppimisen 

mallille tyypillisiä elementtejä, jotka liittyivät tutkimuskohteen valintaan (S-OE) sekä 

yhteisen tutkimusongelman (S-OM ja S-OO) ja työskentelyteorian muodostamiseen (S-TM 

ja S-TT).  

 

Tulokset osoittavat, että yhteisöllinen oppiminen tapahtui mobiililaitteen ”ympärillä” 

(Crook, 1994),. Kyse oli mobiilista yhteisöllisestä oppimisesta (Dillenbourg, 1999), jossa 

oppilasryhmät työstivät yhteisiä tuotoksia nimenomaan mobiililaitteiden ja niissä olevan 

Lehtiset-ohjelman avulla (kts. liite 1 ja 2). Mobiililaitteet mahdollistivat myös sen, että 

ryhmien julkaisemat tuotokset välittyivät kaikille ryhmille sekä opettajalle.  

 

Lehtiset-ohjelman kautta ryhmille välitettiin kenttäkokeilua varten kehitetty yhteisöllisen 

oppimisen malli (kts. luku 4.3.1), joka oli koottu tarinan muotoon (vrt. Dillenbourg, 2002). 

Sisällönanalyysissä kävi ilmi, että ryhmät keskustelivat runsaasti lehtisillä saamistaan 
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tehtävänannoista (S-OT) samalla, kun päättivät tavastaan työskennellä. Erityisen 

tehokkaasti ryhmien työskentelyä ja yhteisöllistä tiedonrakentamista (Scardamalia & 

Bereiter, 2003 ja 2005) ohjasi vastauslehtisten pohjiin kirjoitetut valmiit lauseen alut. 

Tämä näkyi siten, että oppilaat hyödynsivät keskusteluissaan valmiita lauseen alkuja 

muodostaessaan ryhmän yhteistä teoriaa ja etenivät työskentelyssä lauseen alkujen 

mukaisessa järjestyksessä (vrt. Soller, 2001). Tutkimuksesta saatiin siis vahvaa näyttöä, 

että yhteisöllistä oppimista (Dillenbourg, 1999) voitiin tukea ja ohjata niin sanottujen 

ulkoisten yhteisöllisten skriptien avulla (Dillenbourg, 2002; Hämäläinen & Häkkinen, 

2006).  

 

Kun ryhmien keskustelujen sisällönanalyysin luokkien määriä verrattiin 

korrelaatioanalyysillä loppukyselyn tuloksiin, todettiin niillä olevan selvä riippuvuus. 

Ryhmien oppilaiden loppukyselyn vastausten keskihajonta oli sitä suurempi, mitä 

pienempi oli sisällönanalyysin luokkien kokonaismäärä ryhmän keskusteluissa (r=-0,77). 

Kääntäen sanottuna runsas yhteisölliseen työskentelyyn liittyvä keskustelu näytti tässä 

tutkimuksessa vähentävän ryhmien oppilaiden keskinäisiä eroja loppukyselyssä. Koska 

loppukysely mittasi oppilaiden kokemuksia luontopolkutyöskentelystä, voidaan sen 

vastausten keskihajontaa pitää ryhmän hajanaisuuden/yhtenäisyyden mittarina. Varsinkin 

ryhmien keskusteluissa esiintyneiden tehtävän selventämisen (S-OT) sekä teorian 

muotoilemisen (S-TM) luokkien määrillä oli vahva negatiivinen riippuvuus loppukyselyn 

vastausten keskihajontaan (r=-0,70 ja r=-0,68). Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että 

ryhmien keskustelut, joissa esiintyi varsinkin tehtävien selventämistä sekä yhteisten 

teorioiden muotoilemista, näyttivät parantavan ryhmien koheesiota. 

 

Loppukyselyssä selvitettin kahden kysymyksen avulla, kokivatko oppilaat 

työskennelleensä yksin vai yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa. Suurin osa oppilaista 

koki työskennelleensä yhdessä muiden kanssa vastausten keskiarvon ollessa 4,67 (n=21) 

järjestysasteikolla 1-5. Oppilaiden kokemus yhteisöllisestä työskentelystä korreloi 

merkittävästi sen kanssa, paljonko oppilasryhmien keskusteluissa esiintyi kohteiden 

ehdottamisen (S-OE) ja teorian muotoilemisen (S-TM) luokkia. Molempien luokkien 

kohdalla korrelaatiokerroin oli 0,80, joka selitti noin 65% havainnoista. Koska nämä luokat 

olivat keskeisiä elementtejä kenttäkokeilussa käytetyssä yhteisöllisen oppimisen mallissa 

(kts. luku 4.3.1), tarkoittaa tämä sitä, että nimenomaan pedagogisen mallin mukainen 

työskentely johti oppilaiden kokemukseen yhteisöllisestä työskentelystä. Kokemus 
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yhteisöllisestä työskentelystä korreloi vahvasti myös sisällönanalyysin kaikkien luokkien 

ryhmäkohtaisten kokonaismäärien kanssa (r=0,83).  

 

Oppilaiden oppimistuloksia analysoitiin heidän tekemiensä käsitekarttojen avulla. 

Oppilasryhmien käsitekartat paranivat luontopolkutyöskentelyn seurauksena keskimäärin 

yhdellä luokalla, kun käytettiin järjestysasteikollista luokittelua 1-5. Toisin sanoen 

käsitekarttojen analyysin perusteella oppilaiden käsitteellinen ymmärrys oli kehittynyt 

luontopolkutyöskentelyn jälkeen. Muutoksen keskihajonta ryhmätasolla oli 1,29, ja 

enimmillään ryhmien käsitekartat paranivat noin 3 luokkaa. Suuren vaihtelun vuoksi 

käsitekarttojen analyysin erottelukyky oli erityisten hyvä.  

 

Ryhmien käsitekarttojen muutosten todettiin korreloivan merkittävästi useiden muiden 

tutkimuksessa saatujen tulosten kanssa. Käsitekarttojen muutokset riippuivat muun muassa 

siitä, kuinka paljon ryhmien keskusteluissa esiintyi tehtävien selventämisen (S-OT, 

r=0,72), kohteiden valokuvaamisen (S-OK, r=0,65) sekä työskentelyteorioiden 

muotoilemisen (S-TM, r=0,58) luokkia. Toisin sanoen nämä elementit edistivät selvästi 

oppilaiden käsitteellistä muutosta. Muun tyyppinen keskustelu edisti käsitteellistä muutosta 

(Cobb, 1994; Piaget, 1978; Vygotsky, 1962; Bransford et al., 2004), sillä myös 

käsitekarttojen muutoksen ja ryhmäkohtaisen luokkien kokonaismäärän välinen korrelaatio 

oli suuri (r=0,71). 

