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Globalisaation ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta maailma on suuressa 
muutoksessa. Kouluopetuksen on pystyttävä vastaamaan tähän muutokseen, jotta 
myös tuleviin haasteisiin löytyy osaajia. Yhtenä ratkaisuna voisi olla taiteen tuoman 
luovuuden lisääminen esimerkiksi luonnontieteiden opetuksessa. Tässä 
tutkimuksessa selvitettiin 2-luokkalaisten asenteiden ja tietämyksen välistä yhteyttä 
taidetta ja tiedettä sisältävän opetuskokonaisuuden jälkeen, jossa käsiteltiin 
pölyttäjiä ja niiden merkitystä. Lisäksi selvitettiin mitä uutta oppilaat kokivat 
oppineensa pölyttäjistä. Myös luokkien opettajien mielipiteitä kartoitettiin projektin 
toimivuudesta ja uuden opetussuunnitelman mukaisuudesta. Opetuskokonaisuus 
koostui ennakkomateriaalista ja tutkijoiden tekemästä kouluvierailusta. 
Kouluvierailu sisälsi 45 minuutin toiminnallisen opetustuokion sekä 60 minuuttia 
tanssillisen luovan liikkeen työpajan. Kouluvierailuihin osallistui 12 koululuokkaa, 
joista viisi vastasi sähköiseen kyselyyn. Opettajista kymmenen vastasi kyselyyn. 
Tulosten mukaan tietämyksen ja kiinnostuksen välinen riippuvuus oli 
tapauskohtaista ja vähäistä. Pääsääntöisesti oppilaat kuitenkin pitivät tapahtumaa 
ja sen aihetta mielenkiintoisena. Oppilaat myös kokivat oppineensa uusia asioita 
pölyttäjistä tapahtuman aikana. Opittuja asioita olivat muun muassa mehiläistanssi, 
pölyttäjien tärkeys ja toiminta pölyttäjinä. Opettajien mielestä tapahtuma oli uuden 
opetussuunnitelman mukainen ja auttoi monikanavaisuudellaan oppilaita 
ymmärtämään pölyttäjien tärkeyttä ja elintapoja. Kouluopetuksessa olisi syytä 
kiinnittää enemmän huomiota valittuihin opetustapoihin ja lisätä etenkin taiteellisia 
keinoja. Nämä keinot voisivat kehollisuudellaan ja luovuudellaan lisätä oppilaiden 
tarttumapintaa vaikeisiin aiheisiin ja parantaa oppimistuloksia.
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Globalisation and climate change are causing a significant change on Earth. 
Education should be able to react to this alteration as there is a need for a variety of 
new kinds of professionals in the future. Addition of creativity brought by Arts in 
teaching natural sciences could be one solution. The aim of this study was to 
examine the relation between of attitude and knowledge of 8-year-old pupils after 
a lesson about pollinators and their meaning in the nature. This lesson combined 
Science and Arts as a teaching method. In addition, the aim was to find out which 
new things pupils felt they have learnt about pollinators during the lesson. 
Teachers’ opinions about usability and adaptiveness to the new curriculum of this 
lesson project were also surveyed. This lesson project consisted of prematerial and 
school visits done by researchers. The school visit included a 45-minute activating 
teaching lesson and a 60-minute dance-like creative motional workshop. 12 classes 
took part in the school visits, five of them answered to the online survey. Ten of the 
teachers answered to the survey. According to the results, the correlation between 
attitude and knowledge was occasional and quite weak Most of the pupils found 
the project and its topic interesting. Pupils also felt that they learnt new information 
about pollinators during the lesson project. Examples of things they learnt were the 
”Bee dance”, the importance of pollinators and the pollinators’ role in pollination in 
general. Teachers found the project was compliant with the new curriculum and it 
assisted pupils to understand the importance of pollinators and their life cycle with 
multichannel methods. Based on this study it can be concluded that more attention 
should be paid teaching methods and artful methods should especially be added in 
school teaching methods. These methods could increase the understanding of 
challenging subjects and improve the learning results of pupils with motionality 
and creativity. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Taiteen yhdistäminen tiedeopetuksessa  

Käsityksemme oppimisesta ovat muuttuneet ja taiteen tarjoamat mahdollisuudet 

luonnontieteiden opetuksessa ovat lupaavia, mutta edelleen vähän sovellettuja. 

Taiteen luovuus on saatettu nähdä tiedepohjaisten oppiaineiden opetusmuotona 

haasteellisena, mutta nykyisten oppimiskäsitysten mukaisesti se voisi olla 

ratkaisevassa asemassa tuottamaan mielekästä ja oppimistuloksia parantavaa 

opetusta. Taiteen avulla hankalaksi miellettyyn tiedeopetukseen voisi saada 

uudenlaista tarttumapintaa. Luovan liikkeen aikaansaama kehollinen kokemus 

vahvistaa faktapohjaista muistijälkeä kehomuistissa ja yhdessä kokemalla jää jälki 

tunnemuistiin (Moilanen & Salakka 2016). Näin ollen oppimiskokemuksesta syntyy 

syvempi muistijälki, joka voi parantaa oppimistuloksia. Oppimiskäsitykset ja 

niiden pohjalta luodut opetussuunnitelmat ovat ohjailleet myös käyttämiämme 

opetusmenetelmiä. Nämä opetussuunnitelmat ja -menetelmät ovat kaivanneet 

uudistusta, sillä myös koulua ympäröivä maailma on muuttunut olennaisesti 2000-

luvun alun jälkeen (Kauppinen 2013). Näitä muutoksia ovat olleet muun muassa 

laaja globalisoituminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä yhteiskunnassa 

tarvittavan osaamisen muutokset. Näin ollen myös kouluopetuksen on tartuttava 

näihin muutoksiin, jotta tulevaisuuden haasteisiin löytyy osaajia (Kauppinen 2013). 

1.2 Oppimiskäsitykset biologian ja taiteen opetuksen pohjana 

1.2.1 Oppimiskäsitysten vaikutukset nykyiseen opetukseen 

Oppimiskäsitys on oppimisen ja opetuksen pohjana toimiva teoria tai selitys siitä, 

mitä oppiminen on ja millaisia tekijöitä siihen liittyy (Leppisaari 2003, Kaipainen 

2008). Keskeisiä oppimiskäsityksiä ovat behaviorismi, kognitivismi, 

konstruktivismi ja kontekstualismi (Jeronen 2005). Nämä oppimiskäsitykset eroavat 
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toisistaan oppijan omassa aktiivisuudessa sekä opettajan roolissa. Behavioristisessa 

oppimiskäsityksessä ei annettu tilaa oppijan omalle ajattelulle vaan oppiminen 

nähtiin passiivisena tietomäärän kasvattamisena ylemmältä auktoriteetilta, 

opettajalta. Jerosen (2005) mukaan tämä oppimiskäsitys ei huomioi yksilöllisiä tai 

ryhmäkohtaisia eriyttämisen tarpeita, mikä on nykyisin kouluopetuksessa erityisen 

tärkeää (Opetushallitus 2014). Nykyisin vallalla oleva oppimiskäsitys on 

kognitiiviseen oppimiskäsitykseen pohjautuva konstruktivistinen oppimiskäsitys 

(Uusikylä ja Atjonen 2000, Jeronen 2005). Tässä oppimiskäsityksessä pohjan 

oppimiselle luo oppijan oma aktiivinen ajattelu ja pohdinta. Oppija toimii 

vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, mikä luo mahdollisuuksia oman 

toiminnan ohjaamiseen ja reflektointiin. Opettajan rooli puolestaan on ohjata 

oppimisprosessia toivottuun suuntaan, kouluopetuksessa siis opetussuunnitelman 

perusteiden antamien tavoitteiden suuntaan (Jeronen 2005, Opetushallitus 2014). 

Oppimiskäsitykset ja opetussuunnitelman perusteet kytkeytyvät vahvasti toisiinsa, 

sillä molempien tulee olla samalla tasolla, jotta kouluopetus olisi modernia ja 

tuottaisi mahdollisimman hyvät oppimistulokset. 

Myös taideopetuksen pohjana oleva oppimiskäsitys määritellään 

sosiokonstruktivistisesti (Opetushallitus 2017). Oppilas on aktiivinen toimija sekä 

yksin että yhdessä. Oppilas myös oppii itse asettamaan itselleen tavoitteita ja 

toteuttamaan niitä. Oppimisen ilo, uutta luova toiminta sekä eri aistien käyttö ja 

kehollinen toiminta ovat tärkeitä oppimisen kannalta (Opetushallitus 2017). 

1.2.2 Opetussuunnitelman perusteet ja biologian opetus 

Opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen antaman valtakunnallinen 

määräys, jonka tavoitteena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo, laatu sekä luoda 

edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle (Opetushallitus 2014).  

Tämän määräyksen pohjalta luodaan paikalliset opetussuunnitelmat. Paikallisten 

opetussuunnitelmien tulee noudattaa valtakunnallisen opetussuunnitelman 

perusteiden asettamia tavoitteita, sekä lisätä opetukseen paikallisesti merkittäviä 

tavoitteita ja tehtäviä. Tämän laadinnasta on vastuu opetuksen järjestäjällä. 

(Opetushallitus 2014). 
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Opetussuunnitelman perusteita on modernisoitu vastaamaan konstruktivistista 

oppimiskäsitystä. Tämän tuloksena opetussuunnitelmat ja opetus ovat alkaneet 

kehittyä konstruktivistisempaan suuntaan aikaisemmin vallalla olleen 

behavioristinen oppimiskäsityksen sijaan. Tämä kehitys sosiokonstruktivistiseen, 

aktiiviseen oppijan ja itsereflektion suuntaan luetaankin perusopetuksen 

uudistuksen keskeisimmäksi tavoitteeksi (Opetushallitus 2014). Muita keskeisiä 

tavoitteita, joita uudistuksella pyritään saamaan aikaan ovat opiskelun 

merkityksellisyyden ja hyvien oppimiskokemusten tuottaminen oppilaalle, 

vastuuttaminen, ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen sekä erilaisten 

opiskelutaitojen oppiminen (Opetushallitus 2014). Puolestaan Taiteen 

perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017 listaavat 

keskeisimmäksi tavoitteeksi elinikäisen taidesuhteen ja kulttuurisen osallisuuden 

edistämisen. Muita tavoitteita on tuottaa oppimisen iloa, opiskelumotivaatiota sekä 

edistää luovaa ajattelua huomioiden oppilaiden yksilölliset tarpeet (Opetushallitus 

2017). 

Opetushallituksen (2014) laatimalla opetussuunnitelman perusteilla ohjataan 

paikallisia opetussuunnitelmia, jotka edelleen ohjaavat yksittäisen opettajan työtä. 

Suomessa opettajilla on ammatillinen autonomia opetuksessaan eli vapaus 

toteuttaa omaa opetustaan haluamallaan tavalla, kuitenkin opetussuunnitelmien 

puitteissa (Heikkinen 2018). Tällä vapaudella opettajat voivat tehdä itsenäisiä 

ratkaisuja ammattietiikkansa pohjalta. Tähän ammatilliseen autonomiaan 

perustuen opettajat saavat itse valita käyttämänsä opetusmenetelmät. Uuden 

opetussuunnitelman myötä näiden käytössä olevien menetelmien kirjo voisi olla 

yhä laajempi ja perinteiselle luokassa tapahtuvalle oppikirjapohjaisen opetuksen 

rinnalle tulisi lisätä erilaisia oppimisen malleja ja esimerkiksi taidetta. Näin 

opetuksen ollessa monialaista turvataan myös jokaisen oppilaan paras mahdollinen 

oppiminen.  

Opetussuunnitelmassa on eritelty biologiset sisällöt ikätason mukaan. 

Ensimmäisellä ja toisella luokalla biologia kuuluu osaksi ympäristöoppia, joka on 

biologian maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon sisällöistä koostuva 



 

 

4 

integroitu oppiaine (Opetushallitus 2014). Tavoitteena on tukea oppilaan 

ympäristösuhteen ja maailmankuvan kehitystä. Biologian kannalta keskeisintä 

sisältöä on oppia tuntemaan luonnonympäristöä. Luokilla 3–6 ympäristöopin 

lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja biologian kannalta keskeisintä on 

edelleen oppia tuntemaan sekä ymmärtämään luonnonympäristöä, ihmistä, 

elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja. Opetushallituksen (2014) mukaan yksi 3–

6.-luokkalaisten tavoite (T) ympäristöopissa on T 15: ”ohjata oppilasta luonnon 

tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun 

sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen 

ymmärtämiseen”. Alakoulussa biologiaan liittyvät oppimistavoitteet ovat laajoja, ja 

on hyvin opettajakohtaista, kuinka paljon biologisiin sisältöihin painotetaan 

(Heikkinen 2018). Tämän vuoksi tietotaidoissa koko biologian osalta voi olla 

suuriakin eroja. Vaikka tavoitteet ovat hyvin laajoja, ovat ne sitäkin tärkeämpiä, 

sillä esimerkiksi biologian alalla tämä voi konkretisoitua luonnonsuojelussa, sillä 

lähtökohtaisesti ihmisillä on taipumuksena suojella ennemmin itselleen tuttuja 

asioita kuin tuntemattomia.  

Yläkoulussa biologia on omana oppiaineenaan, minkä vuoksi Opetushallitus (2014) 

on linjannut opetussuunnitelmaan useita oppiainekohtaisia tavoitteita. Tavoitteita 

ovat esimerkiksi T 1: ”ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin 

perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja 

tunnistamaan lajeja”, T 6: ”ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä 

tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään 

ekosysteemipalvelujen merkitys”. Taide mainitaan perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa lähinnä kuvataiteena, draamakasvatuksena sekä 

perinteisen taiteen ymmärtämisenä.  Tämä on toki ymmärrettävää, sillä 

opetussuunnitelman perusteet kuvaa oppimisen tavoitteet eikä opetuksen tapoja. 

Taideaineille on olemassa myös oma tarkempi opetussuunnitelmansa. 

1.2.3 Opetussuunnitelman laaja-alaisuus ja menetelmät 

Uusi opetussuunnitelma kirjaa perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja 

oppiainekohtaisten tavoitteiden lisäksi myös laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia. 
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Juuri näillä laaja-alaisilla osaamiskokonaisuuksilla pyritään antamaan oppilaille 

valmiuksia vastaamaan yhteiskunnan muutokseen, ja ylittämään oppiainerajat 

opetuksessa, jotta oppiminen olisi mahdollisimman moniulotteista.  Näiden laaja-

alaisten oppimistavoitteiden toteuttamisessa suuressa roolissa on ilmiöpohjainen 

oppiminen, joka pohjautuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen 

(Opetushallitus 2014).  

