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Abstract 

 

The purpose of the research was to determine how well Finnish pupils and students of different 

ages recognize plant species, which variables explain recognition of plant species, what plants 

and nature mean to the subjects and how plant species identification should be taught in general 

education in Finland. The subjects were pupils from: every class level of the primary schools 

(grades 1–6); lower- secondary school (grades 7–9); high school (grades I–II); university de-

partments of teacher education and classroom teachers and teachers from university involved 

with environmental teaching and also experts from education and botany. A total of 883 people 

took part in the research. Both quantitative and qualitative research methods were used. The 

quantitative methods were: a) plant species recognition test, where 70 plant species photos were 

shown to subjects and b) an experiment in which three experimental groups had a plant recogni-

tion test on the nature trail and the three comparison groups were tested on recognition of the 

same species in classroom. The testing materials consisted of 31 real plants outdoors and 31 

photos taken of these real plant species that were shown to pupils from fourth, fifth and sixth 

classes (grade levels) from primary school. The qualitative methods were a questionnaire admin-

istered to pupils from elementary school and high school and students from the department of 

teacher education, to teachers from university and interviews, where 3–5 pupils and students who 

recognized the plant species best or worst in the recognition test were selected to be interviewed. 

Furthermore, classroom teachers from primary school and experts were interviewed. The re-

search results showed that on average plant species were recognized insufficiently on every level 

of education. There was also variation between answers from primary school to university teach-

ers. However, species recognition skills improved from primary school to university teachers. 

Among other things, sex and place of residence explained species recognition skills, because 

girls and pupils from rural areas knew plant species statistically significantly better than boys or 

pupil from cities. Almost every pupil, student and all classroom teachers wanted to recognize 

plant species better. Many pupils mentioned that a motivating teaching method would be to go 

outdoors and investigate the plant species themselves. University teachers and experts also men-

tioned that the best and most efficient learning and teaching method for species recognition 

skills, is to practice in nature. We should teach plant species in nature, using many senses and 

teaching methods. Also new technology could be used in teaching species recognition skills. 
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Tiivistelmä 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin eri ikäiset suomalaiset oppilaat ja opiskeli-

jat tunnistavat luonnonkasvilajeja, mitkä muuttujat selittävät tunnistamista, mitä kasvit ja luonto 

merkitsevät oppilaille ja opiskelijoille, miten kasvilajeja ja lajintuntemustaitoja voisi ja tulisi 

opettaa ja kehittää yleissivistävissä kouluissa. Tutkittavina oli oppilaita peruskoulun ala- ja ylä-

asteen jokaiselta luokka-asteelta (1–9), opiskelijoita lukion I ja II luokalta ja opettajankoulutus-

laitoksista, ala-asteen luokanopettajia, eri ympäristöalojen yliopisto-opettajia ja kasvi- ja kasva-

tustieteen asiantuntijoita. Yhteensä tutkimukseen osallistui 883 tutkittavaa. Tutkimuksessa käy-

tettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kvantitatiivisina menetelminä 

olivat a) kasvilajintunnistustesti, jossa ala- ja yläasteen ja lukion oppilaille ja opiskelijoille, opet-

tajaksi opiskeleville, luokanopettajille ja yliopisto-opettajille näytettiin 70 kasvilajikuvaa sekä b) 

sen kokeellinen luontopolkutesti, jossa ala-asteen neljännen, viidennen ja kuudennen luokan 

oppilaille näytettiin 31 joko aitoa tai aidosta kasvista otettua valokuvaa. Kvalitatiivisina mene-

telminä olivat kirjallinen kysely yläasteen, lukion, opettajankoulutuslaitoksen oppilaille ja opis-

kelijoille ja yliopisto-opettajille sekä teemahaastattelu, johon valittiin 3–5 parhaiten ja heikoiten 

kasveja kasvilajintunnistustestissä tunnistanutta oppilasta ja opiskelijaa. Lisäksi haastateltiin 

luokanopettajia ja asiantuntijoita.  