 

Tutkimuksessa saatiin useita tuloksia, jotka tukevat sitä yhteisöllisen oppimisen ja 

tiedonrakentamisen teoriaan (Scardamalia & Bereiter, 2003 ja 2005) sisältyvää 

olettamusta, että yhteisöllinen työskentely (Dillenbourg, 1999) voi tukea oppilaiden 

käsitteellistä muutosta. Käsitekarttojen muutoksilla oli merkittävä postiviinen riippuvuus 

loppukyselyssä esille tulleen yhteisöllisen työskentelyn kokemuksen kanssa (r=0,78). 

Vastaavasti yksin työskentelyn kokemuksella (K2-3) oli vahva negatiivinen riippuvuus 

käsitekarttojen muutoksen kanssa (r=-0,72). Lisäksi käsitekarttojen muutoksella oli vahva 

negatiivinen riippuvuus (r=-0,74) loppukyselyn vastausten ryhmäkohtaisen keskihajonnan 

kanssa. Eli mitä samanlaisempi kokemus oppilailla oli luontopolkutyöskentelystä, sitä 

enemmän heidän käsitteellinen muutoksensa oli kehittynyt. 

 

Tulosten ryhmäkohtaisessa yhteenvedossa kävi ilmi, että tietyt piirteet liittyivät usein 

toisiinsa. Tulosten perusteella ryhmien runsas keskustelu luontopolkutyöskentelyn 
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tehtävien aikana, vastauslehtisten korkea pistemäärä, loppukyselyssä ilmennyt kokemus 

yhteisöllisestä työskentelystä sekä käsitekartoissa tapahtunut muutos olivat yhteydessä 

toisiinsa. Nämä samat piirteet ilmenivät ryhmillä R1 ja R2 sekä vastauslehtisten korkeaa 

pistemäärää lukuunottamatta myös ryhmällä R3. Ryhmillä R6 ja R8 yhteisenä piirteenä oli 

muita ryhmiä suurempi käsitekartoissa tapahtunut muutos sekä loppukyselyssä todettu 

yhteisöllisyys. Ryhmillä R4, R5 ja R7 oli yhteisenä piirteenä käsitekarttojen vähäinen 

muutos sekä muita ryhmiä vähäisempi keskustelu luontopolkutyöskentelyn tehtävien 

aikana. Ryhmien vertailussa todettiin myös muita yhdenmukaisia piirteitä eri ryhmien 

välillä, mutta tutkimusjoukon pienuuden vuoksi ryhmiä ei tyypitelty. 

 

Tässä mainittujen johtopäätösten valossa näyttää siltä, että kenttäkokeilussa käytetty 

yhteisöllisen oppimisen pedagoginen malli johti yhteisölliseen oppimiseen (Dillenbourg, 

1999) ja oppilaiden käsitteellisen muutoksen kehittymiseen (vrt. Brandsford et al., 2004). 

Erityisesti yhteisöllisyyden ja käsitteellisen muutoksen välinen korrelaatio osoittaa, että 

käsitteellisen muutos oli yhteydessä nimenomaan yhteisölliseen työskentelyyn. Tämä 

todettiin myös ryhmien vertailussa sekä siinä, että loppukyselyssä oppilaiden kokemus 

yksinään työskentelystä korreloi negatiivisesti käsitekarttojen muutosten kanssa (r=-0,70). 

 

6.2 Tutkimustulosten perusteella tehdyt design-

periaatteet 

Tutkimuksen toisena tehtävänä ja samalla design-tehtävänä oli konkreettisen yhteisöllisen 

oppimisen pedagogisen mallin kehittäminen, sen testaaminen käytännössä ja tulosten 

pohtiminen jatkokehitystä varten (kts. luvut 4.1 ja 4.4). Tämä tehtävä on pääpiirteissään 

toteutunut tutkimuksen aikana. Tehtävän viimeiseen osaan kuitenkin liittyy, että tulosten 

pohjalta tehdään suosituksia jatkokehitystä varten. Nämä yhteisöllisen oppimisen 

pedagogiseen malliin liittyvät suositukset esitetään seuraavassa niin sanottuina design-

periaatteina (Nieveen et al., 2006; Shavelson et al., 2003).  

 

Yhteisöllistä työskentelyä tulee ohjata yhteisöllisillä skripteillä 

Oppilaiden keskustelujen sisällönanalyysillä saatiin vahvaa näyttöä siitä, että 

vastauslehtisiin liitetyt valmiit lauseen alut tukivat ja ohjasivat oppilaiden yhteisöllistä 
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työskentelyä. Kenttäkokeilussa käytetty yhteisöllinen skripti välitettiin oppilasryhmille 

tarinan muodossa mobiililaitteiden kautta, mikä todettiin toimivaksi ratkaisuksi. 

 

Yhteisöllistä työskentelyä tulee harjoitella 

Kun oppilaiden keskustelujen sisällönanalyysin tuloksia tarkastellaan tehtäväkohtaisesti, 

voidaan todeta, että yhteisöllinen työskentely ei onnistunut kaikilta ryhmiltä heti. Tämän 

vuoksi ryhmät tarvitsevat harjoittelua. 

 

Yhteisöllisen oppimisen aiheen tulee olla riittävän laaja 

Keskustelujen sisällönanalyysin tulosten perusteella oppilaiden käsitteellistä muutosta sekä 

ryhmien yhtenäisyyttä paransi se, että oppilasryhmät keskustelivat kontekstiin liittyvästä 

laajasta aihekokonaisuudesta (S-OT) työstäessään siihen liittyviä tehtäviä. 

 

Sovella tutkivan oppimisen mallia yhteisöllisen oppimisen tukemisessa 

Tutkimuksessa käytetty yhteisöllisen oppimisen pedagoginen malli perustui yhteisöllisen 

oppimisen malli. Siten tässä tutkimuksessa saadut tulokset liittyvät suoraan myös tutkivan 

oppimisen mallin käyttämiseen yhteisöllisessä oppimisessa.  

 

Käytä mobiililaitteita yhteisöllisen oppimisen tukemisessa avoimissa 

oppimisympäristöissä 

Tutkimuksen tulokset puoltavat mobiililaitteiden käyttöä yhteisöllisen oppimisen 

tukemisessa avoimissa oppimisympäristöissä silloin, kun edellä mainitut muut periaatteet 

täyttyvät. Huomion arvioista oli, että jokaisella 2-3 oppilaan ryhmällä oli käytössään vain 

yksi mobiililaite, mikä edisti laitteen ”ympärillä” tapahtuvaa yhteisöllistä työskentelyä, kun 

kaikkien oppilaiden oli keskityttävä samaan laitteeseen ja sillä tehtävään tuotokseen. Jos 

jokaisella oppilaalla olisi ollut käytössä oma mobiililaite, olisivat tutkimuksessa saadut 

tulokset hyvin erilaisia. 