Ilmiölähtöisellä oppimisella tarkoitetaan pedagogista lähestymistapaa oppimiseen, 

joka tarjoaa mahdollisuuden yhdistää oppilaslähtöisyyden, tutkivan, 

yhteistoiminnallisen ja oppiainerajat ylittävän oppimisen (Tarnanen & Kostiainen 

2020). Ilmiöpohjainen oppimiskäsitys perustuu siihen, että oppilas hahmottaa 

maailman kokonaisuuksina eli ilmiöinä, ja sen tavoitteena on kehittää oppilaan 

omaa ajattelustrategiaa (Hakkarainen ym. 2005). Tällä tarkoitetaan, että oppiminen 

perustuu yhden oppiaineen sijaan laajemman kysymyksen hahmottamiseen. Näin 

oppiminen alkaa tämän laajan kokonaisuuden hahmottamisella ja tarkentuu tiedon 

täsmentyessä (Hakkarainen ym. 2005). Ilmiölähtöisessä oppimisessa lähtökohtana 

ovat siis oppijan omat kokemukset ja arkiajattelu, tällöin opetettavan ilmiön on 

oltava tarpeeksi ymmärrettävä ikätasolleen, jotta oppiminen on mielekästä 

(Tarnanen & Kostiainen 2020). Kyseisellä työskentelytavalla tavoitellun mukaista 

oppimisprosessia käytettäessä opetuksen sisällöt tulee pohtia tarkkaan, sillä 

aihealueet eivät voi olla yhtä laajoja kuin lineaarisessa sisältöpohjaisessa 

opetuksessa (Tarnanen & Kostiainen 2020). Oppimistavan muut hyödyt, kuten 

pintatasoisen oppimisen välttäminen, ovat kuitenkin mittavat (Tarnanen & 

Kostiainen 2020). 

Elämyksellinen oppiminen eli elämyspedagogiikka on myös uuden 

opetussuunnitelman mukainen oppimisen malli. Tässä mallissa oppiminen 

tapahtuu ryhmässä oppijan oman toiminnallisuuden sekä ryhmän avulla luokan 

ulkopuolella mieluiten luonnossa (Lehtonen 1998). Tämä kasvatustieteellinen 

näkemys on juuri sitä, mihin Opetussuunnitelman perusteet pyrkivät nykyaikaista 

opetusta ohjaamaan. Tällä pyritään siis sellaiseen opetukseen, jossa oppijan omat 

kiinnostuksenkohteet, arvot, työskentelytavat sekä tunteet ohjaisivat oppilaan 
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omaa oppimisprosessia. Oppimisen kokemus pyritään saamaan 

kokonaisvaltaiseksi, jonka vuoksi elämyspedagogiikka on jaettu tietämiseen (aivot), 

toiminnallisuuteen (käsi) sekä tunteellisuuteen (sydän) (Herrmann 1995, Telemäki 

1998). Herrmannin (1995) mukaan, jotta elämyspedagogiikka voisi toimia on näiden 

kaikkien osa-alueiden toimittava ja tuettava toisiaan. Näin oppijan tietotaso voi 

kasvaa ja kehittyä. Elämys- ja seikkailupedagogiikkaan sopivat myös taide ja 

kädentaidot, jolloin luonnon lisäksi toimintaympäristönä voi olla myös liikuntasali 

tai lukuluokka (Karppinen & Latomaa 2015). Tällöin kokonaisvaltainen 

elämyksellisyys, yllättävyys ja jännittävät hetket tulee saada toteutettua kyseisessä 

ympäristössä.  

Opettajan tehtävä elämyksellisessä oppimisessa ei ole toimia kaikkitietävänä tiedon 

tarjoajana, vaan opettaja on itsekin etsimässä ja oppimassa ryhmän mukana 

(Lehtonen 1998). Kuitenkin opettajalla on tärkeä rooli oppimisprosessin 

mahdollistajana, käynnistäjänä ja seuraajana. Opettajan rooliin kuuluu tukea 

oppilaita oppimisprosessin aikana (Lehtonen 1998). Tällainen opettaminen ja 

oppiminen on nykyisin vallalla olevan konstruktivistisen oppimiskäsityksen 

mukaista, minkä vuoksi elämyksellinen opettaminen ja oppiminen vastaavat uuden 

opetussuunnitelman asettamia ohjeistuksia (Jeronen 2008, Opetushallitus 2014). 

Myös Marttilan (2016) mukaan elämys- ja seikkailupedagogiikka sopii 

opetussuunnitelmien toteuttamiseen eri koulutusasteille sekä erilaista tukea 

tarvitseville oppilaille. Marttilan (2016) tutkimuksensa mukaan elämys- ja 

seikkailupedagogiikan käyttö opetuksen pohjana tukee ennen kaikkea oppimista, 

mutta myös lisäsi yhteisöllisyyttä, kaverisuhteita, kouluviihtyvyyttä ja liikuntaa. 

1.2.4 Kiinnostus motivaation herättäjänä 

Ihmisen toimintaa ohjaa useimmiten motivaatio. Motivaatiolla tarkoitetaan syy-

seuraus-suhdetta, joka saa ihmisen toimimaan tietyllä tavalla. Motivaatio jaotellaan 

usein sisäiseksi ja ulkoiseksi motivaatioksi (Ryan & Deci 2000). Oppija, joka on 

sisäisesti motivoitunut, kokee nautintoa kiinnostavaa tehtävää tehdessään ja nauttii 

työskentelystä juuri sen tuoman sisäisen motivaation vuoksi. Ulkoisesti 

motivoitunut oppija puolestaan työskentelee ulkoisen motiivin vuoksi, esimerkiksi 
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tavoitellen hyviä arvosanoja tai sosiaalista hyväksyntää (Ryan & Deci 2000). Tämä 

motivaation lähde vaikuttaa merkittävästi siihen kuinka mielekkäänä oppija 

oppimiskokemusta pitää. Kiinnostus kuitenkin vaihtelee erilaisten 

oppimistilanteiden myötä ja se määrittyy oppijan ja ympäristön välisessä suhteessa. 

Tällöin myös oppijan omat kiinnostuksenkohteet vaikuttavat siihen kuinka 

voimakkaana kiinnostus koetaan ja mihin suuntaan kiinnostuneisuus lähtee 

kehittymään (Hidi & Renninger 2006). Hidi ja Ainley (2008) puolestaan erottelevat 

toisistaan myös tilannekohtaisen ja henkilökohtaisen kiinnostuksen. 

Henkilökohtaisella kiinnostuksella tarkoitetaan henkilön omaa taipumusta 

kiinnostua tietynkaltaisista asioista riippumatta tilanteista. Tilannesidonnaisen 

kiinnostuksen lähtökohtana on sitä vastoin ympäristön aiheuttama stimulaatio, 

joka valtaa oppijan huomion sekä laukaisee emotionaalisen reaktion (Hidi & Ainley 

2008). Tämä tilannekohtainen kiinnostus on kouluopetuksessa avainasemassa 

oppimisprosessissa ja ylipäätään oppilaan päätöksissä työskentelyn aloittamisesta. 

Tilannekohtainen kiinnostus voi johtaa myös henkilökohtaisen kiinnostuksen 

syntymiseen (Hidi & Ainley 2008). Tällaisen kiinnostuksen luomiseen tulisi 

panostaa erityisesti kouluopetuksessa, sillä oppilaat kiinnittävät huomiota ja 

keskittyvät tehokkaasti sellaisiin asioihin, jotka kiinnostavat heitä 

henkilökohtaisesti (Hidi & Ainley 2008). Kiinnostuksella on puolestaan valtava 

merkitys motivaation syntymiselle ja tämä motivaatio edelleen vaikuttaa siihen, 

kuinka myönteisesti oppija ajattelee oppimisesta (Dewey & Wheeler 1913). 

Myönteisesti oppimisesta ajattelevilla oppilailla oppimistuloksetkin ovat 

pääsääntöisesti parempia (Ryan & Deci 2000). 

1.3 Taide tieteen opetuksessa 

Taide- ja kulttuurikasvatuksella on suomalaisessa yhteiskunnassa tunnustettu 

olevan suuri merkitys tarjoamalla nuorelle elämänlaatua rikastavia kokemuksia 

(Anttila & Juntunen 2018). Peruskoulun tulisi toimia tasa-arvoa vahvistavana 

kulttuurikeskuksena, kunhan mahdolliset esteet taideyhteistyölle poistetaan 

(Anttila & Juntunen 2018). Esteenä peruskoulun toimimiselle kulttuurikeskuksena 
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on esimerkiksi kankeat yhteistyöt kulttuurintuottajien kanssa (Anttila & Juntunen 

2018).  

Lehtinen (2020) määrittelee taiteen tieteen tapaan systeemiksi, jonka ihminen on 

kehittänyt itseään varten maailman ymmärtämiseksi, erittelemiseksi ja 

ilmaisemiseksi. Taidetta sekä taidepohjaista tutkimusta on alettu viime aikoina 

käyttää yhä enemmän laadullisessa tutkimuksessa eri aloilla, kuten psykologiassa, 

koulutuksessa ja antropologiassa (Wang ym. 2017). Vaikka koulutukseen liittyvää 

tutkimusta on jo tehty taiteen näkökulmasta, niin biologian alalla tällainen on melko 

uutta. Taidepohjaisessa tutkimuksessa pyritään käyttämään taiteellisia menetelmiä 

ja taiteellista ilmaisua omien kokemusten tutkimiseen, haastamiseen ja 

ymmärtämiseen (Wang ym. 2017). Taidetutkimukseen luetaan kuuluvaksi viisi 

suurinta taiteen muotoa: visuaaliset taiteet, musiikki ja äänitaide, kirjallisuustaide, 

näyttämötaiteet sekä mediataiteet.  

Wangin ym. (2017) mukaan taidepohjaisessa tutkimuksessa on kolme pääryhmää: 

taidetta koskeva tutkimus, taide tutkimuksena (taiteellinen teko tutkimustapana) ja 

taidetta tutkimuksessa (taiteellinen menetelmä tutkimuksen osana). Puhuttaessa 

taiteesta tutkimuksessa tarkoitetaan tutkimusta, jossa osallistujat soveltavat taidetta 

aktiivisesti taiteilijatutkijan luomassa prosessissa (Wang ym. 2017). Taiteilijatutkijan 

puolelta tämä tarkoittaa usein osallistujien ohjaamista. Tällaiselle taidepohjaiselle 

tutkimukselle luomisen elementti yhteistyössä osallistujien kanssa on ominainen ja 

tärkeä (Wang ym. 2017). 

Wangin ym. (2017) mukaan esitettävä taide sisältää esteettiset, kriittiset ja 

osallistavat tietämisen muodot, ja ne vaihtelevat taiteen lajin mukaan. Esimerkiksi 

tanssi on taiteen muotona dynaaminen ja abstrakti esityslaji (Wang ym. 2017). Se 

yhdistää visuaalisen, musiikillisen, performatiivisen ja kerronnallisen taiteen 

elementtejä yhtä aikaa. Näin saadaan aikaan vaikuttavia kokemuksia. 

Tammisen (2020) mukaan, toisin kuin tieteessä, taiteessa on paljon erilaisia 

tarttumapintoja, jotka kouluopetuksessa myös nousevat suureen rooliin 

monikanavaisuuden puolelta.  Tieteen heikko puoli on sen huono yksilöityminen. 

Tällä tarkoitetaan sitä, että tieteelliset faktat ovat paikkansapitäviä riippumatta 
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kuulijan henkilökohtaisista kokemuksista. Juuri tämä yksilöityminen puolestaan on 

taiteen hyvä puoli (Männistö 2020). Taiteen käyttö opetuksen keinona voi olla 

kuitenkin ristiriitaista, sillä taiteessa on itsessään vastaanottajan luovuus 

(Gustafsson 2020). Tällä tarkoitetaan sitä, että vastaanottaja ei välttämättä saa 

taiteen kautta välitettyä viestiä juuri sellaisena kuin sen lähettäjä on ajatellut ja riski 

propagandalle on suuri. Taiteen avulla opetukseen on mahdollista liittää erilaisia 

ulottuvuuksia, jotka mahdollisesti lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä. Biologia 

on sekä tieteenalana että oppiaineena melko eksaktia, jossa taiteen tuomaa 

luovuutta on vähän nähtävissä. Kuitenkin taiteen keinoin voidaan luoda aistikas 

ja/tai kertomuksellinen yhteys vaikeasti ymmärrettävään ilmiöön ja näin helpottaa 

sen käsittelemistä (Lehtinen 2020). Esimerkiksi ympäristöongelmat eivät ole aina 

ihmissilmällä havaittavissa, mutta taiteen keinoin niitä voidaan tuoda lähemmäs 

yksilön kokemusmaailmaa. Näin taiteella on myös tärkeä rooli tieteen viestinnässä. 

(Lehtinen 2020). Tiede ja taide yhdessä voisivat siis toimia hyvinkin 

opetusmenetelmänä, sillä taiteen avulla voidaan laajentaa ymmärrystä sekä esittää 

kysymyksiä joihin tieteen avulla pyritään vastaamaan. 

1.4 Pölyttäjät ja niiden elinkierto opetettavana sisältönä 

1.4.1 Pölyttäjien tunnuspiirteet ja pölytys 

Taiteen soveltaminen opetukseen voisi tarjota elämyksellisempää perehdyttämistä 

luonnon monimuotoisuuteen sekä pölyttäjien tärkeyteen ja elinkiertoihin. Aihetta 

käsitellään kouluopetuksessa monessa vaiheessa, minkä vuoksi uudet opetustavat 

voisivat tuoda lisää mielekkyyttä ja konkretiaa opittavaan sisältöön. Pölyttäjiä on 

useissa eläinryhmissä ja ne pölyttävät monia erilaisia kasveja. Pölytys tapahtuu 

useimmiten pölyttäjän itse hankkiessa ravintoa kukasta. Pölyttäjät keräävät kukista 

mettä ja siitepölyä ravinnoksi itselleen ja toukilleen, ja samalla tapahtuu kasvien 

pölytys (Söderman & Leinonen 2003). Pölytyksellä tarkoitetaan biologista prosessia, 

jossa erilaiset pölyttäjät kuljettavat siitepölyä kasvin heteiden ponsilta saman tai eri 

kasviyksilön emin luotille ja näin mahdollistavat kasvin hedelmöittymisen ja 

suvullisen lisääntymisen. Hyönteispölytteiset kasvit houkuttelevat kukkiinsa 
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erityisesti sellaisia pölyttäjiä, joille on evoluution saatossa kehittynyt juuri tämän 

tietyn kasvin pölytykselle optimaaliset rakenteet. Näin kasvin pölytys on 

mahdollisimman tehokasta. Tätä lajien kehitykseen vaikuttavaa biologista 

tapahtumaa kutsutaan koevoluutioksi. Pölytys voi tapahtua myös esimerkiksi 

tuulen avulla, jolloin pölyttäjiä ei tarvita. Pölytysprosessi luetaan 

ekosysteemipalveluksi, joka tuottaa hyötyä ihmisille.  