Tulokset osoittivat, että kasvilajeja tunnistettiin keskimäärin heikosti kaikilla koulutusasteil-

la. Myös luokanopettajien ja yliopisto-opettajien vastauksissa oli hajontaa. Lajintuntemustaidot 

kuitenkin kohosivat ala-asteelta lähtien tasaisesti yliopisto-opettajiin saakka. Muun muassa su-

kupuoli ja asuinpaikkakunta selittivät tunnistamista, sillä tytöt ja maaseutukoululaiset tunnistivat 

kasvilajeja tilastollisesti erittäin merkitsevästi paremmin kuin pojat ja kaupunkikoululaiset. Lä-

hes kaikki oppilaat, opiskelijat ja luokanopettajat haluaisivat tunnistaa kasvilajeja paremmin. 

Mieluisina opetusmenetelminä monet oppilaat mainitsivat luontoon menemisen ja itse tutkimisen 

muun muassa kasveja keräämällä. Luonnossa kasvilajien oppiminen ja opettaminen oli myös 

yliopisto-opettajien ja asiantuntijoiden mielestä paras ja tehokkain tapa lajintuntemustaitoja 

kehitettäessä. Kasvilajeja tulisikin opettaa aidossa ympäristössä, käyttäen monia eri aisteja ja 

opetusmenetelmiä. Opetuksessa voisi käyttää myös uutta tekniikkaa apuna. 
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Esipuhe 
 

Oli helteinen heinäkuun päivä Sulkavalla. Juoksin tuttuja teitä pitkin. Tien-

varret pursuilivat värikylläisinä huumaavasti tuoksuvia kukkia. Havahduin 

ajatukseen, etten tiedä noista kukista yhtään mitään. Olin onnistunut kahlaa-

maan koko yleissivistävän koulutuksen opettajankoulutuslaitokseen asti niin, 

ettei minulle juuri oltu opetettu kasveja. Silloin päätin tehdä asialle jotakin. 

Oli vuosi 1997 ja tiesin pro gradu -tutkielmani aiheen. 

Pro gradu -tutkielmani Savonlinnan opettajankoulutuslaitokseen valmistui 

seuraavana keväänä ja huomasin, etteivät taida muutkaan paljon kasveista 

tietää. Ajatus jäi painamaan mieltäni. Sinnikäs graduni ohjaaja professori 

Mauri Åhlberg oli innostunut samasta aiheesta. Hän sai minut vakuuttuneek-

si, että aiheesta olisi tärkeää tehdä jatkotutkimus. Niinpä vuonna 2000 aloitet-

tiin väitöstutkimuksen aineiston keruu täydellä innolla ja tarmolla. Opinnot 

käynnistyivät Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa, mutta siirtyivät 

oman asuinpaikkani muutoksen ja ohjaavan professorini Mauri Åhlbergin 

viran siirtymisen myötä Helsingin yliopistoon. 

Intoa ja tarmoa tässä projektissa on totisesti tarvittu. Elämässä kun asiat 

eivät aina mene niin kuin niiden on alunperin suunnitellut menevän. Projekti 

on venynyt ja paukkunut. Matkan varrelle on osunut niin harmia kuin suurta 

onneakin. Kahden ihanan pojan myötä on syntynyt uusi perhe. Kahdeksan 

vuoden aikana niin tutkimukseni kuin minä itsekin olen saanut käydä läpi 

valtavan henkisen kasvun. Tämän tutkimuksen myötä olen oppinut nöyryyttä, 

pitkäjänteisyyttä ja kestävyyttä. Tieteellinen ja taiteellinen puoli minussa on 

vuoroin vääntänyt kättä puoleen jos toiseen. Musiikki ja liikunta ovat minulle 

valtavan tärkeitä asioita luonnon tutkimisen ja opettamisen lisäksi. Haasteel-

lisinta tässä kaikessa on ollut yhdistää tutkimuksen tekeminen, lasten ja kodin 

hoitaminen, työ ja harrastukset. Hetkellisiä ahdistuksia on koettu etenkin sil-

loin, kun lapset ovat sairastaneet ja valvottaneet yöllä. Riittämättömyyden 

tunne on tullut tutuksi.  