 

Valokuvien ottamisella ja yhteisöllisten tuotosten tekemisellä voidaan edistää 

oppilaiden käsitteellistä muutosta 

Tutkimuksen tulosten perusteella valokuvien ottamiseen (S-OK) ja yhteisten teorioiden 

muodostamiseen (S-TM) liittyvä keskustelu oli yhteydessä oppilaiden käsitteelliseen 

muutokseen. Tätä tukee myös tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 
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Käytä oppimistulosten arviointiin käsitekarttojen analyysiä ryhmien tekemien 

tuotosten formaalin arvioinnin sijaan 

Korrelaatioanalyysillä todettiin, että käsitekarttojen analyysistä saadut tulokset korreloivat 

voimakkaammin oppilasryhmien keskustelujen sisällönanalyysin luokkien 

esiintymismäärien kanssa kuin ryhmien tekemien vastauslehtisten saamien numeeristen 

arvioiden kanssa. Siten käsitekartat antavat paremman kuvan ryhmien yhteisöllisen 

oppimisen prosesseista kuin ryhmien tekemät tuotokset. Lisäksi ennen ja jälkeen 

työskentelyn tehdyillä käsitekartoilla voidaan arvioidan oppilaiden käsitteellistä muutosta.  

 

6.3 Pohdinta 

Tutkimuksen tarkoituksena oli design-tutkimuksen strategiaa käyttäen edistää sekä 

oppimisen teoriaa että käytäntöä. Toteutetussa kenttäkokeilussa saatiin tutkittavasta 

ilmiöstä monipuolista aineistoa. Analyysiä rajattiin tekemällä tutkimuskysymyksen ja 

teoreettisen viitekehyksen mukaisesti ”vahva päätös”, mitä aineisto edustaa ja mikä siinä 

on tärkeää (Tuomi & Sarajärvi, 2003). Tässä tapauksessa tutkimuksen läpäisevänä 

näkökulmana oli yhteisöllisen oppimisen analysoiminen, jossa oppiminen ymmärrettiin 

käsitteellisen ymmärryksen kehittymisenä (Bransford et al., 2004, s. 28; Merenluoto, 

2006). Tutkimuksen aihe oli haasteellinen, koska on vaikeaa osoittaa, mitkä muuttujat 

vaikuttavat oppimisen onnistumiseen ja havaittuihin oppimistuloksiin (Bereiter, 2002). 

Oppiminen on aina ainutlaatuinen ja monimutkainen tilannesidonnainen prosessi, johon 

vaikuttavia muuttujia ja niiden välisiä suhteita on mahdotonta selvittää kattavasti (ibid.).  

 

6.3.1 Tulosten merkittävyys 

Tutkimuksessa saatiin runsaasti tietoa oppilaiden keskusteluista luontopolun yhteisöllisen 

työskentelyn aikana. Analyysissä myös löydettiin useita tilastollisesti merkittäviä yhteyksiä 

oppilasryhmien keskusteluissa esiintyvien tekijöiden ja oppilaiden käsitekarttojen 

kehittymisen välillä. Tärkeimmät tutkimuksessa tehdyt johtopäätökset liittyvät siihen, 

mitkä seikat johtivat oppilaiden kokemukseen yhteisöllisestä työskentelystä ja 

käsitteelliseen muutokseen – eli yhteisölliseen oppimiseen. Toisaalta tutkimusaineiston 

monipuolisuus antoi mahdollisuuden sulkea pois joitakin vääriä olettamuksia.  
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Sisällönanalyysin perusteella vastauslehtisiin liitetty yhteisöllinen skripti (Dillenbourg, 

2002; Hämäläinen & Häkkinen, 2006), valmiiksi kirjoitetut lauseen alut, ohjasi 

merkittävästi oppilaiden keskustelua. Valmiiden lauseen alkujen on todettu tukevan 

yhteisöllistä oppimista esimerkiksi Sollerin (2001) tutkimuksessa. Skriptin avulla 

keskusteluissa toteutui teoreettisessa viitekehyksessä kuvatut tutkivan oppimisen mallin 

mukaiset osatekijät (Hakkarainen et al., 1999). Tutkivan oppimisen osalta tulokset olivat 

saman suuntaisia aiempien CSCL-tutkimusten kanssa, joissa on todettu tutkivan oppimisen 

mallin toimivan suomalaisissa koululuokissa, mutta tuottavan myös eroja oppilaiden välille 

(Lipponen & Hakkarainen, 1997; Hakkarainen et al., 2001) 

 

Tuloksissa oli merkille pantavaa kriittisen arvioinnin vähäisyys (2,5 %) oppilasryhmien 

keskusteluissa. Tulos voidaan Hakkaraisen et al. (2001) johtopäätösten mukaan selittää 

sillä, että opettajajohtoiseen työskentelyyn tottuneille oppilaille oppijakeskeinen 

työskentely ja omatoiminen kriittinen arviointi ei ollut tuttu toimintatapa. Myös arviointiin 

liittyvien kysymysten vähäisyys (6,5 %) voidaan selittää testijoukon oppimiskulttuurilla, 

joka ei ollut kehittynyt tutkivan oppimisen mukaiseksi (Lipponen & Hakkarainen, 1997). 

 

Sollerin (2001) tutkimuksessa eniten kokivat oppineensa ne oppilaat, joiden kirjoittamissa 

lauseissa vahvistamiseen liittyvien lauseen alkujen (esimerkiksi ”Thank you” ja ”OK”) 

osuus oli pienin, ja jotka lisäksi esittivät eniten kysymyksiä. Tässä tutkimuksessa samaa ei 

havaittu, vaan runsas vahvistaminen ja kysymysten esittäminen liittyi ryhmiin, jotka 

keskustelivat muutenkin aktiivisesti tehtävien teosta. Toisaalta tutkimus erosi Sollerin 

tutkimuksesta siinä, ettei yhteisöllinen työskentely tapahtunut teknologian ”lävitse” vaan 

sen ”ympärillä” (Crook, 1994), jolloin vuorovaikutus ja viestintä on eri tyyppistä. 

 

Yhteisöllisyys ja ryhmäytyminen ilmenivät tutkimuksessa siten, että mitä aktiivisemmin 

ryhmät keskustelivat ongelmien muodostamisesta sekä tehtävänannoista, sen 

samanlaisempia olivat ryhmien jäsenten kokemukset loppukyselyssä ja sitä enemmän 

oppilaat vastasivat työskennelleensä muun ryhmän kanssa. Myös keskustelujen 

sisällönanalyysin perusteella ryhmien työskentely oli yhteisöllistä, sillä keskusteluissa 

ilmeni runsaasti tiedonrakentamiseen liittyvää vastavuoroista selittämistä (Scardamalia & 

Bereiter, 2005; Lehtinen, 2003). Tältä osin tulokset eroavat esimerkiksi Musex-

tutkimuksesta (Yatani et al., 2004), jossa oppilaiden työskentely oli enemmänkin 

yhteistoiminnallista kuin yhteisöllistä. 
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Korrelaatioanalyysin perusteella oppilaiden käsitteellinen muutos oli yhteydessä sekä 

ryhmien aktiiviseen keskusteluun työskentelyn aikana että kokemukseen yhteisöllisestä 

työskentelystä. Toisaalta kokemus yhteisöllisestä työskentelystä oli yhteydessä aktiiviseen 

keskusteluun luontopolkutyöskentelyn aikana. Näiden perusteella tutkimuksessa testattu 

mobiililaitteilla tuettu yhteisöllisen oppimisen malli näytti tuottavan teoreettisessa 

viitekehyksessä kuvattua yhteisöllistä oppimista (Dillenbourg, 1999) ja tiedonrakentamista 

(Scardamalia & Bereiter, 2003 ja 2005), joka edisti oppilaiden käsitteellisen ymmärryksen 

kehittymistä (Bransford et al., 2004).  