Pölytyksen lisäksi pölyttäjähyönteiset edistävät toiminnoillaan ravinteiden kiertoa 

maaperässä sekä ovat itse usein muiden eläinten ravintoa. Tämä vahvistaa niiden 

merkitystä ravintoverkossa ja koko ekosysteemissä. Pölyttäjiä on muissakin 

eläinryhmissä, mutta suurin osa pölyttäjistä on hyönteisiä. Tällaisia pölyttäviä 

muita eläimiä ovat esimerkiksi jotkin lepakot ja linnut. Näiden merkitys on 

kuitenkin suurempi tropiikissa kuin pohjoisessa, sillä esimerkiksi lepakoiden 

tavallisia pölytettäviä kasveja ovat banaanit, persikat ja mangot (Tidenberg 2021). 

Merkittävimpinä pölyttäjinä Suomessa toimivat mesipistiäisiin (Apidae) kuuluvat 

kimalaiset (Bombus) ja mehiläiset (Anthophilia) sekä näiden lisäksi kärpäsiin 

(Brachycera) kuuluvat kukkakärpäset (Syrphidae). Kimalaisissa ja mehiläisissä on 

monia erilaisia elintapoja, ja lajeja tavataan Suomessa kymmeniä (Söderman & 

Leinonen 2003). Edellä mainittujen lisäksi myös monet perhoslajit, muurahaiset ja 

kovakuoriaiset toimivat pölyttäjinä. 

Pölyttäjähyönteisiä tavataan monissa eri lahkoissa. Nämä hyönteiset ruokailevat 

kukilla, mutta se mitä itse asiassa käyttävät ravinnokseen vaihtelee. Tavallisimpia 

ravintona käytettäviä osia kukissa ovat mesi, siitepöly sekä esimerkiksi terälehdet. 

Mehiläis- ja kimalaislajeja elää Suomessa yhteensä 235 lajia (Järvi 2020). Näitä lajeja 

elää Suomessa luonnonvaraisina sekä tarhattuina.  Luonnonvaraisista 

mehiläislajeistalajeista yli 80 % kuuluu erakkomehiläisiin. Tällä tarkoitetaan 

elintapaa, jossa naaras huolehtii yksin jälkeläisistään. Huolehtimistavat vaihtelevat 

kuitenkin suuresti lajien välillä, osa lajeista kaivaa pesäkammiot maahan, toiset 

puolestaan rakentavat pesänsä lehdenpalasista (Järvi 2020). Mehiläisiin kuuluu 

myös ihmisten paremmin tuntema laji tarhamehiläinen Apis mellifera. Tämä 

mehiläislaji on ihmisten kesyttämä hunajantuotantotarkoitukseen ja onkin 
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tarkoituksessaan todella tehokas (Söderman & Leinonen 2003). Viljelytarkoituksen 

vuoksi tarhamehiläiset ovat jopa haitaksi luonnonvaraisille mehiläisille, sillä ne 

voivat olla osittain vahvempia kilpailijoita ja levittää vaarallisia tauteja. On siis 

tärkeää erottaa luonnonvaraiset lajit tarhatuista, jotta näitä luonnonvaraisia lajeja 

voitaisiin suojella monimotoisuuden turvaamiseksi (Järvi 2020). Tautiriskin lisäksi 

luonnonvaraiset erakkomehiläiset ovat suuremmassa riskissä elinympäristöjen 

tuhoutumiselle kuin yhdyskunnissa elävät, sillä niiden liikkumat matkat 

elinalueilta toisille ovat pienemmät (Williams ym. 2010) 

Kimalaiset ovat levittäytyneet koko Suomen alueelle, ja niitä on Suomen 

pistiäistyöryhmän mukaan tavattu 37 lajia vuoteen 2016 mennessä (Parkkinen ym. 

2018). Kaikilla kimalaisilla on musta pinta, jonka päällä on karvapeite, tämä 

karvapeite toimii lajien yhtenä tuntomerkkinä. Naaraiden takaruumiissa on 

myrkkypistin, mutta koirailla tätä pistintä ei ole. Naarailla on takajaloissaan myös 

siitepölyvasut, joihin ne työntävät kuljetukseen keräämänsä siitepölyn (Parkkinen 

ym. 2018). Kimalaiset kykenevät lentämään mehiläisiä alhaisimmissa lämpötiloissa. 

Tästä kyvystä on hyötyä niin elinympäristöjen muutoksen aiheuttamassa 

levittäytymisessä kuin myös pidemmässä ravinnonkeruuajassa aamuvarhaisesta 

iltamyöhään (Parkkinen ym. 2018). Parkkisen ym. (2018) mukaan 

pölytyspalveluissa kimalaisista ei ole yhtä suurta hyötyä kuin tarhamehiläisistä sen 

kukkauskottomuuden vuoksi, mutta luonnonvaraisena pölyttäjänä sen arvellaan 

olevan tehokkain. Kukkauskottomuudella tarkoitetaan tässä kimalaisen tapaa 

vaihdella ravintonaan käytettäviä kukkalajeja tietyn lajin suosimisen sijaan. 

Pölyttävät kukkakärpäset suosivat ravintonaan keltaisten ja valkoisten kukkien 

mettä ja siitepölyä. Kukkakärpäset voivat kuitenkin syödä esimerkiksi 

toukkavaiheessaan myös toisia hyönteisiä, kuollutta ainesta tai nisäkkäiden jätöksiä 

lajin ravinnon erikoistumisesta (Haarto & Kerppola 2007). Kukkakärpästen 

kulmikas lentotyyli on hyvin tunnistettava. Ne ovat taitavia lentäjiä ja voivat tuulen 

avustuksella lentää useita kilometrejä.  
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1.4.2 Pölyttäjien ahdinko ja suojelu 

Pölyttäjät ovat tärkeimpiä ekosysteemien toiminnan ylläpitäjiä. Pölyttämällä 

kasveja ne parantavat suvullisesti lisääntyvien kasvien geeniperimän 

monimuotoisuutta sekä satoa ja näin ollen vaikuttavat myös muiden eliöiden 

ravintoon. Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan 

runsautta eliölajien geneettisessä perimässä, lajien määrässä sekä ekosysteemeissä. 

Pölyttäjien ahdinko on yksi luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen haasteista. 

Ihmisen toiminnan vaikutuksesta yhä useammat elinalueet ovat tuhoutuneet sekä 

sitä myöten myös lajit, tai ne ovat joutuneet sopeutumaan uudenlaiseen 

ympäristöön (Klein ym. 2006). Pölyttäjien tärkeimpiä elinympäristöjä ovat erilaiset 

niityt ja perinnebiotoopit. Tällaisia elinympäristöjä on kuitenkin raivattu rajusti 

muuhun käyttöön teollistumisen myötä niin Suomessa kuin muuallakin 

maailmassa. Tämä elinympäristöjen hupeneminen on aiheuttanut myös 

pölyttäjäkatoa. Pölyttäjien vähenemisen suurimpina syinä pidetään juuri näitä 

maankäytön muutoksia erityisesti tehostuneeseen maatalouteen, joka lisää torjunta-

aineiden käyttöä ja vähentää pesimä- ja ravintoresursseja (Bijleveld van Lexmond 

ym. 2015).  Myös taudinaiheuttavat heikentävät pölyttäjien elinmahdollisuuksia.  

Yli 75 % maapallon tärkeimmistä ruokakasveista on hyönteispölytteisiä (Klein ym. 

2006). Näin ollen pölyttäjien väheneminen on suoraan yhteydessä 

ruuantuotantoon. Monet kasvit pystyvät tuottamaan satoa myös ilman 

eläinvälitteistä pölytystä. Tällöin kuitenkin sato (etenkin hedelmät) jää usein 

pienemmäksi ja laadultaan heikommaksi kuin hyönteisvälitteisessä pölytyksessä 

(Klatt ym. 2014). Suomessa on havaittavissa selkeä pölytysvaje hyönteispölytteisillä 

viljelykasveilla (Kentala-Lehtonen 2016). Tällä hetkellä hyönteispölytteisten 

viljelykasvien pölytys on luonnonpölyttäjien varassa, mutta samaan aikaan 

luonnonpölyttäjien elinvoima on heikentynyt huomattavasti (Kentala-Lehtonen 

2016). Maataloudessa käytetyt kemikaalit siirtyvät myös pölyttäjiin, vaikka ne olisi 

tarkoitettu muille eliöille tai kasveille. Erilaisia kemikaaleja on löydetty esimerkiksi 

medestä, siitepölystä sekä mehiläisten valmistamasta hunajasta (Maxim ja Van der 
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Slujis 2013). Kemikaaleilla on vaikutusta pölyttäjien elintoimintoihin, ja hunajassa 

kemikaalit voivat päätyä myös ihmisiin.  

Pölyttäjien ahdinkoa lisää myös vieraslajien leviäminen. Vieraslajit ovat ihmisen 

tarkoituksella tai tahattomasti alueelle levittämillä lajeja, jotka eivät ole osa alueen 

luontaista lajistoa. Vieraslajikasvit voivat heikentää luontaisten pölyttäjien elämää 

esimerkiksi houkuttelemalla niitä kukkiinsa avustamaan pölytyspalvelussa 

kuitenkaan tarjoamatta mettä. Näin ollen tällaiset vieraslajit kuluttavat pölyttäjien 

energiaa. Vieraslajiksi luetaan kuuluvaksi myös ihmisten käyttämä 

tarhamehiläinen. Nimestään huolimatta se on osin päässyt leviämään myös 

luontoon. Tarhamehiläinen on tehokas pölyttäjä, joka helposti syrjäyttää luontaiset 

pölyttäjät. Vaikka pölytyksen onnistuminen tarhamehiläisen avustamana 

kuulostaa positiiviselta, on lajin leviäminen kuitenkin vaarallista 

lajimonnimuotoisuuden kannalta. Tarhamehiläinen on vahvempana kilpailijana 

hyvin sopeutunut vallitseviin olosuhteisiin ja syrjäyttää helposti kotoperäiset lajit, 

mutta muuttuvassa maailmassa lajikirjoa tarvitaan entistä enemmän (Savolainen 

2016).  

Pölyttäjien suojelun tulee olla monitahoista, jotta toiminta olisi mahdollisimman 

tehokasta. Näin ollen päättäjien olisi syytä tehdä luonnon monimuotoisuutta 

huomioivia päätöksiä pölyttäjien suojeluun kohdistettuna, sekä myös kannustaa 

yksittäisiä henkilöitä suojelutekoihin. Suurin osa pölyttäjien suojelutoimista on 

epäsuoria (Euroopan tilintarkastustuomioistuin 2020). Suojelemalla ympäristöjä 

suojellaan pölyttäjien lisäksi monia muita tärkeitä lajeja. Elinympäristöihin 

keskittyvällä suojelulla pyritään suojelemaan pölyttäjille suotuisia jo olemassa 

olevia elinympäristöjä kuten niittyjä tai luomaan sellaisia esimerkiksi 

ennallistamalla maatalousmaisemista perinnebiotooppeja (Klein ym. 2006). Alueilla 

pyritään pitämään huolta ravintolähteiden riittävyydestä sekä torjumaan 

vieraslajeja (Klein ym. 2006, Euroopan tilintarkastustuomioistuin 2020). 

Maailmanlaajuisesti pölyttäjien suojelu keskittyy erilaisten säädösten ja 

strategioiden avulla tapahtuviin aktiivisiin luonnonsuojelutoimiin esimerkiksi 
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haitallisten kemikaalien käytön rajoittamiseen maataloudessa, teollisuudessa ja 

kotitalouksissa (Maxim ja Van de Sluijs 2013).  Myös uuden luotettavan tutkimus 

 

tiedon saaminen ja hyödyntäminen on tärkeässä roolissa pölyttäjien suojelun 

edistämisessä (Euroopan tilintarkastustuomioistuin 2020). Tällaisten suurten 

valtiotason toimien tulee kuitenkin olla tarkasti linjattuja ja tavoitehakuisia, jotta 

tuloksia saavutetaan. Kansalaisia tulisi myös kannustaa pieniltä tuntuvien 

suojelutoiminen tekemiseen. Etenkin kaupunkipuistojen ja kotipihojen 

mehiläisystävällisen hoidon merkitys on yhä suuremmassa roolissa 

monimuotoisuuden ylläpitämisessä (Baldock ym. 2015). Pienen mittakaavan 

monimuotoisuutta vaalivia toimenpiteitä ovat muun muassa pölyttäjille suotuisten 

kasvien suosiminen puutarhassa, pesäpaikkojen luominen jättämällä lahopuita ja 

pystyttämällä hyönteishotelleja, jättämällä torjunta-aineet pois puutarhan hoidosta, 

perustamalla pieni niitty pihalle tai esimerkiksi perustamalla lampi sadevedestä 

(Asikainen 2020). Tällaisten toimien moninkertaistuessa kansalaisten toimesta 

vaikutukset pölyttäjien suojelulle voivat olla mittavia ja erityisesti mielekäs 

kouluopetus aiheesta auttaa paremman luontosuhteen luomisessa (Navarro-Perez 

ja Tidball 2012).  Näin ollen tämä voi toimia suurenakin kannustimena parempiin 

tekoihin kotitalouksissa. 

1.5 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää taiteen tuoman monikanavaisuuden 

vaikutuksia oppilaisiin ja opettajiin sekä tutkia sopiiko suunniteltu opetustuokio 

uuden opetussuunnitelman mukaiseksi oppitunniksi. Pyrkimyksenä oli tutkia, 

millä tavoin oppilaiden kiinnostus ja innostus pölyttäjiä kohtaan lisääntyvät 

oppimisprosessin myötä. Tämän lisäksi selvitettiin opettajien kokemuksia taiteen ja 

tieteen yhdistämisestä opetusmenetelmänä. Tutkimus toteutettiin Pienet & Tärkeät 

-projektissa, jossa tuotettiin alakoululaisille tiedettä ja taidetta yhdistävä 

uudenlainen opetuskokonaisuus. Opetuskokonaisuudella pyrittiin tuottamaan 

oppilaille positiivisia mielikuvia pölyttäjistä. Oma osuuteni projektissa oli 
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opetuskokonaisuuden toiminnallisen opetustuokion suunnittelu ja toteutus 

yhdessä projektin taiteilijoiden kanssa. Tutkimuksessa toteutettiin kysely projektiin 

osallistuville oppilaille ja opettajille. Kyselyillä mitattiin oppilaiden kokemaa 

kiinnostusta aiheeseen ja tietämystä opetettavasta teemasta sekä kartoitettiin 

opettajien mielipiteitä kokonaisuuden toimivuudesta.  

Tutkimuskysymyksinä olivat seuraavat: 1. Onko oppilaiden asenteiden ja 

tietämyksen välillä yhteyttä tiedettä sekä taidetta yhdistävän 

opetuskokonaisuuden jälkeen? 2. Mitä oppilaat kokivat oppineensa projektista? 