Aineiston kokoaminen ja analysoiminen laajalta tutkittavien joukolta on 

ollut tutkimuksen päävaihe. Ala-asteen, yläasteen ja lukion oppilaiden, opet-

tajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden, luokanopettajien, yliopisto-opettajien 

ja kasvi- ja kasvatustieteen asiantuntijoiden osallistuminen tutkimukseeni on 

ollut hienoa. Yhden ala-asteen koulun aineiston keräämisessä avustivat omaa 

pro gradu-tutkielmaansa tehneet Ari Tuhkanen ja Juha Kotimäki. Muutoin 

keräsin aineistoin kokonaan itse. Eri tutkimusmenetelmien käyttö oli tärkeä 

oppimiskokemus. Aineiston purkamisessa, analysoimisessa sekä käsikirjoi-

tuksen laatimisessa on vuodatettu hikipisara jos toinenkin. Pelkästään kasvi-

lajintunnistustestin datatietojen naputtamisessa olen joutunut näppäilemään 

yli satatuhatta numeroa. Kyselyjen purkaminen oli myös työläs vaihe, mutta 
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tuskaisin vaihe koettiin haastattelujen litteroinnissa. Lähes kaksisataa haastat-

telua puhtaaksi kirjoitettuna oli aikaa vievää ja raskasta.  

Innostus luontoa, sen opettamista ja tutkimista kohtaan on minussa ken-

ties jopa verenperintönä. Edesmennyt Tyyne-mummoni piti menetetyn Karja-

lan Uukuniemellä, Kurenniemen metsissä ja niityillä kylän lapsille pyhäkou-

lua. Hän oli kertonut kesäsunnuntaisin luontopyhäkoulussaan paitsi uskon-

nosta, niin myös luonnosta. Opettajatätini Eevin luonnon kauneuden ihailu 

tarttui minuun jo lapsena. Veljieni mukana pääsin jo pienenä rääpäleenä met-

sästys- ja kalastusreissuille. Mukavaa se oli aina niin pitkään, kunnes sain 

toimittaa ajokoiran tehtäviä ja juosta jäniksen perässä pitkin metsiä. Silti hei-

dän innostuksensa luontoa kohtaan on ollut minulle merkityksellistä. Äitini 

on opastanut minua kasvien hyötykäyttöön. Marjojen ja sienien etsimisen ja 

löytämisen riemu on ollut tarttuvaa. Tärkeintä on kuitenkin ollut maanviljeli-

jäisäni suhde luontoon. Isältäni olen oppinut luonnon havaitsemista, luonnon 

ilmiöiden seuraamista ja ihmettelyä. Siikakosken maisemat, luonto ja metsät 

ovatkin minulle rakkaimpia paikkoja maailmassa. Sieltä olen saanut kipinän 

luonnon tutkimiseen, sillä muun muassa jo ala-asteikäisenä tein kesällä tut-

kimuksen pääskysistä. Muitakin luontoon liittyviä pieniä tutkimuksia tein jo 

tuolloin monista mieltäni kiehtovista aiheista. 

Olen kuitenkin jaksanut ihmetellä sitä, miten en muista kouluajoiltani 

kasveihin liittyvää opetusta juuri lainkaan. Joko en ole kokenut niitä silloin 

merkitykselliseksi tai sitten niitä ei juurikaan opetettu. Kallistun jälkimmäi-

seen vaihtoehtoon, sillä sen muistan, että ala-asteikäisenä piirsin välitunnilla 

liitutaululle kasvin kuvan, nimesin siihen kasvin osia ja opetin tämän muille 

paikalla olleille oppilaille. Kouluaikojeni biologian opettajat olivat muutoin 

erittäin innostavia, joten kannoinkin heille milloin mitäkin repussani, lähtien 

metsästä löytämästäni mäyrän pääkallosta ja karhun takatassun jäljestä piir-

tämääni kuvaan. Opettajat innostivat meitä monipuolisesti havainnoimaan 

luontoa muun muassa pieniin luontohavaintovihkoihin. Mutta kasveja, niitä 

ei jostain syystä juuri opetettu.  