 

Oppilailla havaittu käsitteellinen muutos ei riippunut heidän käsitteellisen ymmärryksensä 

lähtötasosta. Ennen luontopolkua tehtyjen käsitekarttojen taso ennusti yhteisöllisessä 

työskentelyssä luotujen teorioiden määrää, mutta se ei korreloinut työskentelyn jälkeen 

käsitekartoissa tapahtuneen muutoksen kanssa. Yhteisöllisen oppimisen ja 

tiedonrakentelun avulla saavutettu käsitteellisen ymmärryksen kehittyminen ei siis 

selittynyt oppilaiden yksilöllisellä lähtötasolla, vaan oppilasryhmien yhteisöllisellä 

työskentelyllä.  

 

Tutkimuksessa oppilaiden käsitteellistä muutosta ennusti paitsi keskustelun runsaus, 

etenkin keskusteluissa esiintynyt tehtävänantojen selventäminen, joka liittyi 

käsitekokonaisuuteen ”elottoman ja elollisen luontoon jättämät jäljet”. Elottoman ja 

elollisen luonnon jättämiä jälkiä voitiin pitää oppimisen ydinkäsitteinä ja niiden pohtimista 

”isona kysymyksenä”, jota oppilaat työstivät yhteisöllisen oppimisen ja 

tiedonrakentamisen avulla kaikkien kolmen tehtävän aikana. Myös aiemmissa ymmärtävän 

oppimisen ja siirtovaikutuksen tutkimuksissa on havaittu, että käsitteellistä muutosta 

edistää, että käsitteisiin liittyviä ongelmia ratkaistaan useissa konteksteissa (Cognition..., 

1997; Bjork & Richardson-Klavhen, 1989; Bransford et al., 2004). Tätä tukee, että myös 

työskentelyteorioiden muotoilemiseen liittyvän keskustelun määrä korreloi oppilaiden 

käsitteellisen muutoksen kanssa. 

 

Edellisten lisäksi myös tutkimuskohteiden valokuvaamiseen liittyvän keskustelun määrä 

ennusti oppilaiden käsitteellistä muutosta. Tulos on saman suuntainen Scifon (2005) 

tutkimuksen kanssa, jossa todettiin kuviin yhdistyvän oppilaiden mielessä alkuperäiseen 

oppimistilanteeseen liittyviä muistoja, kokemuksia ja tunteita. Tilannesidonnaisen 

kognition teorian mukaan tästä on tukea käsitteellisen ymmärryksen muodostumiselle sekä 
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opittujen asioiden myöhemmälle mieleenpalauttamiselle (Brown & Palincsar, 1989; 

Eteläpelto & Tynjälä, 1999).  

 

Tutkimuksessa saavutettujen tulosten merkittävyyttä lisää, että tutkimusaihe on edelleen 

tuore ja vastaavia tutkimuksia on tehty suhteellisen vähän. Tutkimuksen tuloksia voidaan 

käyttää vertailukohtana myöhemmille tutkimuksille. 

 

6.3.2 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu 

Tämän tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu perustuu Lincolnin ja Guban (1985) 

näkemykseen, jonka mukaan laadullista tutkimusta tulee arvioida seuraavilla kriteereillä: 

vastaavuus, siirrettävyys, luotettavuus ja vahvistettavuus. Lähtökohtana laadullisen 

tutkimuksen luotettavuudelle on tässäkin tutkimuksessa tarkka raportointi (Lincoln & 

Guba, 1985; Tuomi & Sarajärvi, 2003; Syrjäläinen, 1994), jolla on tarkoitus antaa lukijalle 

mahdollisuus arvioida tutkimuksen toteutusta ja tuloksia. 

 

Vastaavuudella tarkoitetaan sitä, missä määrin tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset 

vastaavat todellisuutta (Lincoln & Guba, 1985). Vastaavuutta pyrittiin lisäämään useiden 

eri tyyppisten aineistojen käyttämisellä, jotta tutkittavasta ilmiöstä saatiin enemmän tietoa 

ja ikään kuin tarkempi kuva. Analyysissä ja aineiston käsittelyssä pyrittiin 

systemaattisuuteen ja huolellisuuteen. Esimerkiksi sisällönanalyysissä tehtiin useita 

koodauskertoja virheiden välttämiseksi. Tutkimuksen luotettavuutta lisää, että eri 

tyyppisistä aineistoista havaittiin toisiaan tukevia tuloksia.  Tämän ansiosta voitiin tehdä 

johtopäätöksiä, jotka kävivät ilmi vähintään kahdesta eri tyyppisestä aineistosta. 

Esimerkiksi yhteisöllisyyden toteutumista voitiin arvioida sekä keskustelujen että 

loppukyselyn vastausten analyysin perusteella. 

 

Siirrettävyydellä tai yleistämisellä tarkoitetaan mahdollisuutta siirtää saatuja tuloksia 

koskemaan muita ryhmiä ja konteksteja (Lincoln & Guba, 1985). Laadullisessa 

tutkimuksessa ei pyritä yleistämään tuloksia samaan tapaan kuin kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa (kts. luku 4.4.1). Tuloksia voidaan pitää yleistettävinä, mikäli on kyetty 

löytämään yleisiä lainalaisuuksia (Syrjäläinen, 1994), mutta se jää lukijan arvioitavaksi. 

Tämän tutkimuksen kohdejoukko oli suhteellisen pieni (n=22), eikä sen voida ajatella 
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olevan kattava otos perusjoukosta. Löydetyt tilastolliset yhteydet pätevät vain paikallisesti 

tässä tutkimuksessa (Alasuutari, 1999).  

 

Tutkimuskysymyksen mukaisesti tuloksia tarkasteltiin pääasiassa oppilasryhmien tasolla. 

Tutkimuksessa todettiin samankaltaisuuksia tiettyjen ryhmien välillä, mutta kohdejoukon 

pienuuden takia niitä ei tyypitelty. Tyypittely olisi tässä tapauksessa voinut aiheuttaa 

lukijalle harhakäsityksen, että tutkimuksen aikana havaitut ryhmätyypit olisivat 

yleistettävissä, tai ettei olisi olemassa muunlaisia ryhmätyyppejä (vrt. Alasuutari, 1999; 

Peräkylä, 1995).  