3. Miten opettajat kokivat projektin opetusmenetelmän toteuttavan uutta 

opetussuunnitelmaa? Hypoteesina tutkimuksessa oli, että opetuksessa käytettävät 

aidot mallit, käytännön toiminta ja elämyksellisyys lisäävät oppilaiden kiinnostusta 

ja motivaatiota luonnontieteiden opiskelua kohtaan (Marttila 2016, Prokop & 

Fančovičová 2016, Juriševič ym. 2019). Tämän pohjalta oletettiin, että myös taiteen 

lisäämisellä opetukseen olisi samankaltaisia vaikutuksia, sillä taide ja taiteen 

tekeminen herättävät erilaisia tunteita ja voisivat siksi parantaa myös 

oppimistuloksia.  

2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Aineiston keruu 

Katoava Luonto hankkeen Pienet & Tärkeät -projekti tarjosi ympäristön tämän 

tutkimuksen tekemiselle (Katoava luonto - Taide 2021). Tutkimuksen pohjana oli 

opintokokonaisuus, jossa pyrittiin opettamaan alakoululaisille tieteellisiä faktoja 

pölyttäjistä taiteen keinoin. Näin taide voitiin nähdä monikanavaisena oppimista 

tukevana menetelmänä oppiaineessa, jossa taiteen rooli on aikaisemmin ollut 

vähäinen. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kannustaa kansalaisia tarkkailemaan 

luontokatoa lähiympäristössään ja etsimään keinoja sen hidastamiseksi omilla 

arkisilla toimillaan (Katoava luonto 2021). Näiden keinojen löytämiseen tähdättiin 

myös tällä Pienet & Tärkeät -projektilla. Koronaviruspandemia muutti 
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tutkimussuunnitelmaa useamman kerran, minkä vuoksi tutkimuksen kaikki osa-

alueet eivät olleet alkuperäisen suunnitelman mukaisia. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin 26.8.-4.9.2020 Varsinais-Suomen alueella 

tapahtuneista kouluvierailuista. Koulut olivat itse ilmoittautuneet mukaan 

projektiin ja sitä oli mainostettu kouluille sähköisillä mainoksilla (Liite 1). 

Kouluvierailuluokkia oli Pienet & Tärkeät -projektilla yhteensä 12 ja niistä viiden 

luokan oppilaiden tuli vastata vierailua koskevaan kyselytutkimukseen. 

Tutkimukseen valittiin ne luokat, joiden opettajat olivat innokkaita avustamaan 

oppilaitaan vastaamaan tähän vapaaehtoiseen kyselytutkimukseen. Tutkimuksen 

toteuttamiseen näillä luokilla kysyttiin luvat rehtoreilta ja opettajat kysyivät 

oppilaskohtaiset luvat myös oppilaiden vanhemmilta. Aineiston tarkan 

anonymisoinnin vuoksi tutkimuskoulujen nimet jäävät vain tutkimusryhmän 

tietoon. Kaikki kyselyyn vastanneet oppilaat olivat 2-luokkalaisia ja samasta 

koulusta tutkimukseen osallistui korkeintaan kaksi luokkaa. 

Oppilaat vastasivat sähköiseen Webropol 3.0-ohjelmalla luotuun kyselyyn (Liite 2) 

muutaman päivän jälkeen vierailusta opettajajohtoisesti luokassa. Myös 10 

kouluvierailuun osallistuneen luokan opettajat vastasivat opettajille suunnattuun 

sähköiseen Webropol-kyselyyn vierailun päätteeksi tai myöhemmin sähköpostin 

välityksellä (Liite 3). Koronaviruspandemian ja oman sairastumiseni vuoksi 

konseptin luoja ja koreografi Satu Tuittila sijaisti 31.8.-4.9.2020 toiminnallisen 

opetustuokio-osuuteni, joten vierailu pysyi sisällöltään samana.  

Oppilaiden kysely koostui kolmesta osasta, taustakysymyksistä, Likert-

asteikollisista väittämistä ja avoimesta kysymyksestä (Liite 2). Taustakysymyksillä 

kartoitettiin mahdollisia tekijöitä, jotka voisivat vaikuttaa oppilaiden vastauksiin. 

Likert-asteikolliset väittämät jakautuivat faktatietoa mittaaviin väittämiin sekä 

pölyttäjiä kohtaan olevaa kiinnostusta mittaaviin väittämiin. Näiden lisäksi 

esitettiin yksi avoin kysymys.  Opettajien kyselyssä (Liite 3) puolestaan kartoitettiin 

opettajien osallistumisaktiivisuutta, kokemuksia projektin monialaisuudesta sekä 

soveltuvuudesta alakoululaisille uuden opetussuunnitelman mukaisena 

opetusmenetelmänä. Vastausvaihtoehdollisia kysymyksiä oli kuusi ja näihin liittyi 
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mahdollisesti vastausta tarkentavia avoimia kenttiä. Likert-asteikollisia väittämiä 

oli viisi kappaletta. 

2.2 Opetuskokonaisuuden osa-alueet 

Opetuskokonaisuuteen kuului eri osuuksia. Koronapandemian vuoksi myös nämä 

kokonaisuudet kokivat suuria muutoksia. Ennen vierailua luokkien tuli tutustua 

Pienet & tärkeät Pölyttäjägalleria -tanssivideoon ja infopakettiin (Liite 4, Liite 5). 

Tämän osuuden tuli alun perin olla Turun Seikkailupuiston Timanttiteatterissa 

tapahtuva informatiivinen tanssiesitys, jolloin tanssitaide olisi ollut enemmän läsnä. 

Esitysten peruuntumisen vuoksi kouluvierailujen ennakkomateriaaliksi luotiin 

esitykseen pohjautuva tanssivideo. Myös lisämateriaalina olleen infopaketin rooli 

myös korostui alkumateriaalina. 

Kouluvierailut toteuttivat tutkijat itse ja ne koostuivat kahdesta eri osiosta: 

toiminnallisesta opetustuokiosta sekä liikeilmaisun työpajasta. Toiminnallisessa 

opetustuokiossa (kesto noin 45 min) käsiteltiin ensin oppilaiden ennakkokäsityksiä 

pölyttäjistä diaesityksestä (Liite 6) löytyvien oikein vai väärin väittämien avulla. 

Jokaisen väittämän kohdalla oppilaiden tuli osoittaa mielipidettään omalla 

kehollisuudellaan. Tämän jälkeen siirryttiin koulun välituntialueelle kuvaamaan 

koulun pihalta löytyvä pölyttäjiä auttava ja haittaava tekijä sekä mahdollinen 

pesäpaikka. Oppilaat kuvasivat edellä mainittuja kohteita pareittain tai 

kolmikkoina koulun omilla laitteilla. Otetut kuvat tultiin purkamaan yhteisesti 

luokkaan. Purku tapahtui opettajajohtoisesti kyselemällä, millaisia kohteita 

oppilaat olivat kuvanneet vastauksiksi eri kysymyksiin. Tämän jälkeen oppilaiden 

ottamista ja itse hienoimmaksi valitsemistaan kuvista muodostettiin vielä 

taidegalleria pulpeteille, joten kaikki pääsivät näkemään toistensa otoksia. 

Liikeilmaisun työpaja (kesto noin 60 min) puolestaan keskittyi tanssillisiin 

harjoituksiin musiikin tahdissa, ja sen suunnittelivat ja toteuttivat tanssitaiteilijat 

Satu Tuittila ja Jonna Aaltonen. Tanssillisia harjoituksia oli yhteensä viisi ja ne 

käsittelivät pölyttäjäteemaa kuvaamalla eri pölyttäjien liikkeitä, tuntemuksia sekä 
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elinkaarta (Liite 7). Nämä tanssilliset harjoitukset syvensivät pölyttäjätietoa 

kuvaamalla esimerkiksi metamorfoosia ja mehiläistanssia. Paja lopetettiin piirtäen 

pölyttäjäkuvia ja reflektoiden omia tuntemuksia luokan yhteiselle isolle paperille. 

Tämä paperi jätettiin muistoksi luokille itselleen. Näiden lisäksi opettajille jaettiin 

myös vapaaehtoisesti käytettävä kertaustehtävämoniste (Liite 8), jonka avulla 

vierailun aiheen pariin voi palata myöhemmin. Moniste sisälsi kertaavia 

kysymyksiä pölyttäjistä sekä mehiläistanssi-pelin ohjeet.  

2.3 Aineiston laskennallinen ja tilastollinen käsittely 

Oppilaiden kyselytutkimusaineistoon tuli yhteensä 65 vastausta, näistä 2 poistettiin 

asiattomina vastauksina. Ensimmäisenä tutkittiin Kruskal-Wallisin testillä, oliko 

oppilaskyselyyn vastanneiden koulujen välillä eroja. Tilastollisen merkitsevyyden 

raja-arvona oli 0,05. Tämän testin pohjalta päätettiin, että saman koulun sisällä 

olevia oppilaita käsitellään yhtenä joukkona, jolloin vertailtavia joukkoja oli 

yhteensä kolme ja nämä joukot olivat keskenään lähes yhtä suuria. Jos vastuksissa 

koulujen välillä ilmeni eroja Kruskal-Wallisin testissä, tehtiin parittaiset vertailut 

osoittamaan minkä koulujen välillä erot olivat.  

Oppilaskyselyn Likert-asteikollisista vastauksia tutkittiin sekä tilastollisesti että 

aineistoa kuvailemalla (Liite 9). Vastausvaihtoehdoista tehtiin kuvia ja kaavioita 

havainnollistamaan tuloksia. Tilastollista käsittelyä varten tietämystä mittaavista 

väittämistä koottiin yksi summamuuttuja (Liite 9). Tätä varten tietämystä 

mittaavista kuudesta väittämästä kahden väittämän arvot tuli kääntää 

päinvastaiseksi. Nämä kaksi väittämää oli aseteltu käänteisiksi siten, että 

vastatakseen oikein oppilaan tuli vastata ”Täysin eri mieltä”, muissa väittämissä 

oikea vastaus puolestaan oli ”Täysin samaa mieltä”.  Tämän jälkeen nämä kaikki 

kuusi vastausta voitiin yhdistää. Summamuuttuja luotiin siten, että ensin jokaisen 

vastaajan osalta laskettiin yhteen vastaajan vastauksien arvot kyselyn kuuteen 

faktatietämystämittaavaan väittämään. Tämä yhteenlaskettu arvo vielä 

suhteutettiin takaisin Likert-asteikolliseksi, jotta tämä summamuuttuja olisi 

vertailukelpoinen kiinnostusta mittaavien väittämien asteikon kanssa (Taulukko 1). 
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Summamuuttujan eli faktatietämystä mittaavan muuttujan avulla analysoitiin 

faktatietämyksen ja kiinnostuneisuuden sekä tietämyksen ja asenteiden välistä 

yhteyttä. Tätä korrelaatiota summamuuttujan ja seitsemän muun 

kiinnostusta/asenteita koskevan väittämän väliltä mitattiin käyttäen Spearmanin 

järjesyskorrelaatiokerrointa. Tilastollisen merkitsevyyden raja-arvona pidettiin 

edelleen lukua 0,05. Laskenta suoritettiin SPSS-ohjelmiston avulla. 

Oppilaskyselyn avoimet vastaukset käsiteltiin manuaalisesti taulukko-

ohjelmistolla. Vastaukset kategorisoitiin sen mukaan, mikä oli vastauksen ydinaihe 

tai ydinsana. Kaikki saman ydinaiheen tai -sanan sisältävät vastaukset etsittiin ja 

laskettiin yhteen. Samaa menetelmää hyödynnettiin myös opettajien avointen 

kysymysten kohdalla.  

Taulukko 1. Pistetaulukko kuuden yhteenlasketun Likert-asteikollisen väittämän 
arvosanan muuntamiseksi takaisin asteikolle 1–5. 

Pisteet  

Arvosana Maksimipisteet Minimipisteet 

5 30 26 

4 25 21 

3 20 16 

2 15 11 

1 10 6 
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3 TULOKSET 

3.1 Oppilaskyselyn tuloksia 

Tutkimukseen osallistui oppilaita kolmesta eri koulusta ja viideltä eri luokalta. 

Teknisten ongelmien vuoksi vastauksia tuli eräältä luokalta lopulta vain kaksi, joten 

nämä vastaukset luettiin yhteen rinnakkaisluokan vastauksiin. Koululla 1 vastaajia 

oli 18 kappaletta, koululla 2 puolestaan 22 kappaletta ja koululla 3 yhteensä 23 

kappaletta. Vastaajien sukupuolijakauma oli todella tasainen, 31 oppilaista ilmoitti 

olevansa tyttö, ja 32 kertoi olevansa poika. 

Suurimmalla osalla (39 oppilasta) vastaajista ei ollut luontoharrastusta (Kuva 1). 

Kuusi vastaajaa ilmoitti, että luontoharrastus on, muttei kertonut mikä sen on. 

Suosituin luontoharrastus vastaajien keskuudessa oli partio ja sitä harrasti 11 

vastaajaa (Kuva 1). Yksittäisiä esille nousseita harrastuksia oli esimerkiksi 

hevosharrastus ja vapaamuotoisempi retkeily. 

 

Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden oppilaiden luontoharrastuneisuuden runsaus ja 
jakautuminen eri lajeihin. 

 

Ei luontoharrastusta Ei kerrottua luontoharrastusta

Partio Sienestys

Temppuilu Retkeily

Hevosharrastus
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Vastaajat kertoivat osallistuneensa projektin eri osiin vaihtelevalla aktiivisuudella 

(Taulukko 2). Suurin osa oppilaista oli osallistunut kaikkiin osioihin, enemmistö 

osallistujista oli ennakkomateriaalien tanssivideolla. Vastauksista jätettiin 

huomiotta ”mehiläistanssipelin pelaaminen”, sillä vastauksista voitiin päätellä 

oppilaiden sekoittaneen tämän läksynkertausleikin projektin liikeilmaisun 

työpajassa toteutettuun mehiläistanssi-battleen. 

 

Taulukko 2. Oppilaiden osallistuminen projektin eri osioihin kouluittain. 

Oppilaiden 
osallistuminen 
projektiin 

Vastausmäärä kouluissa (kpl)  

 Projektin osa  Koulu 1 Koulu 2 Koulu 3 Yhteensä 

Tanssivideon 
katsominen 

 18 17 20 55 

Toiminnallinen 
oppitunti 

 17 16 20 53 

Liikeilmaisun 
työpaja 

 17 15 16 48 

 

Vastauksissa oli eroja koulujen välillä osassa Likert-asteisia väittämiä, se minkä 

koulujen välillä ja missä väittämissä erot oli vaihtelivat (Taulukko 3). Näiden erojen 

vuoksi aineistoa ei voitu käsitellä yhtenäisenä, vaan testaukset tehtiin kouluittain. 

Eroja oli koulujen välillä kuuden väittämän vastaukissa (Taulukko 3). Muissa 

väittämissä eroja ei ilmennyt ja p-arvot olivat > 0,05. 
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Taulukko 3. Koulujen (1–3) väliset erot oppilaiden vastauksissa Likert-asteikollisiin 
väittämiin. Kruskal-Wallisin testin ja sen jälkeisten parittaisten testien tulokset (df 
= 2). Merkitsevät p-arvot on lihavoitu. 

