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puutarhoj en valistus; peruskoul uopetus kasvi maantied on opettaminen

Tiivistelma - Rcflcrat

Työn tarkoituksena oli tutkia kasvitieteellisten puutarhojen hyÖdyntämistä peruskoulun opetuksessa ja

r.ånittåã peruskoululaisille suunnattua valistusia Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa'

Työssä esitellään Suomen kasvitieteellisten puutarnoje¡ !a1q1 hetkistä val¡stusta. Vaikka kehitystä

oårin tapantunut viime vuosina, valistus ei ol'e vielå¡ vertailukohteina esitettyjen ulkomaisten kasvitie-

teellisten Puutarhojen tasolla.

Työssä tutkittiin koeryhmien avulla oppilaiden oppimista ja motivaatiota kasvihuoneilla tapahtuvassa

xåsv¡maántiedon opiiketussa. Koehèñr¡lo¡na olì i<uusi péruskoulun kahdeksannen luokan ja kuusi yh-

deksännen luokan opiskeluryhmäâi. Oppilaat olivat neljåltä eriyläasteelta oppilasryhmiä. Saman opet-

t"H;ópia"irt" muoäortettiin vertailuryhmäparit siten, että ryhmien osaamisen lähtötaso (biologian

nú,n.ron keskiarvo) oli mahdollisimmán samanlainen. Toinen vértailuryhmâpariopiskeli kasvimaan-

tietoa kasvítieteellisen puutarhan kasvihuoneilla toteuttaen suunnittelemaaniopetusohjelmaa "Matka

;;áñ;. ympäri,'. Toinen ryhmä toimivertailtavana kontrolliryhmänä, joka opiskeli kasvimaantietoa

koulun oppitunneilla.

Ryhmät testattiin kyselylomakkeiden avulla, jotka.mittasivat oppimistuloksia sekä kartoittivat oppilai-

Aén mieripiteita opétuksesta. Kyselyt jarjestãttiin, kun kasvihuonevierailusta ja koulun oppitunnista oli

r,rirnuiàii"a yrsi viirro. Myos'koeryirmien opetta.¡at täyttivät mielipidekyselylomakkeet kasvitieteel-

listen puutarhojen käytöstä kouluopetuksessa'

Tuloksien mukaan kasvihuoneilla vierailleet oppilaat menestylvät paremmin oppimistuloksia mitta-

vassa kokeessa. Kaikki kasvihuoneilla olleet rynmat menestyivät tietotestisså koulussa olleita kontrolli-

ryhr,a t"r"rmin. Kasvihuonevierailijat pärjäsivät etenkin kasvien ulkonÊåköön liittyvissä tehtävissä'

Tutkimukseen osallistuneet opettajat ja oppilaat suhtautuivat hyvin myOnteisesti kasv.ihuoneiden käyt-

töön peruskouluopetuksessa.'yhdêksännen luokan oppilaat kiinnostuivat kasvimaantieteestä, kun

åpirLãir tãóñtu¡ åsv¡nuoneilta. Koulun oppitunneitla läpikäyty kasvimaantieteen opetus ei herättänyt

obpil"io"n mielenkiintoa yhtä paljon. Kah'dêksannen luokan óppilailla tulokset eivät olleet yhtä selkeitä.

Tutkimuksessa tultiin siihen johtopäätökseen, että paras tapa opiskella kasvimaantietoa on yhdistää

raiv¡nuone¡lla ja koulussa tápahtirva opetus.'Kasvitieteelliset puutarhat elåvöittävät opetusta ja kan-

nustavãt oppiË¡ta aktiiviseen oppimiseen, mutta syväoppiminen varmistetaan vierailun jälkeisellå

kouluopetuksella.
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