 

Laadullinen tutkimus ja varsinkin design-tutkimus on luonteeltaan ainutkertaista ja 

prosessiluontoista (Eskola & Suoranta, 1999; Brown, 1992; Bereiter, 2002), minkä vuoksi 

tuloksia ei voida tarkistaa toistamalla tutkimus. Joitakin vaiheita kuten aineiston luokittelu 

sen sijaan on mahdollista toistaa. Tutkimuksessa ei kuitenkaan käytetty esimerkiksi 

tutkijatriangulaatiota, vaan luotettavuutta pyrittiin lisäämään prosessin tarkalla 

kuvauksella.  

 

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkija itse toimii ikään kuin tutkimuksen 

”mittarina” ja ”instrumenttina” (Ahonen, 1994; Eskola & Suoranta, 1999). Tämä 

vaikeuttaa laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointia, sillä lukija ei voi todentaa 

tutkijan toimintaa ja vaikutuksia tutkimustuloksiin. Kaikki tässä tutkimuksessa esitetyt 

tulokset ja tehdyt johtopäätökset on perusteltu tiukasti aineistosta ilmenevillä seikoilla, ei 

tutkijan omilla mielipiteillä, toiveilla tai intuitioilla. Tulosten luotettavuutta on pyritty 

lisäämään kytkemällä ne tutkimuksen teoriaan sekä vertaamalla aikaisempiin tutkimuksiin. 

 

Aineiston analyysissä oli havaittavissa saturaatiota eli samojen asioiden kertaantumista 

(Hirsjärvi et al., 2004). Esimerkiksi keskustelujen sisällönanalyysissä saturaatio ilmeni 

siten, että kahden ensimmäisen ryhmän keskustelujen analyysin jälkeen ei enää ollut 

tarpeen lisätä uusia luokkia. Selvimmin saturaatio ilmeni korrelaatioanalyysissä, jossa 

voitiin huomata tiettyjen tulosten toistuvuus.  
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6.3.3 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksessa saavutettiin monipuolisia tuloksia tutkittavasta ilmiöstä, mutta samalla se 

avasi kysymyksiä, joita voidaan selvittää jatkotutkimuksilla. Jatkotutkimuksissa tätä 

tutkimusta voidaan käyttää ikään kuin esitutkimuksena, joka antaa tietoa, jota voidaan 

hyödyntää suunnittelussa.  

 

Luonnollisin jatko tälle tutkimukselle olisi tutkia, miten tutkimuksessa testattua 

mobiililaitteilla tuettua yhteisöllisen oppimisen mallia voitaisiin kehittää siten, että se 

tukisi entistä paremmin yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista avoimissa 

oppimisympäristöissä. Tutkivan oppimisen mallin (Hakkarainen et al., 1999) kannalta olisi 

mielenkiintoista, tulisiko yhteisöllisestä tiedonrakentamisesta rikkaampaa, jos sen apuna 

olisi ulkoisia tietolähteitä kuten Internet-pohjainen avoin tietosanakirja ja hakukone. 

Lisätietolähteiden käyttö kuuluu alkuperäiseen tutkivan oppimisen malliin yhtenä 

työskentelyvaiheena (ibid.), mutta se ei ollut mahdollista tämän tutkimuksen 

kenttäkokeilussa käytössä olleella mobiililaitteella.  

 

Tutkimuksessa saatiin viitteitä, että oppilasryhmien toiminnassa voisi olla typologista 

säännönmukaisuutta. Kohdejoukon pienuuden (n=22) vuoksi tätä ei kuitenkaan voitu 

todentaa luotettavasti. Myöhemmissä tutkimuksissa tätä voitaisiin tutkia suuremmalla 

kohdejoukolla ja pyrkiä muodostamaan typologia, joka pätee kattavasti kaikkiin ryhmiin 

(Alasuutari, 1999). Tämän tutkimuksen tulosten ryhmäkohtainen tarkastelu tarjoaisi 

tällaiselle tutkimukselle hyvän vertailukohdan. 

 

Kolmas tutkimuksen aikana esiin tullut mahdollinen jatkotutkimuskohde on metakognition 

vaikutus yhteisöllisessä oppimisessa ja tiedonrakentamisessa. Keskustelujen 

sisällönanalyysissä aineistosta havaittiin kohtia, jotka tulkittiin metakognitiivisiksi 

huomioiksi ryhmän toiminnasta (kts. luku 4.5.1). Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu 

yhteyttä metakognitiivisten huomioiden ja käsitteellisen muutoksen välillä. Toisaalta tätä 

tarkasteltiin vain ryhmätasolla. Metakognition vaikutusta yksilötasolla ei selvitetty, koska 

se ei ollut tutkimuksen tarkoituksena. Esimerkiksi Bereiter (2002) on esittänyt, että 

tutkimalla metakognition vaikutusta yksilölliseen toimintaan oppimistilanteissa voitaisiin 

tehdä vahvempia johtopäätöksiä kuin selvittämällä oppimiseen liittyviä tilannekohtaisia 

muuttujia ja niiden välisiä yhteyksiä.  
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Liitteet 

Liite 1: Nokia 3650 -kamerakännykkä 

 

 

 

 

NETWORK GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 

Announced 1Q, 2003 

GENERAL 

Status Available 

Dimensions 130 x 57 x 26 mm, 139 cc  Size 

Weight 130 g 

Type TFT, 4096 colors 

Size 176 x 208 pixels, 35 x 41 mm 

Display 

  - 5-way scroll key 

- Wallpapers 

Type Polyphonic (24 channels), monophonic, WAV 

Amount 34 fixed + many variable 

Customization Composer, download 

Ringtones 

Vibration  Yes 

Phonebook Practically unlimited entries, 8 fields, Photocall 

Call records Detailed, max 30 days 

Card slot MMC 

Memory 

  - 4 MB Dynamic memory 

- ARM9 CPU, 104 MHz 

- Calendar notes 

- Editable message templates 



 

 

 

Lähde: http://www.gsmarena.com/nokia_3650-345.php 

(Viitattu 4.12.2007) 

GPRS Class 4 (3+1 slots), 24 - 36 kbps 

HSCSD Yes, 43.2 kbps 

EDGE No 

3G No 

WLAN No 

Bluetooth Yes, v1.1 

Infrared port Yes 

Data 

USB   

OS Symbian OS v6.1, Series 60 v1.0 UI 

Messaging SMS, MMS, Email 

Browser WAP 2.0/xHTML 

Clock Yes 

Alarm Yes 

Games Java and Symbian games  

Colors Dark Blue, Grey and Yellow 

Languages Most major European, Asian and American 

Camera VGA, 640x480 pixels, video 

Features 

  - Java MIDP 1.0 

- T9 

- Calculator 

- Voice dial 

- Voice record 

- Built-in handsfree 

- Xpress-on covers 

  Standard, Li-Ion 850 mAh (BL-5C) 

Stand-by up to 150 - 200 h 

Battery 

Talk time up to 2 h - 4 h 



 

 

Liite 2: Lehtiset-sovellus 

 

Lehtiset-ohjelma (julkaistu engl. nimellä Flyers) toimii Nokian S60-sarjan älypuhelimissa. 