Kiitän valtavasti niitä, jotka ovat tavalla tai toisella tehneet tämän tutki-

muksen teon mahdolliseksi. Suurkiitos erityisesti niille, jotka ovat hoitaneet 

poikia, silloin kun äidin on pitänyt opiskella. Siskolleni Satulle iso halaus 

niin lasten hoitamisesta kuin litteroitujen haastattelujen oikoluvusta ja kirjoi-

tusvirheiden korjaamisesta. Kiitos vanhemmilleni valtaisasta tuesta, kannus-

tuksesta ja siitä ohjeesta, että tärkeintä on uskoa itseensä. Kiitos äidilleni tut-

kimustulosten tarkastamisesta ja käsittämättömän suuresta henkisestä kannus-

tuksesta. Kiitos kummitytölleni Sannalle prosenttilaskujen tarkistamisesta. 

Suurin kiitos rakkaimmalleni, miehelleni Jussille, joka on elänyt tätä projek-

tia minun kanssani, jaksanut toistuvasti auttaa teknisten pulmien ratkomisessa 

ja kannustanut synkimmilläkin hetkillä. Ja kiitos pojilleni Aapolle ja Juholle, 
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joiden vuoksi tämän tutkimuksen tekeminen on ollut merkityksellistä. Nyt 

vihdoin ehdin paremmin rakentaa legopalikoilla, askarrella ja lähteä luontoon 

tutkimusmatkoille. 

Erityisen suuri kiitos ohjaajalleni professori Mauri Åhlbergille, jota ilman 

tämä tutkimus ei olisi koskaan valmistunut. Hänen periksi antamaton sinnik-

kyytensä ja kannustuksensa on ollut tämän tutkimuksen kulmakivi. Kiitokse-

ni dosentti Lea Houtsoselle, jonka kautta olen saanut mahdollisuuden osallis-

tua OECD/ENSI –projektiin. Kiitos myös kaikille niille kouluille, oppilaille, 

opiskelijoille ja opettajille, jotka osallistuivat tutkimukseen sekä niille kasvi- 

ja kasvatustieteen asiantuntijoille, jotka antoivat haastattelun tutkimusta var-

ten. Kiitän myös väitöskirjani esitarkastajia dosentti Lea Houtsosta ja dosentti 

Eila Jerosta erittäin hyvistä huomioista. Suuri kiitos ja kumarrus taloudelli-

sesta tuesta Alfred Kordelinin säätiölle, Suomen Kulttuurirahaston Etelä-

Savon maakuntarahastolle, Itä-Savon yliopistosäätiölle ja Espoon seudun 

kulttuurirahastolle. Ilman heidän tukeaan tämä projekti ei olisi ollut mahdol-

linen. 

Päätän tämän uurastuksen pienen kaksivuotiaan Juho-poikani sanoihin. 

Hän kiipesi tutkimuksen teon loppuvaiheessa syliini, painoi tietokoneen kan-

nen kiinni ja sanoi: ”Loppu.” 

 

Kielojen kukkiessa 31.5.2009 

Arja Kaasinen 

 

Siikakosken kieloja 

 