 Koulujen väliset p-arvot                 Kruskal-Wallis-testi 

                                                                 H (p-arvo) 

Väittämä, jossa eroja 
oli 

1–2 1–3 2–3  

Minusta tapahtuma oli 
kiinnostava 

0,580 0,014 0,045 6,95 (0,031) 

Mielestäni pölyttäjät 
ovat kiinnostavia 

0,007 0,936 0,004 10,66 (0,005) 

Olen nähnyt pölyttäjiä 
luonnossa 

0,069       0,008 0,374 7,27 (0,026) 

Kukkakärpänen on 
pölyttäjä 

0,004  0,008 0,841 10,03 (0,007) 

Pölyttäjät ovat 
ihmisille tärkeitä, 
koska ne pölyttävät 
tärkeitä ruokakasveja 

0,004 0,259 0,076 8,53 (0,014) 

Pölyttäjät ovat 
ihmisille tärkeitä, 
koska ne kertovat 
kauniista säästä 

0,107 0,176 0,002 9,54 (0,008) 
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Oppilaiden kyselyn avoimeen ”En tiennyt ennen, että pölyttäjät…” -kysymykseen 

suurin osa vastaajista (22 oppilasta eli 33 % kaikista vastaajista) oli jättänyt 

vastaamatta tai vastannut asiattomasti (Kuva 2). Kunnollisen vastauksen 

kirjoittaneista oppilaista suurimmalle osalle (23 oppilasta eli 53 % kunnollisista 

vastauksista) uusi tieto oli, että pölyttäjät ”tanssivat”. Muihin vastauksiin lukeutui 

yksittäisinä esiintyneitä vastauksia esimerkiksi koskien pölyttäjien väritystä tai 

kukkien tapaa houkutella pölyttäjiä värien avulla. 

 

Kuva 2. Oppilaiden vastausmäärät asioista, joita he kertoivat oppineensa projektin 
aikana. 

3.2 Oppilaiden Likert-asteikollisten väittämien vastaukset  

Oppilaiden pölyttäjätietämystä kuvaavien väittämien perusteella laadituista 

summamuuttujista saatiin selville, että jokaisessa tutkimuskoulussa suurin osa 

oppilaista oli tapahtuman jälkeen ”Jokseenkin samaa mieltä” pölyttäjätietämystä 

mittaavien oikein olevien väittämien paikkansapitävyydestä (Kuva 3). 

Tutkimuskoulussa 1 tähän kategoriaan luokiteltiin 78 % oppilaista, Koulussa 2 ja 

Koulussa 3 puolestaan 55 % oppilaista. Koulussa 3 oli kuitenkin huomattavasti 
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enemmän ”Täysin samaa mieltä” vastauksen saaneita oppilaita (35 %) kuin Koulussa 

1 (5 %) tai Koulussa 2 (5 %). 

 

Kuva 3. Oppilaiden faktatietämys pölyttäjistä perustuen yhdistettyihin tietämystä 
mittaavista väittämistä. (1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 3 = En 
samaa enkä eri mieltä, 4 = Jokseenkin samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä). 

Kiinnostuksessa pölyttäjiä kohtaan oli eroja koulujen 1–2 ja 2–3 välillä (Taulukko 3). 

Eniten vastauksia sai vaihtoehto ”Täysin samaa mieltä” koulussa 2 (36 %) ja koulussa 

3 (59 %) (Kuva 4A). Koulussa 1 puolestaan pölyttäjiä ei koettu erityisen 

kiinnostavaksi tai epäkiinnostavaksi sillä eniten vastattu vaihtoehto oli ”En samaa 

enkä eri mieltä” (39 %) (Kuva 4A). 

Koulu 3 erosi kouluista 1 ja 2 kysyttäessä oppilaiden kiinnostusta tapahtumaa 

kohtaan (Taulukko 3). Kuvan 4B mukaan koululla 1 eniten vastauksia (39 %) keräsi 

vaihtoehto ”En samaa enkä eri mieltä”. Kouluilla 2 ja koululla 3 pidettiin tapahtumaa 

selvästi kiinnostavampana, sillä vastatuin vaihtoehto oli molemmilla vaihtoehto 

”Täysin samaa mieltä” (koululla 2: 50 %, koululla 3: 45 %). 
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Kuva 4A. Oppilaiden kiinnostus pölyttäjiin ja Kuva 4B. Oppilaiden kiinnostus 

tapahtumaan tapahtuman jälkeen kysyttynä. (1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin 

eri mieltä, 3 = En samaa enkä eri mieltä, 4 = Jokseenkin samaa mieltä, 5 = Täysin 

samaa mieltä). 

Kaikkien koulujen oppilaista selkeä enemmistö oli nähnyt pölyttäjiä luonnossa 

(Kuva 5). Kuitenkin koulu 2 erosi sekä koulusta 1 että 3 (Taulukko 3). Koululla 2 

vain 64 % vastaajista oli täysin samaa mieltä, että oli nähnyt pölyttäjiä myös 

luonnossa (koululla 1 puolestaan 94 % ja koululla 3 taas 95 %). Koululla 2 

huomattava määrä oppilaita oli vastannut myös vaihtoehdon ”Jokseenkin samaa 

mieltä” (14 %) tai vaihtoehdon ”En samaa enkä eri mieltä” (5 %). Näin ollen ero 

kouluihin 1 ja 3 on selvästi havaittava. Vaikka eroja koulujen välillä esiintyi, 

oppilaiden korkea prosentuaalinen osuus pölyttäjien näkemiselle luonnossa on 

ilmeinen. 
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Kuva 5. Oppilaiden kokemus siitä, ovatko he nähneet pölyttäjiä luonnossa. (1 = 
Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 3 = En samaa enkä eri mieltä, 4 = 
Jokseenkin samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä).  

Oppilaiden into suojella pölyttäjiä oli kuvien 6A ja 6B perusteella hyvin 

samankaltaista riippumatta tavasta. Näissä väittämissä ei ollut eroja koulujen välillä 

(Haluaisin auttaa pölyttäjiä lisäämällä niiden pesäpaikkoja: p = 0,465, Haluaisin 

auttaa pölyttäjiä istuttamalla kukkia: p = 0,106). Koululla 1 vastaukset olivat 

jakautuneet hieman tasaisemmin koko asteikolle molemmissa väittämissä ja näin 

ollen myös täysin samaa mieltä olevien vastaajien määrä oli hieman alhaisempi 

molemmissa väittämissä. Haluun auttaa pölyttäjiä lisäämällä niiden pesäpaikkoja 

oli ”Täysin samaa mieltä” vastanneita koululla 1 oli 5 oppilasta, koululla 2 vastaajia 

15 oppilasta, koululla 3 vastaajia 16 oppilasta (Kuva 6A). Puolestaan haluun auttaa 

pölyttäjiä istuttamalla kukkia ”Täysin samaa mieltä” vastanneita oppilaita oli 

koululla 1 oli 7, koululla 2 vastaajia 14 oppilasta ja koululla 3 vastaajia 11 oppilasta 

(Kuva 6B). Prosentuaaliset erot muodostuvat yksittäisistä vastaajista, eivätkä näin 

ole merkittäviä. 
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Kuva 6A ja 6B. Oppilaiden halukkuus auttaa pölyttäjiä lisäämällä niiden 
pesäpaikkoja (6A) ja oppilaiden halukkuus auttaa pölyttäjiä istuttamalla kukkia 
(Kuva 6B). (1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 3 = En samaa enkä eri 
mieltä, 4 = Jokseenkin samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä). 

Oppilaat kokivat tapahtuman lisänneen heidän uteliaisuuttaan pölyttäjiä kohtaan 

(Kuva 7A). Jokaisessa koulussa vastausvaihtoehtoa ”Jokseenkin samaa mieltä” tai 

”Täysin samaa mieltä” oli vastattu eniten. Koululla 1 suurimmat vastausmäärät olivat 

asteikon puolivälissä (”Täysin eri mieltä” = 2 vastausta, ”Jokseenkin eri mieltä” =3 

vastausta, ”En samaa enkä eri mieltä” = 4 vastausta, ”Jokseenkin samaa mieltä” = 6 

vastausta ja puolestaan ”Täysin samaa mieltä” = 3 vastausta). Koululla 2 

vastausmäärät nousivat myös kohti ”Täysin samaa mieltä”- vaihtoehtoa. Vähiten 

vastauksia sai tällöin vaihtoehto ”Täysin eri mieltä” = 1 vastaus ja eniten vaihtoehto 

”Täysin samaa mieltä”= 9 kappaletta vastauksia. Koululla 3 vaihtoehtoa ”Täysin eri 

mieltä” oli vastattu kerran, vaihtoehtoa ”Jokseenkin eri mieltä” ei ollenkaan ja 

puolestaan vaihtoehto ”Jokseenkin samaa mieltä” oli vastatuin 11 vastauksella. 

Kuva 7B puolestaan osoittaa kuinka oppilaat kokivat tietomääränsä kasvaneen 

tapahtuman myötä. Pääosin jokaisen koulun vastaajat olivat jokseenkin tai täysin 

samaa mieltä siitä, että heidän tietomääränsä pölyttäjistä on lisääntynyt 
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tapahtuman myötä. Kuitenkin vaihtoehdon ”En samaa enkä eri mieltä” oli vastannut 

koululta 1 viisi oppilasta, koululta 2 yksi oppilas ja koululta 3 myös viisi oppilasta. 

Tämän lisäksi erimieltä olevia vastausvaihtoehtoja oli vastattu koululla 2, jossa yksi 

oppilas vastasi vaihtoehdon ”Täysin eri mieltä” ja yksi oppilas vaihtoehdon 

”Jokseenkin eri mieltä”. Kuitenkin koululla 2 vastaajista 68 % eli 15 oppilasta oli sitä 

meiltä (”Täysin samaa mieltä”), että heidän tietonsa oli lisääntynyt tapahtuman 

myötä. 

Kuva 7A. Oppilaiden kokemus lisääntyneestä uteliaisuudesta pölyttäjiä kohtaan ja 
Kuva 7B. Oppilaiden kokemus pölyttäjätietämyksen lisääntymisestä tapahtuman 
jälkeen. (1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 3 = En samaa enkä eri 
mieltä, 4 = Jokseenkin samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä). 

3.3 Pölyttäjätietämyksen ja kiinnostuksen sekä asenteiden välinen riippuvuus 

Koululla 1 merkitsevää positiivista korrelaatiota oli pölyttäjätietämyksen ja 

pölyttäjien luonnossa näkemisen välillä (Liite 10). Koululla 2 ei esiintynyt 

merkitsevää korrelaatiota pölyttäjätietämyksen ja minkään pölyttäjäkiinnostusta ja 

asenteita mittaavan väittämän välillä.  Koululla 3 puolestaan esiintyi korrelaatiota 

vain pölyttäjätietämyksen ja pölyttäjiä kohtaan tunnetun kiinnostuneisuuden 

välillä (Liite 10). 
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3.4 Opettajien kyselyn tulokset 

Kymmenen kouluvierailuihin osallistuneiden luokkien opettajaa vastasi heille 

suunnattuun kyselyyn. Näistä opettajista kaksi oli aikaisemmin osallistunut 

luokkansa kanssa vastaavanlaisiin projekteihin, esimerkkiaiheina 

ilmastonmuutosprojekti ja terveyteen sekä hyvinvointiin liittyvät projektit. 

Opettajista 8/10 kertoi katsoneensa alkumateriaalina annetun tanssivideon ja 9/10 

kertoi lukeneensa infopaketin. Kaikki kyselyyn vastanneet opettajat kertoivat 

osallistuneensa pajan molempiin osiin. Jokainen kyselyyn vastannut opettaja oli sitä 

mieltä, että projekti ei kaivannut enempää monialaisuutta. Suurin osa (7/10) 

opettajista oli sitä mieltä, että liikeilmaisun työpaja oli projektin osista onnistunein. 

 

Opettaja 1: ” Liikeilmaisun tehtävät oli suunniteltu siten, että harjoitukset yhdistyivät 

hyvin opittuun tietoon mm. mehiläisen tanssi.” 

Opettaja 9: ” Luokkani työskentely oli motivoitunutta ja asiallista. Liikeilmaisu oli heille 

vaikeaa. Moni ei uskaltautunut luovaan liikuntaan, vastaavasti he, jotka liikkuivat ja 

eläytyivät, olivat suuria yllätyksiä ihan minulle opettajana (en opeta liikuntaa luokalle). 

Esim. suurien oppimisvaikeuksien oppilaat toimivat erittäin luovasti ja rohkeasti.” 

 

Opettajista kaksi oli puolestaan sitä mieltä, että onnistunen osio projektissa oli 

toiminnallinen opetustuokio. 

 

Opettaja 5: ”Oppilaat saivat tietoa ja samalla pääsivät itse tekemään. Tekemällä 

oppiminen.” 

 

Yhden kyselyyn vastanneen opettajan mielestä etukäteen katsottava tanssivideo oli 

onnistunein. 
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Opettaja 7: ”Upeasti toteutettu, oppilaiden mielestä hauska, mutta kuitenkin 

informatiivinen” 

 

Opettajista suurimman osan mielestä projekti toteutti uutta opetussuunnitelmaa. 

Yksi opettaja oli väittämästä ”Täysin eri mieltä”, kun puolestaan yksi opettajista 

”Jokseenkin samaa mieltä”, loput kahdeksan opettajaa puolestaan olivat väittämästä 

”Täysin samaa mieltä.” Opettajilta kysyttiin myös, auttoiko projektin 

monikanavaisuus heidän mielestään oppilaita ymmärtämään pölyttäjien tärkeyttä 

sekä niitä koskevia uhkia (Kuva 8A ja 8B). Molemmat kysymykset saivat 

samanlaiset vastaukset, joissa 9/10 opettajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 

siitä, että projektin monikanavaisuus tuki näiden asioiden ymmärtämistä. 

Monikanavaisuudella tarkoitettiin kyselyssä eri tapojen kokonaisuutta, joilla 

pölyttäjäaihetta käsiteltiin (toiminnallinen, visuaalinen, auditiivinen). Suurin osa 

opettajista oli sitä mieltä, että projektin tietotaso oli sopiva oppilaidensa pohjatiedon 

tasoon nähden (Kuva 9).   

 

Kuva 8A. Opettajien mielipide siitä että, auttoiko projektin monikanavaisuus 
heidän oppilaitaan ymmärtämään pölyttäjien tärkeyttä. Kuva 8B. Opettajien 
mielipide siitä, auttoiko projektin monikanavaisuus heidän oppilaitaan 
tunnistamaan pölyttäjiä koskevia uhkia.  (1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri 
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mieltä, 3 = En samaa enkä eri mieltä, 4 = Jokseenkin samaa mieltä, 5 = Täysin samaa 
mieltä). 

 

Kuva 9. Opettajien mielipide projektin tietotason sopivuudesta oppilaidensa 
tietotasoon. (1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 3 = En samaa enkä eri 
mieltä, 4 = Jokseenkin samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä). 