Se mahdollistaa useiden yhtäaikaisten käyttäjien keskinäisen viestinnän ”lehtisillä”. 

Lehtiset ovat multimediaviestejä, jotka voivat sisältää otsikon, kuvan ja tekstiä. Viestit 

luodaan Lehtiset-ohjelman sisältämällä yksinkertaisella editorilla.  

 

Käyttäjät voivat julkaista oman lehtisensä, vastaanottaa ja lukea muiden käyttäjien jakamia 

lehtisiä sekä tallentaa lehtisiä paikalliseen kansioon (kts. kuva 2). Jokaisella käyttäjällä voi 

olla kerrallaan julkaistuna vain yksi lehtinen. Kun käyttäjä korvaa julkaistun lehtisensä 

uudella, se lähetetään uudestaan muille käyttäjille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistut lehtiset välitetään automaattisesti muille lähistöllä (~10 m) oleville Lehtiset-

sovelluksen käyttäjille. Lehtiset-sovellusta käyttävät puhelimet muodostavat ketjuttuneen 

verkon, jonka välityksellä lehtiset siirtyvät (kts. kuva 1). Lähettäminen ja vastaanottaminen 

tapahtuu ohjelman taustalla Bluetooth-yhteyden kautta. Lehtiset-ohjelma on mahdollista 

jättää päälle puhelimen taustalle, jolloin se ilmoittaa merkkiäänellä aina uuden viestin 

saapuessa. 

 

Lehtisten erona tavallisiin multimediaviesteihin (MMS) on, että niiden lähettäminen ja 

vastaanottaminen on käyttäjille ilmaista, sillä viestejä ei välitetä matkapuhelinoperaattorin 

kautta. Pienen kantaman vuoksi lehtiset soveltuvat vain paikalliseen viestintään. 

Kuva 1. Lehtisten välittäminen           Kuva 2. Ohjelman päävalikko 



 

 

Liite 3: Ryhmien keskustelujen sisällönanalyysin luokat 

tehtävittäin ja oppilaittain 

 

Ryhmä 1 

Luokka T1 T2 T3 Yhteensä 

OT 2 0 3 5 

OH 9 10 5 24 

OE 1 6 2 9 

OM 1 2 1 4 

OO 1 3 1 5 

OK 2 1 9 12 

TM 16 13 5 34 

TT 3 8 9 20 

TL 6 6 2 14 

AS 3 3 3 9 

AE 0 2 0 2 

AN 4 0 0 4 

AK 4 5 1 10 

AM 0 0 0 0 

Yhteensä 52 59 41 152 

     

Oppilas T 1 T 2 T 3 Yhteensä 

O1 18 32 23 73 

O2 14 19 9 42 

O3 20 8 9 37 

Yhteensä 52 59 41 152 

 

 

Ryhmä 2 

Luokka T 1 T 2 T 3 Yhteensä 

OT 1 5 10 16 

OH 5 2 8 15 

OE 4 2 2 8 

OM 0 8 2 10 

OO 2 2 2 6 

OK 8 3 8 19 

TM 12 14 11 37 

TT 4 5 3 12 

TL 6 11 1 18 

AS 19 11 5 35 

AE 2 1 1 4 

AN 3 1 0 4 

AK 4 5 1 10 

AM 1 1 1 3 

Yhteensä 71 71 55 197 

     

Oppilas T 1 T 2 T 3 Yhteensä 

O1 25 32 18 75 

O2 26 26 27 79 

O3 20 13 10 43 

Yhteensä 71 71 55 197 



 

 

Ryhmä 3 

Luokka T 1 T 2 T 3 Yhteensä 

OT 18 10 10 38 

OH 1 8 4 13 

OE 0 3 3 6 

OM 0 0 0 0 

OO 0 0 0 0 

OK 6 9 2 17 

TM 18 8 4 30 

TT 2 2 2 6 

TL 0 0 1 1 

AS 6 6 2 14 

AE 0 9 2 11 

AN 0 1 2 3 

AK 6 2 2 10 

AM 3 1 1 5 

Yhteensä 60 59 35 154 

     

Oppilas T 1 T 2 T 3 Yhteensä 

O1 38 36 21 95 

O2 22 23 14 59 

Yhteensä 60 59 35 154 

 

 

Ryhmä 4 

Luokka T 1 T 2 T 3 Yhteensä 

OT 3 1 9 13 

OH 3 1 8 12 

OE 0 0 0 0 

OM 0 0 1 1 

OO 2 1 2 5 

OK 3 6 4 13 

TM 0 2 2 4 

TT 0 0 4 4 

TL 0 1 1 2 

AS 0 0 0 0 

AE 0 1 0 1 

AN 1 0 0 1 

AK 2 1 1 4 

AM 0 0 0 0 

Yhteensä 14 14 32 60 

     

Oppilas T 1 T 2 T 3 Yhteensä 

O1 8 7 16 31 

O2 3 5 9 17 

O3 3 2 7 12 

Yhteensä 14 14 32 60 

 



 

 

Ryhmä 5 

Luokka T 1 T 2 T 3 Yhteensä 

OT 9 5 3 17 

OH 12 5 8 25 

OE 1 2 5 8 

OM 0 3 2 5 

OO 1 3 2 6 

OK 2 0 1 3 

TM 13 8 9 30 

TT 6 1 3 10 

TL 4 3 1 8 

AS 4 0 3 7 

AE 0 1 2 3 

AN 0 0 0 0 

AK 4 0 4 8 

AM 0 1 1 2 

Yhteensä 56 32 44 132 

     

Oppilas T 1 T 2 T 3 Yhteensä 

O1 22 8 15 45 

O2 25 16 14 55 

O3 9 8 15 32 

Yhteensä 56 32 44 132 

 

 

Ryhmä 6 

Luokka T 1 T 2 T 3 Yhteensä 

OT 4 5 9 18 

OH 6 8 9 23 

OE 3 2 0 5 

OM 1 1 1 3 

OO 1 0 0 1 

OK 13 10 0 23 

TM 14 14 0 28 

TT 4 6 1 11 

TL 2 1 0 3 

AS 2 3 0 5 

AE 1 3 1 5 

AN 1 2 1 4 

AK 3 7 1 11 

AM 1 0 1 2 

Yhteensä 56 62 24 142 

     

Oppilas T 1 T 2 T 3 Yhteensä 

O1 17 23 14 54 

O2 19 23 5 47 

O3 20 16 5 41 

Yhteensä 56 62 24 142 

 



 

 

Ryhmä 7 

Luokka T 1 T 2 T 3 Yhteensä 

OT 2 9 11 22 

OH 1 12 10 23 

OE 1 4 3 8 

OM 0 3 2 5 

OO 1 1 1 3 

OK 0 0 0 0 

TM 10 8 1 19 

TT 2 1 0 3 

TL 2 3 0 5 

AS 3 11 0 14 

AE 0 0 0 0 

AN 0 0 0 0 

AK 4 4 0 8 

AM 0 0 0 0 

Yhteensä 26 56 28 110 

     