1 Johdanto 
 

Kasveja on joka paikassa. Talvisenkin maiseman keskellä nököttävät niin 

puut, pensaat kuin yksittäiset talventörröttäjät. Keväällä lumipeitteen hälve-

tessä, kasvimaailma vallan riehaantuu ja suomalainen luonto muuttuu jälleen 

värien täplittämäksi. Hetkeksi ehkä heräämme ja huomaamme koivujen puh-

keavat lehdet, ensimmäiset leskenlehdet värjäämässä tienpenkkaa ja ojien 

varsilla kellottelevat rentukat. Näiden kasvien merkityksen ymmärtäminen ei 

välttämättä kuitenkaan avaudu tavalliselle tallaajalle. Kuinka moni edes 

huomaa aamuisin töihin tai kouluun matkatessaan, mitä kasveja matkan var-

rella kasvaa? Saatamme tietämättämme aiheuttaa monien kasvilajien suku-

puuttoja, tuhota kasvien kasvuympäristöjä ja menettää sellaista, mitä ei voi 

palauttaa. Vaikka tieto lisää tuskaa, se voi myös tuottaa iloa – ja pelastaa mo-

nelta murheelta. Ilman kasveja nykyisen kaltaista elämää ei olisi. Niiden mo-

nipuolinen vaikutus ulottuu niin hengitysilmamme luomiseen, suoraan tai 

välillisesti ravintoaineiden tuottamiseen, rakennusmateriaaleihin kuin virkis-

täytymiseenkin. Nykyään tarkastellaankin kasveja ja ekosysteemejä ”luonnon 

pääomana” (natural capital), joka on perustavinta ja korvaamatonta, josta 

siten on pidettävä hyvää huolta. Luonnon pääoma muodostuu ekosysteemeis-

tä. Ekosysteemien toimintaa ja lajien välisiä vuorovaikutussuhdeverkostoja ei 

kuitenkaan voi ymmärtää eikä hahmottaa, jollei havaitse tai tunnista niiden 

perusyksiköitä eli lajeja. Ekologiaa tarvitaan nykypäivänä enemmän kuin 

koskaan monien ympäristöuhkien vuoksi. Ekologia ja muun muassa ekosys-

teemiekologia eivät kuitenkaan avaudu eikä niiden tuottamaa tietoa voi täysin 

ymmärtää, jos ei tunnista lajeja. Ympäristöuhkia ei nimittäin pystytä torju-

maan, jos ei tiedetä miten lajit, niistä muodostuvat ekosysteemit ja siten koko 

elollinen luonto toimii. Siksi kasvilajien tunnistaminen ja tunteminen on ää-

rimmäisen perustavaa tietoa tästäkin näkökulmasta, sillä sitä tarvitaan poh-

jimmiltaan ihmisen hengissä säilymiseen. 

Jokaisessa lajissa on korvaamatonta biologista tietoa lajin yksilöiden 

perintöainekseen koodattuna. Yhdenkin kasvilajin sukupuuttoon kuoleminen 

voi muuttaa ekosysteemiä lopullisesti ja olennaisesti. Luonnon monimuotoi-

suus tulee säilyttää rikkaana, sillä biodiversiteetin merkitys koko maapallon 

elämän hyvinvoinnille on olennainen kaikilla elollisen luonnon eri tasoilla. 

Tämäkin tieto avautuu paremmin vasta sitten, kun hahmottaa yksittäisiä lajeja 

ja ymmärtää lajien välisten monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden olemas-

saolon ja sen, että kukaan ei tiedä, miten yhdenkin lajin häviäminen voi vai-

kuttaa uskomattoman moniin muihin lajeihin ja myös ihmiseen. Luonnon 

monimuotoisuuden säilyttäminen on lähivuosina ihmiskunnan suurin haaste. 

On todettu, että pelkästään luonnonsuojelualueet eivät pysty takaamaan luon-

non monimuotoisuutta. Asenteet, arvot ja tieto ovat avainsanoja haluttaessa 
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säilyttää tai lisätä biodiversiteettiä. Siksi lajintuntemuksella on oma tärkeä 

osuutensa biodiversiteetin säilyttämisessä. Sellaista ei voi suojella, mitä ei 

tunne. 