 

Opettajista suurimman osan mielestä projekti antoi heidän oppilailleen vinkkejä, 

kuinka he voisivat suojella pölyttäjiä (Kuva 10). Yhdeksän kymmenestä vastasi 

olevansa joko jokseenkin tai täysin samaa mieltä, ja näiltä opettajilta kysyttiin myös 

mitä nämä vinkit olivat (Taulukko 4). 

 

Opettaja 9: ” Kun he kuvasivat pölyttäjien elämää estäviä tekijöitä, huomasivat kuinka 

pienillä asioilla tilannetta voi parantaa.” 
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Kuva 10. Opettajien kokemus siitä, että projekti antoi oppilailleen vinkkejä, kuinka 
suojella pölyttäjiä. (1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 3 = En samaa 
enkä eri mieltä, 4 = Jokseenkin samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä). 

 

Taulukko 4. Opettajien avoimet vastaukset kysymykseen ”Projekti antoi 
oppilailleni vinkkejä, kuinka suojella pölyttäjiä” listattuna montako kertaa kyseiset 
asiat esiintyivät eri vastauksissa (Opettajien vastauksia kahdeksan kappaletta).   

Vinkit Vastausmäärä 

Myrkkyjen ja torjunta-aineiden 
vähentäminen 

 5   

Suotuisten elinympäristöjen 
säästäminen 

 5  

Kukkien istutus ja suojelu  4   
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Hyönteishotellin rakentaminen   4   

Lahon aineksen säästäminen   3   

 

Seitsemän opettajaa kymmenestä koki saaneensa projektista vinkkejä omaan 

opetukseensa, loput kolme eivät kokeneet näin. Viisi opettajista koki saamiensa 

vinkkien koskevan liikeilmaisua työtapana. Vinkkejä saaneet opettajat kuvailevat 

ideoitaan muun muassa näin: 

Opettaja 2: ” Yhdistämällä eri osa-alueita ja taiteenkin muotoja saa opetuksesta 

mielekkäämpää ja toiminnallista.” 

Opettaja 6: ” Pitäisi käyttää enemmän liikettä ja tanssia ja näin vahvistaa lapsen 

itseilmaisua. Yhteinen koonti (tässä kuvistyö) on hyvä lopetus projektille.”  

Kyselyn avoimen palautteen vastaukset keräsivät paljon kiitosta projektista (Liite 

11). Kehityskohteeksi projektille oli ehdotettu tanssivideon katsomista jälkikäteen, 

jolloin se olisi voinut avautua osalle oppilaista selkeämmin. Myös alkuinfopaketti 

(Liite 5) koettiin osin haastavaksi toisen luokan oppilaille.   

4 TULOSTEN TARKASTELU  

4.1 Pölyttäjät ja monimuotoisuus opetuksessa 

Pölyttäjien ahdinko kuuluu osaksi monimuotoisuuden uhkia. Auvisen ym. (2020) 

mukaan viestinnällä ja opetuksella on suuri merkitys kyseisen aihealueen 

tietoisuudessa. Yksi tekijä tietoisuuden kasvattamisessa ja yhteiskunnallisen 
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painoarvon lisäämisessä on teeman opettaminen lapsille ja nuorille. Tietoisuuden 

monimuotoisuudesta tulisikin kasvaa sekä oppilaiden kuin koko kansan 

keskuudessa (Auvinen ym. 2020). Opetussuunnitelma määrittelee alaluokkien 

ympäristöopin opetuksen tavoitteet ikään kuin tiedolle valmistelevaksi. Lapsille 

rakennetaan alakoulussa kiinnostuksen pohjaa, jonka päälle syy-seuraussuhteinen 

tieto rakentuu. Opetussuunnitelma jättää opettajille todella suuren autonomisen 

vastuun ja itsehallinnon opetettavien teemojen painotuksissa (Opetushallitus 2014, 

Heikkinen 2018). Auvisen ym. (2020) mukaan kuitenkin nimenomaan 

monimuotoisuusopetuksessa olisi parantamisen varaa, sillä 

monimuotoisuusaiheen tarkentaminen opetussuunnitelmassa ja opetuksessa lisäisi 

aiheen ymmärryksen tasoa kohti merkittäviä oppimistuloksia. Tämän tutkimuksen 

mukaan taiteen keinojen lisäämisellä opetusmenetelmiin voisi olla mahdollista 

päästä lähemmäs opetussuunnitelman asettamia oppimistavoitteita. 

Biologisen monimuotoisuuden opetuksessa kouluissa on todettu olevan haasteita 

(Navarro-Perez ja Tidball 2012). Näitä haasteita ovat huonosti tunnettu biologisen 

monimuotoisuuden määritelmä, kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen 

ristiriidat biodiversiteettikasvatuksessa, aiheen asianmukainen viestintä suurille 

joukoille sekä ihmisen ja luonnon välinen etääntynyt suhde. Nämä haasteet 

huomioiden monimuotisuuskasvatuksessa tulisi ohjata oppijoita ymmärtämään ja 

analysoimaan monimuotoisuuden eri ulottuvuuksia. Navarro-Perezin ja Tidballin 

(2012) mukaa tähän tähtäävä opetus auttaisi oppijoita toimimaan omien etujensa ja 

huolenaiheidensa mukaisesti. Opetuksessa tulisi myös korostaa 

kokemuksellisuutta ja sosiaalista oppimista, jotta oppilaiden suhde luontoon ja sen 

haavoittuvuuteen vahvistuisi (Navarro-Perez ja Tidball 2012). Juuri tähän 

elämyksien kautta tapahtuvaan oppimiseen ja luonnonsuojeluinnokkuuteen 

pyrittiin vaikuttamaan tässä tutkimuksessa. Oppilaiden korkean pölyttäjien 

suojeluinnokkuuden valossa voidaan todeta, ettei elämyksellisten taidepohjaisten 

menetelmien käyttäminen luonnontieteiden opetuksessa ainakaan estä 

kiinnostuksen lisääntymisestä, joka oli oletuksena hypoteesissa (Prokop & 

Fančovičová 2016). 
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4.2 Oppilaiden asenteiden ja tietämyksen välinen yhteys 

Tutkimuksessa havaittiin, että merkitsevää positiivista korrelaatiota esiintyi 

muutamissa tapauksissa kiinnostusta/asenteita ja tietämystä mittaavien väittämien 

välillä. Vahvan korrelaation puuttuminen kaikissa kouluissa osissa väittämistä 

voidaan kuitenkin nähdä tässä tapauksessa positiivisena asiana. Jos vahvaa 

korrelaatiota olisi ollut, osoittaisi se, että vain ne oppilaat, joilla on hyvä tietämys, 

olisivat kiinnostuneita esimerkiksi pölyttäjien suojelusta lisäämällä niiden 

pesäpaikkoja, tai toisinpäin, vain pölyttäjien suojelusta kiinnostuneet henkilöt 

oppivat pölyttäjien faktat. Nyt voimme kuitenkin todeta, että vaikka oppilaan 

pölyttäjätietämys ei olisi ollut kovin korkealla tasolla hän saattoi olla todella 

innostunut pölyttäjistä tai innostumaton oppilas saattoi kuitenkin oppia faktat 

hyvin.  

Pölyttäjätietämys korreloi positiivisesti ”Olen nähnyt pölyttäjiä luonnossa”-väittämän 

kanssa yhdessä koulussa. Tämä tarkoittaa, että oppilaat, jotka tunnistivat tietyt 

hyönteiset pölyttäjiksi ja tiesivät niiden elinkierrosta, olivat osanneet nähdä niitä 

myös luonnossa. Tämä on luonnollista, sillä kun ihminen tiedostaa jonkin asian 

olemassaolon hän myös kiinnittää siihen huomiota helpommin. Merkitsevää 

korrelaatiota esiintyi myös pölyttäjätietämyksen ja pölyttäjiä kohtaan olevan 

kiinnostuksen eli ”Mielestäni pölyttäjät ovat kiinnostavia”-väitteen suhteen yhdessä 

tutkimuskouluista. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä tapauksessa sellaiset oppilaat, 

jotka kokivat olevansa kiinnostuneita pölyttäjistä, tiesivät myös hyvin faktatietoa 

pölyttäjistä. Tietämys ja kiinnostuneisuus sitoutuvatkin yhteen puhuttaessa 

motivaatiosta. Oppilaan ollessa kiinnostunut opittavasta aiheesta tuo se mukanaan 

motivaatiota oppimiselle ja näin ollen myös tietämystä (Ryan & Deci 2000). 

Uudenlaiset opetustavat voivat lisätä oppilaiden innostusta ja parhaassa 

tapauksessa sisäistä motivaatiota laajemmin biologiaa kohtaan. Opetuksessa 

tulisikin käyttää monenlaisia opetustyylejä, jotta mahdollisimman monen oppilaan 

kiinnostus aihetta kohtaan voisi herätä ja näin ollen myös oppimistulokset 

parantua. 
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4.3 Tapahtuman informatiivisuus 

Pölytys ekosysteemipalveluna ja pölyttäjät ovat yksi tärkeä biologian aihesisältö 

kouluopetuksessa. Pohjatietoa aiheesta rakennetaan jo varhaisessa vaiheessa 

alakoulussa. Aihealue on merkittävä ja globaali, sillä ilmastonmuutos ja lisääntyvä 

ruokakriisi ovat kasvava ongelma. Tämän vuoksi on tärkeää saada oppilaat 

kiinnostumaan ja innostumaan aiheesta jo opintojensa alussa. Tässä tutkimuksessa 

tapahtumaan osallistuneista oppilaista suurin osa koki oppineensa projektissa 

jotain uutta pölyttäjistä. Suurin osa Koulun 2 ja Koulun 3 oppilaista oli täysin samaa 

mieltä siitä, että heidän tietomääränsä oli kasvanut tapahtuman myötä. Koululla 1 

määrät olivat hieman alhaisempia. Jos verrataan kuvia 7B ja 3 huomataan, että myös 

Koulun 1 oppilaiden pölyttäjätietämys on kuitenkin hyvällä tasolla. Tästä voimme 

päätellä, että kyseisen koulun oppilailla pohjatieto pölyttäjistä on mahdollisesti 

ollut jo korkeammalla tasolla kuin kahdella muulla koululla, minkä vuoksi tämän 

koulun oppilaat eivät kokeneet projektia yhtä opettavaiseksi.  

Yleisesti ottaen kaikkien koulujen oppilailla pölyttäjien faktatietämys oli hyvällä 

tasolla, sillä jokaisen koulun vastaajista enemmistö oli vähintään ”Jokseenkin samaa 

mieltä” väittämien paikkansapitävyydestä. Faktatietämystä arvioidessa on hyvä 

huomata, että summamuuttuja oli koottu kuudesta eri väittämästä, jolloin 

epävarmuus yhdessäkin vastauksessa heijastuu oppilaan tietämyksen tasoon, 

mutta toisaalta vähentää yhden vastauksen merkitystä. Toisaalta myös kysymyksen 

asettelumuoto on voinut antaa oppilaille enemmän tulkinnanvaraisuutta, sillä 

kysymysten asettelu oli muotoa kyllä/ei, mutta vastausvaihtoedot olivat Likert-

asteikollisia. Tämä on mahdollistanut oppilaille epävarmuutta vastauksiinsa sekä 

hyvässä että pahassa. 

Oppilaiden tietämyksen tasoa kartoitettaessa kyselylomakkeeseen oli luotu 

vastakkaisia väittämiä pölyttäjien faktoista. Tuloksista kävi ilmi, että koulut 

erosivat toistaan merkitsevästi väittämissä ”Pölyttäjät ovat ihmisille tärkeitä, koska ne 

pölyttävät tärkeitä ruokakasveja” ja ”Pölyttäjät ovat ihmisille tärkeitä, koska ne kertovat 

kauniista säästä” (Taulukko 3). Kuitenkaan koulujen välistä eroavaisuutta ei ollut 

havaittavissa toisessa ristikkäin asetetussa väittämäparissa: ”Kukat houkuttelevat 
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pölyttäjiä äänen avulla” ja ”Kukat houkuttelevat pölyttäjiä värien avulla”. Tällä 

kysymysasettelulla pyrittiin varmistamaan, että oppilaat ovat ymmärtäneet 

kysymyksen oikein ja mahdollisesti saamaan esiin ajattelemattomia vastaajia. 

Tällaisia silmiin pistäviä ajattelemattomia vastauksia ei kuitenkaan löydetty, mutta 

voi olla mahdollista, että epävarmuus on saanut aikaan koulujen välisiä eroja. 

Nämä kaikki väittämät ovat kuitenkin huomioitu yleistä faktatietoa mittaavassa 

yhteisessä summamuuttujassa. 

Suurin osa oppilaista, jotka olivat vastanneet avoimeen, jatka lausetta -

kysymykseen ”En tiennyt ennen, että pölyttäjät…” olivat vastanneet ”tanssivat”. 

Huomattavan suuri osa vastaajista (1/3) oli kuitenkin jättänyt kokonaan 

vastaamatta kysymykseen. Kysymys oli asetettu pakolliseksi vastata, mutta tämä 

on mahdollista kiertää esimerkiksi lisäämällä vastauskenttään välilyönti.  Avoimet 

kysymykset ovat hitaampia vastata kuin vastausvaihtoehdolliset kysymykset, 

minkä vuoksi ne keräävät tutkitustikin vähemmän vastauksia (Luoto 2009). 

Vastaajille, jotka olivat vastanneet kyseiseen kysymykseen, oli tullut tapahtuman 

myötä uutena tietona, että pölyttäjät tanssivat. Tapahtumassa oli käsitelty 

mehiläistanssia luovan liikkeen avulla, joten selvästi se oli uutena nippelitietona 

jäänyt monen oppilaan mieleen. Tämä edelleen vahvistaa Moilasen ja Salakan 

(2016) näkemystä siitä, että luovan liikkeen aikaansaama kokonaisvaltainen 

kokemus kehossa voimistaa siihen sidottua faktapohjaista muistijälkeä. On hyvä 

huomata, että kysymykseen tuli myös suhteellisen paljon vastauksia ”pölyttäjät ovat 

tärkeitä” ja ”pölyttävät”. Tästä voimme päätellä, että osalle oppilaista pölyttäjät ja 

niiden elintavat olivat kokonaan uutta tietoa. Opetushallituksen (2014) mukaan 1–

2-luokkalasilla biologiset sisällöt kuuluvat monen aineen integraatioon eli 

ympäristöoppiin. On siis täysin opettajakohtaista, onko näitä asioita ehditty vielä 

ollenkaan käymään läpi aikaisemmilla oppitunneilla (Heikkinen 2018). 