Oppilas T 1 T 2 T 3 Yhteensä 

O1 10 17 5 32 

O2 4 12 4 20 

O3 12 27 19 58 

Yhteensä 26 56 28 110 

 

 

Ryhmä 8 

Luokka T 1 T 2 T 3 Yhteensä 

OT 22 18 6 46 

OH 1 6 1 8 

OE 1 2 1 4 

OM 7 0 1 8 

OO 1 1 1 3 

OK 6 1 3 10 

TM 9 7 3 19 

TT 0 3 0 3 

TL 0 1 0 1 

AS 1 1 1 3 

AE 0 0 0 0 

AN 0 1 0 1 

AK 1 2 5 8 

AM 0 0 0 0 

Yhteensä 49 43 22 114 

     

Oppilas T 1 T 2 T 3 Yhteensä 

O1 23 15 17 55 

O2 26 28 5 59 

Yhteensä 49 43 22 114 

 

 



 

 

Liite 4: Oppilaskohtaiset vastaukset alku- ja  

loppukyselyssä 

 

  K1: alkukysely  K2: loppukysely         
Ryhmä / oppilas K1-1 K1-2 K1-3 K2-1 K2-2 K2-3 K2-4 K2-5 K2-6 K2-7 

Ryhmä R1                     

O1 3 4 6 3 3 1 5 5 5 4 
O2 4 3 6 4 2 3 4 4 4 5 
O3 4 4 4 5 4 1 6 5 4 4 
Ryhmän ka. 3,67 3,67 5,33 4,00 3,00 1,67 5,00 4,67 4,33 4,33 

Ryhmän kh. 0,58 0,58 1,15 1,00 1,00 1,15 1,00 0,58 0,58 0,58 

Ryhmä R2                     

O4 4 5 5 4 5 1 6 4 4 4 
O5 5 4 6 4 6 4 5 6 4 4 
O6 2 3 6 3 4 1 4   3 3 
Ryhmä ka. 3,67 4,00 5,67 3,67 5,00 2,00 5,00 5,00 3,67 3,67 

Ryhmän kh. 1,53 1,00 0,58 0,58 1,00 1,73 1,00 1,41 0,58 0,58 

Ryhmä R3                     

O7 4 4 5 4 4 1 5 5 5 5 
O8 5 5 6 5 4 2 5 5 6 6 
Ryhmän ka. 4,50 4,50 5,50 4,50 4,00 1,50 5,00 5,00 5,50 5,50 

Ryhmän kh. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,00 0,71 0,00 0,00 0,71 0,71 

Ryhmä R4                     

O9 3 4 6 2 3 6 4 6 1 5 
O10 5 2 5 2 5 4 3 6 3 2 
O11 4 4 5 4 3 2 4 4 4 3 
Ryhmän ka. 4,00 3,33 5,33 2,67 3,67 4,00 3,67 5,33 2,67 3,33 

Ryhmän kh. 1,00 1,15 0,58 1,15 1,15 2,00 0,58 1,15 1,53 1,53 

Ryhmä R5                     

O12 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 
O13 5 5 6 5 4 2 5 5 5 6 
O14 3 3 5 2 3 3 3 2 4 4 
Ryhmän ka. 4,33 4,00 5,33 3,67 4,00 3,00 4,33 3,67 4,33 4,67 

Ryhmän kh. 1,15 1,00 0,58 1,53 1,00 1,00 1,15 1,53 0,58 1,15 

Ryhmä R6                     

O15 3 3 6 4 6   4 1 6 2 
O16 1 3 6 3 3 3 6 6 6 6 
O17 3 3 6 5 5 4 5 3 5 5 
Ryhmän ka. 2,33 3,00 6,00 4,00 4,67 3,50 5,00 3,33 5,67 4,33 

Ryhmän kh. 1,15 0,00 0,00 1,00 1,53 0,71 1,00 2,52 0,58 2,08 

Ryhmä R7                     

O18 5 4 6 4 5 2 4 4 3 5 
O19 5 4 6 5 3 1 6 1 4 5 
O20 4 4 6 5 3 4 4 2 4 6 
Ryhmän ka. 4,67 4,00 6,00 4,67 3,67 2,33 4,67 2,33 3,67 5,33 

Ryhmän kh. 0,58 0,00 0,00 0,58 1,15 1,53 1,15 1,53 0,58 0,58 

Ryhmä R8                     

O21 3 4 6 3 4 1   6 4 4 
O22 3 3 6 4 5 2 5 4 4 2 
Ryhmän ka. 3,00 3,50 6,00 3,50 4,50 1,50 5,00 5,00 4,00 3,00 

Ryhmän kh. 0,00 0,71 0,00 0,71 0,71 0,71 ** 1,41 0,00 1,41 

 

Oppil. ka. (n=22) 3,77 3,73 5,64 3,82 4,05 2,48 4,67 4,19 4,18 4,27 
Oppil. kh. (n=22) 1,11 0,77 0,58 1,01 1,09 1,44 0,91 1,60 1,14 1,28 

                      

Ryhmien ka. (n=8) 3,77 3,75 5,65 3,83 4,06 2,44 4,71 4,29 4,23 4,27 
Ryhmien kh. (n=8) 0,79 0,47 0,31 0,62 0,64 0,96 0,49 1,06 0,99 0,90 



 

 

Liite 5: Korrelaatioanalyysin ryhmäkohtaiset muuttujat 

 

Mittayksiköt aineistoittain: 

S sisällönanalyysin luokkien määrät 

L  vastauslehtisten keskiarvot asteikolla 1-5 

M käsitekarttojen keskiarvot asteikolla 1-5 

K suljettujen kysymysten keskiarvot asteikolla 1-5 

Korrelaatioanalyysin muuttujat R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