Tämä tutkimus on kasvatustieteellinen tutkimus. Tutkimus jatkaa pro gra-

du-tutkielmaani ”Kasvilajintuntemus ala-asteen kuudennella luokalla: lesken-

lehdestä mustikkaan” (Pölönen 1998). Tässä tutkimuksessa tutkittavien mää-

rää on laajennettu ja tutkimusongelmia ja –menetelmiä lisätty. Teoriaosuu-

dessa, menetelmäosuudessa ja tuloksissa sekä lopulta pohdinnassa on kolme 

keskeistä teemaa. Teemat ”tieto kasveista”, ”tunnistamisprosessi” ja ”opetus 

ja oppiminen” kulkevat läpi tutkimuksen keskeisinä aihealueina. Teoriaosas-

sa paneudutaan kasvilajintuntemukseen liittyviin kognitiivisiin taitoihin, ku-

ten havaitsemiseen, muistiin, luokitteluun ja nimeämiseen. Tällä yritetään 

selventää sitä, miten lajintunnistus teoriassa tapahtuu ja miten eri teorioiden 

pohjalta voitaisiin kehittää edelleen kasvilajintunnistuksen oppimista ja opet-

tamista. Pohdinnassa tarkastellaan teorian ja käytännön tulosten kautta sitä, 

mitkä opetusmenetelmät oikeasti tukisivat lajintuntemuksen oppimista. Li-

säksi tässä tutkimuksessa kerrotaan kasvilajintunnistuksen historiasta sekä 

siitä miten nykypäivänä kasvilajeja ja lajintunnistusta voitaisiin opettaa. Em-

piirisessä osassa esitellään niin tutkimustavoitteet, tutkimusmenetelmät kuin 

tuloksetkin. Tutkimuksen empiirisen osan tavoitteena on selvittää muun mu-

assa miten hyvin suomalaiset yleissivistävässä koulutuksessa olevat perus-

koululaiset, lukiolaiset, opettajaksi opiskelevat, luokanopettajat ja yliopisto-

opettajat tunnistavat kasvilajeja ja kasvilajiluokkia. Lisäksi halutaan selvittää 

asenteita, muun muassa miten lajintuntemukseen suhtaudutaan ja millä mene-

telmillä tutkittavat haluaisivat kasvilajintuntemusta opetettavan. Tutkimuk-

sessa käytetään sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 

Pohdinnassa yhdistetään teoriaosassa ja tuloksissa esiin tulleita asioita. 

Kasvilajintuntemuksen tutkimisella on tieteellistä merkitystä, sillä sitä on 

tutkittu vain vähän Suomessa ja muissa maissa. Aiheesta on tehty pienempiä 

tutkimuksia ja kirjoitettu artikkeleita lehtiin ja muihin julkaisuihin. Tarkempi 

ja laajempi selvitys kuitenkin puuttuu. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan paik-

kaamaan tätä puutetta. Kasvilajintunnistamisella on Suomessa erityisen pitkä 

ja vaiherikas historia, joten tällaisen poikkeuksellisen perinteen tutkiminen 

on jo sinällään merkityksellistä. 

Tutkimusta tarkasteltaessa on hyvä pitää mielessä, että kasvilajintunnistus 

on vain yksi osa biologian opetusta ja biologista osaamista. Kasvilajintunte-

mus ei ole itsetarkoitus, mutta se on yksi osa biologisten ilmiöiden ja luonnon 

moninaisuuden ymmärtämistä. Kasvilajintuntemus on osa biologisen op-

piaineksen laajaa kokonaisuutta, mutta hyvin tärkeä sellainen, kuten teo-

riaosassa tullaan perustelemaan. 
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Tämä tutkimus on ollut osa OECD/ENSI -projektia (Environment and 

School Initiatives) ja tähän tutkimukseen liittyviä tuloksia on esitelty vuosien 

varrella monissa projektiin liittyneissä tapaamisissa. OECD/ENSI -projekti 

on koulujen kehittämiseen ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kas-

vatuksen keinoin liittyvä kansainvälinen projekti. Projektin yhteydessä on 

käytetty Knowledge Forum -nimistä tiedonrakentamistietokoneohjelmaa, 

jossa yhtenä maisemana on ollut kasvilajintunnistus. Sen avulla on yhteisölli-

sesti rakennettu lajintuntemukseen liittyvää tietoutta ja keskusteltu tutkimuk-

sen tekemiseen liittyvistä kysymyksistä.  

Kasvilajintuntemus on osa yleissivistystä, kuten seuraavissa luvussa tar-

kemmin pohjustetaan. Uuden valtakunnallisen yleissivistävän koulutuksen 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004) mu-

kaan kasvilajintuntemusta tulee jälleen opettaa muun muassa kasveja kerää-

mällä. Tämän vuoksi kasvilajintunnistuksen tarkastelu on myös opetussuun-

nitelmaa tukevaa tutkimusta. Kuviossa 1 kuvataan yleisellä tasolla, mitä 

kaikkea kasvilajintunnistukseen liittyy.  