4.4 Oppilaiden kokema kiinnostuneisuus 

Tutkimuksessa kysyttiin oppilailta heidän kiinnostuneisuudestaan pölyttäjiin, 

kyseiseen tapahtumaan, pölyttäjien suojeluun pesäpaikkoja lisäämällä ja pölyttäjien 
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suojeluun istuttamalla kukkia. Tulosten perusteella voidaan todeta, että suurin osa 

oppilaista oli kiinnostuneita sekä pölyttäjistä että itse tapahtumasta. Kuitenkin on 

syytä huomata, että koululla 1 suurimmat vastaajamäärät oli kerännyt molemmissa 

väittämissä vaihtoehto ”En samaa enkä eri mieltä” toisin kuin kouluilla 2 ja 3 vastatuin 

vaihtoehto oli ”Täysin samaa mieltä”. Tämä voi johtua oppilaiden henkilökohtaisten 

kiinnostusten satunnaisuudesta. Syvemmän syyn selvittämiseksi tulisi tehdä 

jatkotutkimuksia. 

Tutkimustuloksissa erittäin valoisana näyttäytyi pölyttäjien suojelutoimet. 

Jokaisesta koulusta suurin osa oppilaista oli vastannut pölyttäjien 

suojeluhalukkuuteensa pesäpaikkoja lisäämällä tai istuttamalla kukkia joko ”Täysin 

samaa mieltä” tai ”Jokseenkin samaa mieltä”.  Verrattaessa kuvia 4A ja 6A/6B 

huomataan, että koulukohtaisesti oppilaiden suojeluhalukkuus pölyttäjiä kohtaan 

on korkeampi, kuin mitä heidän kokema kiinnostus pölyttäjiä kohtaan on. Syitä 

tulokselle voi olla useampia. Voi olla, että oppilaat eivät pidä pölyttäjiä itsessään 

kovin mielenkiintoisina, mutta ymmärrettyään pölyttäjien ahdingon olisivat silti 

halukkaita suojelemaan niitä. Voi myös olla, että vaikka pölyttäjäkiinnostus ei olisi 

kovin korkealla oppilaat olisivat kuitenkin valmiita tekemään suojelutoimia 

ymmärrettyään pientenkin tekojen vaikutukset ja tärkeyden. Nämä molemmat 

vaihtoehdot osoittavat, että tieteen ja taiteen yhdistämisellä opetusmenetelmissä 

olisi merkitystä oppilaiden oppimisen ja myöhempien valintojen kannalta. 

Kuitenkin puhuttaessa näin pienestä otoskoosta voi kyseessä olla myös sattuma, 

joten tutkimustulosten yleistettävyyteen tarvittaisiin vielä laajempaa tutkimusta. 

Jokaisesta tutkimuskoulusta enemmistö oli ollut joko ”Jokseenkin samaa mieltä” tai 

”Täysin samaa mieltä”, että tapahtuma oli lisännyt heidän kiinnostuneisuuttaan 

pölyttäjiä kohtaan. Tämän tulos osoittaa, että tapahtumalla on saatu herätettyä 

monessa oppilaassa tilannekohtainen kiinnostus pölyttäjiä kohtaan. Tulos on 

merkittävä, sillä Hidin ja Ainleyn (2008) mukaan tämä voi joissain tilanteissa johtaa 

myös henkilökohtaisen, syvemmän kiinnostuksen syttymiseen. Kun tätä tulosta 

puolestaan verrataan oppilaiden yleisesti pölyttäjiä kohtaan kokemaan 

kiinnostukseen, huomataan, että kiinnostusta kokevien oppilaiden prosentuaaliset 
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osuudet ovat vielä suurempia kuin lisäännytyttä uteliaisuutta kokevien oppilaiden 

(Kuva 4A ja Kuva 7A). Tämä osoittaa, että kyselyyn vastanneissa oppilaissa on 

selvästi ollut jo ennestään pölyttäjistä kiinnostuneita oppilaita, mutta tapahtuman 

myötä uteliaisuus pölyttäjiä kohtaan on lisääntynyt myös muilla oppilailla.  

4.5 Opettajien kokemukset opetuskokonaisuuden toimivuudesta 

Tutkimukseen osallistuneista opettajista lähes kaikki olivat sitä mieltä, että 

tapahtuma vastasi uutta opetussuunnitelmaa. Kyselyssä yksi opettaja oli vastannut 

aiheeseen ”Täysin eri mieltä”. Kyselyä luodessa olisi tullut luoda tälle väittämälle 

jatkokysymys, jotta olisi saatu tarkempaa tietoa miksi tämän yhden opettajan 

mielestä opetuskokonaisuus ei vastannut ollenkaan uutta opetussuunnitelmaa. 

Tutkimuksen opetuskokonaisuutta luodessa oli kuitenkin pyritty vastaamaan 

Opetushallituksen (2014) asettamia opetuksen tavoitteita, kuten tukemaan oppilaan 

ympäristösuhteen kehitystä ja ohjaamaan luonnon tutkimiseen. Kuitenkin 

yhdeksän muun opettajan mielestä opetuskokonaisuus vastasi täysin tai jokseenkin 

uutta opetussuunnitelmaa, joten tämän pohjalta sen voidaan todeta onnistuneen 

tavoitteessa, jossa pyrittiin luomaan uuden opetussuunnitelman mukainen 

opetuskokoanaisuus. Tätä tulosta vahvistaa kyselyn toinen tulos, jonka mukaan 

jokainen opettajista oli sitä mieltä, että opetuskokonaisuudessa oli tarpeeksi 

monialaisuutta. Opetushallitus (2014) määrittelee perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa, että opetusta tulisi eheyttää monialaisilla projekteilla. Tällä 

pyritään vahvistamaan oppilaan maailmankuvan laajaa kehitystä ja 

riippuvuussuhteiden ymmärrystä. Opetushallitus (2014) velvoittaakin opetuksen 

järjestäjiä huolehtimaan oppilaiden opintoihin vähintään yksi monialainen 

oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Jos monialaisia oppimiskokonaisuuksia on 

vain vähän, tulisi kuitenkin huolehtia niiden tarpeeksi pitkästä kestosta, jotta 

aiheeseen on mahdollista pureutua monesta eri näkökulmasta. 

Opettajia pyydettiin arvioimaan projektin eri osien toimivuutta. Suurin osa 

opettajista koki liikeilmaisun työpajan toimivimpana. Tässä osiossa konkretisoitui 

projektin monialaisuus käsittelemällä edeltävästi opittua aihetta erilaisesta, 
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kehollisesta näkökulmasta. Tämä tulos vahvistaa Moilasen ja Salakan (2016) 

toteamusta siitä, että liike auttaa vahvan faktapohjaisen muistijäljen syntymistä 

kehomuistiin. Näin ollen opettajien näkemys vahvistaa oletuksen 

paikkansapitävyyttä. Opettajien mielipiteeseen voi vaikuttaa myös se, että usein 

luokanopettajilla suurin osa oppitunneista on perinteisempiä reaaliaineita, jolloin 

luovasti liikkuminen saattoi olla heillekin uutta ja mieleenpainuvaa. Kahden 

opettajan mielestä toiminnallinen opetustuokio oli ollut toimivin osuus ja tätä 

perusteltiin faktatiedon ja itsetekemisen yhdistämisellä. Tämä saattoi toisaalta olla 

perinteisen tavan opettajille itselleenkin helpommin lähestyttävä kuin tanssillinen 

työpaja. Kokonaisuudessaan opettajien kommentit vahvistavat täysin Moilasen ja 

Salakan (2016) tuloksia liikkeen ja yhdessä tekemisen vahvistavan opittavien 

asioiden painumista kehomuistiin sekä tunnemuistiin. 

Opettajia pyydettiin myös arvioimaan tukiko projektin monikanavaisuus heidän 

oppilaitaan ymmärtämään pölyttäjien tärkeyttä ja niihin kohdistuvia uhkia. 

Moniakanavaisuudella tarkoitettiin tässä tutkimuksessa eri opetustapojen 

kokonaisuutta, jolla pölyttäjäaihetta käsiteltiin (toiminnallinen, visuaalinen, 

auditiivinen). Ihmiset oppivat uutta tietoa tehokkaimmin eri tavoin ja eri aisteja 

käyttäen (Verkkovaria 2016). Näitä eri aisteja hyödyntäviä oppimistyylejä ovat 

visuaalinen (näkö), auditiivinen (kuulo), kinesteettinen (tunto) ja taktiilinen (liike) 

oppiminen (Verkkovaria 2016). Tutkimuksessa pyrittiin hyödyntämään näitä 

oppimistyylejä mahdollisimman monipuolisesti ja opettajien tulosten perusteella 

opetuskokonaisuudessa onnistuttiin hyvin käsittelemään opetettavaa 

pölyttäjäaihetta monikanavaiseesti erilaiset oppimistyylit ja näin ollen erilaiset 

oppijat huomioon ottaen. 

Opettajien mielestä projektin tietotaso oli heidän oppilailleen sopivalla tasolla. Vain 

kaksi kymmenestä opettajasta oli ”Jokseenkin eri mieltä” tai ”En samaa enkä eri mieltä” 

aiheesta. Kouluvierailutapahtuma oli suunniteltu 2–5 luokkien oppilaille, joten 

tutkimukseen osallistuneet oli selvästi kohderyhmän nuorimmasta päästä. Tämän 

vuoksi on ymmärrettävää, että jotkin osuuksista koettiin hankalaksi. Tutkimus tuli 

alun perin toteuttaa kevätlukukauden loppupuolella, jolloin 2-luokan oppilaat 
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olisivat olleet jo lähempänä 3. luokan oppilaita kuin 1. luokan oppilaita. Tuloksista 

herääkin kysymys, olisiko projektin tietotaso ollut liian matala esimerkiksi 

viidennen luokan oppilaille. Tietotason soveltumisen kokemukseen vaikuttivat 

myös alkumateriaalit. Osa opettajista oli kokenut ennakkomateriaalina katsotun 

videon liian abstraktina omille oppilailleen. Videossa tanssijat kuvaavat kehollisesti 

musiikin tahtiin erilaisten pölyttäjien liikehdintää. Tämä on voinut olla osalle 

oppilaista hankala ymmärtää ilman pohjustusta aiheeseen. Myös alkumateriaalina 

ollut infopaketti oli koettu sisällöltään liian hankalaksi toisen luokan oppilaille. 

Tämä on myös varsin ymmärrettävää, sillä infopaketti oli alun perin tarkoitettu 

peruuntuneen tanssiesityksen lisämateriaaliksi ja suunnattu erityisesti 

vanhemmille. Tämä info oli kuitenkin jo käynyt graafikolla ja painossa, jonka 

vuoksi tekstejä ei voinut muuttaa suunnitelmien muuttuessa. Asiat, jotka 

projektissa koettiin liian hankalaksi, olivat molemmat korvaavia ratkaisuja 

alkuperäisille suunnitelmille. Tulos on mielekäs, sillä sen mukaan pidemmän 

suunnittelun takana olleet osiot osoittautuivat toimiviksi. 

Suurin osa opettajista arvioi, että projekti antoi heidän oppilailleen vinkkejä 

pölyttäjien suojeluun. Koska opettajat vastasivat kyselyyn heti vierailun päätyttyä, 

perustui heidän näkemyksensä arvioon projektista ja heidän omaan havainnointiin 

oppilaistaan. Kaikilta yhdeksältä opettajalta, jotka olivat vastanneet heidän 

oppilaidensa oletetusti saaneen vinkkejä, kysyttiin jatkokysymyksenä myös mitä 

vinkkejä. Tämä voidaan tulkita myös niin, että mitä suojelukeinoja opettajilla 

itsellään jäi projektista mieleen (Taulukko 4). Opettajia pyydettiin myös arviomaan, 

saivatko he omaan opetukseensa vinkkejä tapahtumasta. Tulokset osoittautuivat 

positiivisiksi, sillä jopa seitsemän kymmenestä opettajasta koki saaneensa vinkkejä. 

Opettajien kuvailemat konkreettiset vinkit liittyivät hyvin vahvasti erilaisten 

opetustyylien/opetusmenetelmien yhdistelyyn ja luovuuteen. Tämän tulos 

edelleen vahvistaa opetuskokonaisuuden soveltuvuutta uuden 

opetussuunnitelman mukaiseksi opetusmenetelmäksi, jossa yhtenä tavoitteina on 

laaja-alaisen osaamisen kasvattaminen sekä tietojen ja taitojen yhteen solmittu 

käyttö (Opetushallitus 2014). Toisaalta tulos osoittaa myös sen, kuinka vähän 

taidetta ja sen tuoman luovuutta käytetään tällaisissa perinteisissä lukuaineissa, ja 
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näin ollen taiteen osuutta tulisi tämän tutkimuksen tulosten nojalla lisätä 

opetusmenetelmiin. 

4.6 Oppilaiden taustatietojen vaikutukset 

Tutkimuskyselyssä kysyttyjä taustakysymyksiä käytettiin tutkimuksessa 

osoittamaan joukon tasalaatuisuutta. Sukupuolijakaumassa ei esiintynyt vinoumia 

mihinkään suuntaan, joten sen vaikutuksia tuloksiin ei ole mielekästä tutkia. Myös 

luontoharrastuneisuuden jakautuminen oppilaiden välillä voidaan tulkita 

tavalliseksi joukoksi, eikä seassa ollut esimerkiksi luonto-painotteista luokkaa, 

jolloin tulokset olisivat voineet vääristyä.  Hynnisen ym. (2018) kyselyn mukaan 85 

% suomalaislapsista kertoo harrastavansa jotain, ja puolestaan 62 % lapsista kertoi 

harrastavansa urheiluseurassa. Näin ollen tutkimuksessa saadut tulokset 

mukailevat Hynnisen ym. (2018) saamia tuloksia suomalaislasten harrastuksista. 

Aineiston pienen koon vuoksi tutkimuksessa ei kuitenkaan tutkittu 

harrastuneisuuden vaikutuksia. Myös oppilaiden itsensä kertoma osallistuneisuus 

projektin eri osiin ei herättänyt kiinnostusta tutkia pienten erojen vaikutuksia 

enempää. Tätä tietoa käytettiin tarkastettaessa mahdollista suurta oppilaskatoa 

jossain projektin osa-alueessa. Katoa ei havaittu, joten tilastolliset testaukset voitiin 

suorittaa normaaliin tapaan.  

4.7 Tutkimuksen hyödyt biologian opetuksessa 

Tämän tutkimuksen tulokset mukailevat aikaisempia tutkimuksia käytännön 

toiminnan, mallien ja elämyksellisyyden lisäämästä kiinnostuksesta ja 

motivaatiosta luonnontieteitä kohtaan (Marttila 2016, Prokop & Fančovičová 2016, 

Juriševič ym. 2019). Tutkimuksessa resurssit eivät riittäneet ennen ja jälkeen 

tapahtuvan vertailun muodostamiseen, mutta kiinnostuneisuuden ja oppilaiden 

itsensä kokeman oppimisen perusteella tulokset ovat saman suuntaisia.  Tutkimus 

on uraauurtava, sillä nimenomaan taiteen merkitys luonnontieteiden opetuksessa 

on ollut vähäinen, mutta selvästi potentiaalinen. Tutkimukseen osallistuneet 

opettajat kertoivat saaneensa projektista vinkkejä omaan opetukseensa, joita 
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toivottavasti levittävät myös kollegoilleen. Myös muut opettajat voivat saada tästä 

tutkimuksesta vinkkejä taiteen ja kehollisuuden lisäämiseen biologian tai muiden 

luonnontieteiden opetuksessa. Tässä tutkimuksessa käytetty opetusmateriaali on 

liitteissä ja opettajien käytettävissä pölyttäjien opetukseen. 