S-OE: kohteen ehdottaminen 3,00 2,67 3,00 0,00 2,67 1,67 2,67 2,00 

S-OT: tehtävän selventäminen 1,67 5,33 19,00 4,33 5,67 6,00 7,33 23,00 

S-OK: kohteen valokuvaaminen 4,00 6,33 8,50 4,33 1,00 7,67 0,00 5,00 

S-OM: ongelman muotoileminen 1,33 3,33 0,00 0,33 1,67 1,00 1,67 4,00 

S-OO: valmiin ongelman esittäminen 1,67 2,00 0,00 1,67 2,00 0,33 1,00 1,50 

S-TM: teorian muotoileminen 11,33 12,33 15,00 1,33 10,00 9,33 6,33 9,50 

S-TT: valmiin teorian esittäminen 6,67 4,00 3,00 1,33 3,33 3,67 1,00 1,50 

S-TL: lisätiedon esittäminen teoriasta 4,67 6,00 0,50 0,67 2,67 1,00 1,67 0,50 

S: luokat yhteensä per oppilas 50,67 65,67 77,00 20,00 44,00 47,33 36,67 57,00 

L: vastauslehtisten ka.  4,33 4,67 2,00 3,33 3,50 4,33 4,00 4,00 

K1: vastausten keskihajonnan ka. 0,77 1,03 0,71 0,91 0,91 0,38 0,19 0,24 

K2: vastausten keskihajonnan ka. 0,84 0,98 0,40 1,30 1,13 1,34 1,01 0,71 

M1: käsitekarttojen ka. 2,50 2,17 2,00 2,00 2,25 2,50 1,75 2,00 

M2: käsitekarttojen ka. 4,33 3,33 4,75 2,00 1,75 4,00 2,25 5,00 

M3: käsitekarttojen muutos ka. 1,83 1,17 2,75 0,00 -0,50 1,50 0,50 3,00 

K2-1: luontopolkutyösk. kiinnostavuus 4,00 3,67 4,50 2,67 3,67 4,00 4,67 3,50 

K2-2: tavoitteen tiedostaminen 3,00 5,00 4,00 3,67 4,00 4,67 3,67 4,50 

K2-3: yksin työskentely 1,67 2,00 1,50 4,00 3,00 3,50 2,33 1,50 

K2-4: ryhmän kanssa työskentely 5,00 5,00 5,00 3,67 4,33 5,00 4,67 5,00 

K2-5: tiedon saaminen muilta ryhmiltä 4,67 5,00 5,00 5,33 3,67 3,33 2,33 5,00 

K2-6: hyöty tulosten julkaisemisesta 4,33 3,67 5,50 2,67 4,33 5,67 3,67 4,00 

K2-7: lehtisten apu tehtävien teolle 4,33 3,67 5,50 3,33 4,67 4,33 5,33 3,00 

K2-4-K2-3: yhteisöllinen työskentely 3,33 3,00 3,50 -0,33 1,33 1,50 2,34 3,50 



 

 

Liite 6: Korrelaatioanalyysin muuttujaparit ja tulokset 

 

Muuttujapari r r
2
 

K1 kh:n ka. - S-OE 0,22 0,05 

K1 kh:n ka. - S-OH -0,15 0,02 

K1 kh:n ka. - S-OT -0,44 0,19 

K1 kh:n ka. - S-OK 0,28 0,08 

K1 kh:n ka. - S-OM 0,55 0,30 

K1 kh:n ka. - S-OO 0,26 0,07 

K1 kh:n ka. - S-TM -0,53 0,28 

K1 kh:n ka. - S-TT 0,58 0,34 

K1 kh:n ka. - S yhteensä 0,07 0,01 

   

K2 kh:n ka. - S-OE -0,28 0,08 

K2 kh:n ka. - S-OH 0,67 0,44 

K2 kh:n ka. - S-OT -0,28 0,08 

K2 kh:n ka. - S-OK 0,23 0,05 

K2 kh:n ka. - S-OM 0,05 0,00 

K2 kh:n ka. - S-OO 0,47 0,22 

K2 kh:n ka. - S-TM -0,06 0,00 

K2 kh:n ka. - S-TT 0,16 0,03 

K2 kh:n ka. - S yhteensä -0,77 0,59 

   

S-OM - S-TT 0,17 0,03 

S-OM - S-OO -0,03 0,00 

S-TM - S-TT -0,05 0,00 

S-OO - S-TT 0,02 0,00 

S-OT - S-TT -0,71 0,50 

S-OT - S-OO -0,30 0,09 

S-TT - S-TL 0,67 0,45 

   

M1 ka. - S-OE -0,03 0,00 

M1 ka. - S-OH 0,09 0,01 

M1 ka. - S-OT -0,59 0,35 

M1 ka. - S-OK 0,17 0,03 

M1 ka. - S-OM 0,21 0,04 

M1 ka. - S-OO -0,28 0,08 

M1 ka. - S-TM 0,20 0,04 

M1 ka. - S-TT 0,82 0,67 

M1 ka. - S yhteensä 0,41 0,17 

M1 ka. - L ka. 0,27 0,07 

   

M2 ka. - S-OE -0,20 0,04 

M2 ka. - S-OH -0,63 0,40 

M2 ka. - S-OT 0,19 0,04 

M2 ka. - S-OK 0,19 0,04 

M2 ka. - S-OM -0,23 0,05 

M2 ka. - S-OO -0,55 0,30 

M2 ka. - S-TM 0,10 0,01 

M2 ka. - S-TT 0,08 0,01 

M2 ka. - S yhteensä 0,72 0,51 

M2 ka. - K2-2 0,18 0,03 

M2 ka. - K2-3 -0,67 0,45 

M2 ka. - K2-4 0,78 0,61 

M2 ka. - L ka. -0,06 0,00 



 

 

Muuttujapari r r
2
 

M3 ka. - S-OE -0,20 0,04 

M3 ka. - S-OH -0,67 0,45 

M3 ka. - S-OT 0,32 0,10 

M3 ka. - S-OK 0,17 0,03 

M3 ka. - S-OM -0,28 0,08 

M3 ka. - S-OO -0,51 0,26 

M3 ka. - S-TM 0,06 0,00 

M3 ka. - S-TT -0,09 0,01 

M3 ka. - S yhteensä 0,71 0,51 

M3 ka. - K2-1 0,31 0,10 

M3 ka. - K2-2 0,18 0,03 

M3 ka. - K2-3 -0,72 0,52 

M3 ka. - K2-4 0,74 0,55 

M3 ka. - K2-5 0,38 0,14 

M3 ka. - K2-6 0,48 0,23 

M3 ka. - K2-7 -0,08 0,01 

M3 ka. - L ka. -0,14 0,02 

M3 ka. - K1 kh:n ka. -0,38 0,15 

M3 ka. - K2 kh:n ka. -0,74 0,55 

   

L ka. - S-OE 0,21 0,04 

L ka. - S-OH 0,04 0,00 

L ka. - S-OT -0,42 0,18 

L ka. - S-OK -0,07 0,00 

L ka. - S-OM 0,35 0,12 

L ka. - S-OO 0,07 0,01 

L ka. - S-TM 0,27 0,07 

L ka. - S-TT 0,25 0,06 

L ka. - S-TL 0,44 0,20 

L ka. - S yhteensä -0,19 0,03 

   

K2-4-K2-3 - S-OE 0,44 0,20 

K2-4-K2-3 - S-OH -0,72 0,51 

K2-4-K2-3 - S-OT -0,02 0,00 

K2-4-K2-3 - S-OK -0,37 0,14 

K2-4-K2-3 - S-OM 0,14 0,02 

K2-4-K2-3 - S-OO -0,68 0,46 

K2-4-K2-3 - S-TM 0,40 0,16 

K2-4-K2-3 - S-TT -0,04 0,00 

K2-4-K2-3 - S-TL 0,24 0,06 

K2-4-K2-3 - S yhteensä 0,84 0,70 

 

 

  

 