4.8 Tutkimuksen luotettavuus ja virhetekijät 

Tämän tutkimuksen toteuttamiseen ja tuloksiin lukeutuu useampia mahdollisia 

virhetekijöitä. Koska tutkimus oli opinnäytetyö, sen aineisto on pienehkö ja tulokset 

vain rajatusti yleistettäviä. Näillä tutkimusmenetelmillä tehtynä tutkimustuloksista 

ei voida suoraa sanoa tapahtuiko esimerkiksi oppimista ja jos sitä tapahtui, niin 

tapahtuiko sitä vain tämän projektin aikaan saamana. Jotta tätä olisi voitu mitata, 

olisi tarvittu kontrolloidusti suoritetut alku- ja loppukyselyt. Tämän tutkimuksen 

menetelmillä voidaan kuitenkin todeta, että viitteitä tapahtuneesta oppimisesta on 

havaittavissa.  

Tutkimuksen kohteeksi valikoitui toisen luokan oppilaat sillä perusteella, että 

heidän opettajansa osoittivat kiinnostusta sekä tapahtumaa että tutkimusta kohtaan 

ja näin olleen heistä saatiin vertailukelpoinen otos. Kuitenkin tutkimuksen nuori 

kohderyhmä aiheuttaa myös mahdollisia virhetekijöitä tutkimukselle. Lasten 

kanssa toimiessa väärinymmärrysten riski on hyvin korkea, joka voi erityisesti 

kyselylomakkeen kysymyksiin vastatessa aiheuttaa vääristymiä vastauksiin. Lapset 

kohderyhmänä ovat myös hyvin energisiä ja yksilöllistä kohtaamista kaipaavia. 

Tähän olisi voinut varautua kouluvierailuja suunnitellessa paremmin esimerkiksi 

löysemmällä aikataululla. 

Tulosten yleistettävyyteen liittyy suurehko väärinymmärrysten riski nimenomaan 

kyselyyn vastaamisessa. Kohderyhmän ollessa nuori kyselymuotoisiin 

tutkimuksiin kohdistuu enemmän virhetekijöitä kuin aikuista väestöä tutkittaessa. 

Jo itse kyselyyn vastaamiseen lapset tarvitsevat useita kognitiivisia taitoja, jotka 

ovat vasta kehittymisasteella (Helavirta 2011). Kyselylomakkeeseen oli luotu 

eritasoiset hymynaamat helpottamaan vastausvaihtoehtojen ymmärtämistä, mutta 
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lasten muistia ja vastaamista helpottaakseen kysymyksiä olisi voitu visualisoida 

enemmän ja lukea kysymyksiä ja vaihtoehtoja ääneen (Helavirta 2011). Opettajat oli 

ohjeistettu auttamaan oppilaitaan vierailun jälkeen kyselyyn vastaamisessa. Siitä 

miten lopullinen vastaaminen on tapahtunut ei ole näyttöä. On mahdollista, että 

opettajan omat mielipiteet ovat voineet heijastua avunantohetkellä ja näin ollen 

nuoret vastaajat ovat ottaneet mallia auktoriteetin vastauksesta. On myös 

mahdollista, että avunanto on jäänyt heikoksi, jolloin puolestaan oppilaiden 

luetunymmärtämisen puutteista seuraavat väärinymmärrykset ovat olleet 

mahdollisia. Puolestaan jos kyselyä on täytetty oppilaiden kanssa kovin avoimesti, 

on tuloksiin saattanut tulla myös muilta oppilailta kohdistuvaa ryhmäpainetta. 

Aineistoa analysoitaessa räikeimmät asiattomat vastaukset suodatettiin pois 

aineistosta, mutta on myös mahdollista, että vastausten joukkoon on jäänyt sellaisia 

vastauksia, jotka on annettu ilman todellista mielipidettä asiasta (Puusa ym. 2020). 

Tällaiset vastaukset voisivat vääristää saatuja tuloksia. Helavirran (2011) mukaan 

nuorissa vastaajissa on usein myös havaittavissa sukupuolittuneisuutta. Tytöt 

vastaavat herkemmin ”En samaa enkä eri mieltä”, kun puolestaan pojat eivät osoita 

tällä tavoin tietämättömyyttään vaan herkemmin ohittavat hankalat kysymykset. 

Tässä tutkimuksessa ei tutkittu sukupuolten vaikutuksia, mutta on syytä 

huomioida, että myös sillä saattaa olla vaikutuksensa. On mahdollista, että tähän 

kyselyyn vastatessa kaikki on sujunut todella hyvin, mutta silti nämä asiat on syytä 

ottaa huomioon tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa.  

Sekä oppilaiden että opettajien henkilökohtainen elämä ja kokemukset voivat 

vaikuttaa kyselyn tuloksiin. Jokaisella vastaajalla on oma suhtautumisensa 

luontoon, kouluopetukseen ja kouluvierailutapahtumiin, joten näillä voi olla 

vaikutusta. Myös kouluvierailupäivänä ja kyselyyn vastaamispäivänä ollut mieliala 

voivat vaikuttaa siihen millaisena tapahtuma muistettiin ja kuvailtiin.  

Tarkasteltaessa tutkimuksen luotettavuutta on hyvä ottaa huomioon edellä 

mainitut asiat. Kuitenkin voidaan todeta tutkimus suhteellisen luotettavaksi, sillä 

tutkimuksen validiteetti eli tutkimuksen kyky mitata sitä mitä haluttiin, voidaan 

todeta hyväksi. Jo tutkimuskysymyksiä laadittaessa pyrittiin pitämään tarkasti 
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mielessä tutkimuksen luonne ja se millaisiin kysymyksiin kyseisellä aineistolla on 

mahdollista vastata. Täysin samanlaisena tätä tutkimusta ei pystytä toistamaan 

enää koskaan, sillä kohderyhmänä oli henkilöitä. Tämän vuoksi reliabiliteetti on 

hieman heikompi. Tutkimus on erilaisine menetelmineen hyvin moniulotteinen, 

mutta suunniteltu ja toteutettu huolellisesti.  Se on myös pyritty selostamaan 

mahdollisimman tarkasti tässä työssä, joten vastaavalla tutkimusryhmällä 

tutkimuksen teon pitäisi olla mahdollista myös ilman tämän tutkimuksen 

toteuttaneita tutkijoita. Näin ollen tutkimuksen luotettavuus voidaan todeta 

hyväksi. 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSAIHEET  

Tieteen ja taiteen yhdistäminen opetusmenetelmäksi voisi olla yhtenä ratkaisuna 

hankalaksi koettujen tiedepohjaisten aineiden opetuksessa. Tämän tutkimuksen 

perusteella oppilaiden asenteiden ja tietämyksen välillä on vähäistä yhteyttä tiede-

taide-pohjaisen opetuskokonaisuuden jälkeen, mutta aineiston pienen koon vuoksi 

tuloksia ei voida yleistää. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset ovat kuitenkin 

samansuuntaisia aiempien tulosten kanssa siitä, että elämyksellisyyden lisääminen 

opetukseen tuottaa mielekkäitä oppimiskokemuksia ja näin ollen oppimistuloksia. 

Myönteisten oppimiskokemusten luominen oppilaille on erityisen tärkeää 

haluttaessa herättää oppilaan hetkellistä motivaatiotaan, joka ajan kuluessa voi 

vahvistua sisäiseksi motivaatioksi aihetta kohtaan. Tutkimuksen mukaan taide tuo 

kaivattuja moninaisempia tarttumapintoja hankalaksi miellettyjen asioiden 

ympärille, joten oppijan voi olla helpompi sisäistää opittavia asioita. 

Oppilaiden kokemus oppimisesta ja heidän faktatietämyksensä taso osoittaa, että 

projektin aikana on hyvin todennäköisesti tapahtunut oppimista. Tällainen 

oppilaan oma kokemus oppimisen tapahtumisesta on yksi tärkeä tekijä oppilaiden 

myönteisen oppimiskokemusten ja motivaation syntymiselle. Lähtökohtaisesti 
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ihmismielelle on mielekkäämpää tehdä asioita, joita hän kokee osaavansa kuin 

hankalia asioita.  

Taiteen lisääminen biologiseen aiheeseen antoi vinkkejä opetukseen myös luokkien 

omille opettajille. Perinteiset taiteen keinot ovat peruskouluissa nähtävissä omina 

taideaineinaan, mutta kehollisen taiteen sekoittaminen lukuaineisiin nähtiin 

opettajien keskuudessa toivottuna opetuksen rikasteena. Opettajille aukeni myös 

uusi tilaisuus tutustua oppilaisiinsa erilaisessa oppimistilanteessa, jossa erilaiset 

vahvuudet pääsivät näyttäytymään. Tällaiset kokemukset ovat erityisen tärkeitä 

luotaessa hyvää luottamussuhdetta oppilaan ja opettajan välille.   

Tämä tutkimus antaa hyvää pohjaa tiedettä ja taidetta yhdistävien 

opetusmenetelmien tutkimukselle ja käytölle. Tällä hetkellä on selvää näyttöä, että 

tällainen yhdistelmä tuottaa positiivisia oppimistuloksia ja mahdollisesti lisää 

kiinnostusta aiheeseen, kuitenkin laajempaa tutkimusta kaivataan, jotta tulokset 

voidaan yleistää. Jatkotutkimusta kaivataan myös tieteen ja taiteen tasapainon 

löytämiseksi ja selvittämiseksi, jotta opetus olisi mahdollisimman monikanavaista 

ja jokaiselle oppilaalle sopivaa. Tämä tutkimus keskittyi kouluportaikkomme 

nuorimpaan päähän, joten lisätutkimusta kaivataan ehdottomasti myös 

taiteellisuuden menetelmistä, joilla voidaan tukea esimerkiksi lukio-opiskelijoiden 

oppimista saavutuskeskeisessä opiskelussa. 
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LIITE 1. KOULUVIERAILUN MAINOSKIRJE 
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LIITE 2. OPPILAIDEN KYSELYLOMAKE 
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LIITE 3. OPETTAJIEN KYSELYLOMAKE 
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LIITE 4. PÖRRIÄISGALLERIA-VIDEON OSOITE 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZEiDJ89olM 
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LIITE 5. PIENET & TÄRKEÄT TAPAHTUMAN KIRJALLINEN 

INFOPAKETTI 

Infopaketti löytyy myös sähköisenä osoitteesta: 

https://www.jyu.fi/science/fi/bioenv/tutkimus/luonnonvarat/katoavaluonto/

vinkit-linkit/pienet-ja-tarkeat_info_low.pdf 
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LIITE 6. KOULUVIERAILUN TOIMINNALLISEN 

OPETUSTUOKION DIAESITYS 
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LIITE 7. LUOVAN LIIKKEEN TYÖPAJAN HARJOITUSTEN 

OHJEISTUS 
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LIITE 8. OPETTAJILLE JAETTU VAPAAEHTOINEN 

KERTAUSTEHTÄVÄ PÖLYTTÄJISTÄ 
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LIITE 9. OPPILAIDEN KYSELYLOMAKKEEN KYSYMYSTEN 

LUOKITTELU  

Luokitteluperuste Kysymykset 

Taustakysymykset Sukupuoli 

Onko sinulla luontoharrastusta? 

- Jos vastasit kyllä, mikä? 

Olen osallistunut seuraaviin tapahtuman osiin 

Likert-asteikollisten 

väittämien 

kiinnostuneisuutta 

mittaavat väittämät 

Minusta tapahtuma oli kiinnostava 

Mielestäni pölyttäjät ovat kiinnostavia 

Olen nähnyt pölyttäjiä luonnossa 

Haluaisin auttaa pölyttäjiä lisäämällä niiden 

pesäpaikkoja 

Haluaisin auttaa pölyttäjiä istuttamalla kukkia 

Tapahtuma lisäsi uteliaisuuttani pölyttäjiä 

kohtaan  

Tiedän nyt enemmän pölyttäjistä kuin ennen 

Likert-asteikollisten 

väittämien faktatietoa 

mittaavat väittämät 

Kukkakärpänen on pölyttäjä 

Pölyttäjien määrä on vähentynyt viimeisten 

vuosikymmenten aikana 

Pölyttäjät ovat ihmisille tärkeitä, koska ne 

pölyttävät tärkeitä ruokakasveja 

Pölyttäjät ovat ihmiselle tärkeitä, koska ne 

kertovat kauniista säästä 
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Kukat houkuttelevat pölyttäjiä äänen avulla 

Kukat houkuttelevat pölyttäjiä värien avulla 

Avoin kysymys Jatka lausetta: En tiennyt ennen, että pölyttäjät 
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LIITE 10. SUMMAMUUTTUJIEN JA KIINNOSTUNEISUUDEN 

SPEARMANIN KORRELAATIOMATRIISIT 

Oppilaiden tietämystä mittaavan summamuuttujan ja kiinnostusta/asenteita 
mittaavien väittämien väliset Spearmanin järjestyskorrelaatiot kouluittain. 
Korrelaatiokerroin rs, p-arvo suluissa, merkitsevät korrelaatiot lihavoitu. 

 Oppilaiden tietämyksen summamuuttuja 

Väittämä Koulu 1                
(N = 18) 

Koulu 2               
(N = 22)  

Koulu 3      
(N = 23) 

 

Minusta tapahtuma 
oli kiinnostava 

0,192  

(0,446) 

 

0,101 

(0,654) 

 

0,219 

(0,326) 

 

 

Mielestäni pölyttäjät 
ovat kiinnostavia 

-0,104 

(0,683) 

 

0,249 

(0,264) 

 

0,540 

(0,009) 

 

 

Olen nähnyt 
pölyttäjiä luonnossa 

0,483 

(0,042) 

 

 0,175 

      (0,435) 

         

-0,281 

(0,205) 

 

 

Haluaisin auttaa 
pölyttäjiä lisäämällä 
niiden pesäpaikkoja 

0,066 

(0,796)  

 

-0,058 

(0,796) 

 

0,156 

(0,489) 

 

 

Haluaisin auttaa 
pölyttäjiä istuttamalla 
kukkia 

-0,320 

(0,196) 

 

0,089 

(0,694) 

 

0,099 

(0,671) 
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Tapahtuma lisäsi 
uteliasuuttani 
pölyttäjiä kohtaan  

0,155 

(0,539) 

 

0,072 

(0,749) 

 

-0,012 

(0,958) 

 

 

Tiedän nyt 
pölyttäjistä enemmän 
kuin ennen 

-0,276 

(0,268) 

 

0,174 

(0,438) 

 

-0,166 

(0,484) 
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LIITE 11 OPETTAJIEN ANTAMA AVOIN PALAUTE 

 

 