 

 
 

Kuvio 1. Kasvilajintunnistukseen liittyviä asioita yleisellä tasolla 
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2 Teoriaosa 
 

2.1 Kasvilajintunnistusta tukevan teorian sisältöä 

 

Kasvit ovat elämän säilymisen kannalta keskeisiä eliöitä. Silti kouluissa kas-

vilajintunnistuksen opetus on vähentynyt dramaattisesti 1960-luvun jälkeen, 

jolloin kasvien kerääminen pakollisena oppimistehtävänä lopetettiin. Tutki-

muksen otsikko ”Kasvilajien tunteminen, oppiminen ja opettaminen yleissi-

vistävän koulutuksen näkökulmasta” kertoo, että tässä tutkimuksessa halu-

taan selvittää kasvilajintuntemukseen liittyviä asioita monipuolisesti. Halu-

taan tietää paitsi se, miten kasvilajeja tunnetaan ja tunnistetaan, niin myös se 

miten kasvilajeja on opittu ja opetettu ja miten niitä tulisi opettaa, jotta oppi-

mista tapahtuisi. Aihe on tänä päivä yllättävän ajankohtainen, sillä lajintun-

temustaidot nousevat arvoon arvaamattomaan monissa eri yhteyksissä. Ei 

sovi unohtaa sitäkään, että kasvilajien tunnistaminen voi antaa turvallisuuden, 

ilon ja onnen tunteita! Tutkimusaineisto kerättiin vuosina 2000–2003, jolloin 

oli käytössä vuoden 1994 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet (Ope-

tushallitus 1994a). Uusissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

kasvilajien kerääminen mainitaan pitkän tauon jälkeen (Opetushallitus 2004). 

Lajien tunnistaminen on kognitiivinen toiminto. Ihminen havaitsee, luo-

kittelee ja jäsentelee jatkuvasti ympärillään olevaa kaaosta. Siihen, millä ta-

voin ihminen suorittaa nämä prosessit, vaikuttavat monet seikat yksilön hen-

kilöhistoriasta lähtien. Tutkimuksen teoriaosuus koostuukin monista eri pala-

sista, sillä lajintuntemuskin muodostuu monesta eri toiminnosta. Näistä muo-

dostetaan kasvilajintunnistuksen oma eheyttävä teoria, sillä aiempaa yhte-

näistä teoriaa aiheesta ei ole (luku 2.7.5). Teoriaosassa kuvaillaan kasvilajin-

tuntemukseen keskeisesti liittyviä kognitiivisia taitoja, kuten havaitsemista 

(luvut 2.6.2 ja 2.6.3), muistia ja tunnistamista (luku 2.6.4) sekä luokittelua ja 

nimeämistä (luku 2.6.5 ja 2.6.6). Kasvilajintunnistamisen keskeinen toiminto 

on muisti. Se vaikuttaa kaikkiin muihin kognitiivisiin toimintoihin, jotka toi-

mivat tavallaan itsenäisinä prosesseina, mutta joihin muistitoiminnot liittyvät. 

Kasvilajien tunnistaminen lähtee liikkeelle kasvilajien havaitsemisesta. Ha-

vaitseminen sisältää erilaisia toimintoja, joita selittävät erilaiset teoriat. Ha-

vaitsemisprosessi voi jatkua joko luokitteluun ja tunnistamiseen tai uuden 

havainnon käsittelyyn. Tunnistaminen on ymmärtämistä (Anderson 1995) ja 

keskeinen muistitoiminto. Havaitseminen, luokittelu ja tunnistaminen voivat 

tapahtua monin eri tavoin. Näiden eri tapojen löytäminen ohjaa meitä kasvi-

lajintuntemuksen ymmärtämiseen ja mahdollisten uusien opetusmenetelmien 

kehittämiseen. Teoriaosassa käsitellään myös kasvien keräämisen perinnettä 

(luku 2.7.3 ja 2.7.4).  
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Aluksi perehdytään kuitenkin kasvilajintuntemukseen yleissivistävänä 

toimintona (luku 2.2). On paikallaan selittää myös monia kasvilajintuntemi-

seen liittyviä käsitteitä (luku 2.3). Johdanto-osan viittauksia kasvilajintunnis-

tuksen hyödyille syvennetään luvussa 2.4. Teoriaosassa puhutaan myös kas-

visokeudesta ilmiönä ja käsitteenä (luku 2.6.7). Lisäksi tarkastellaan biologi-

an opettamista kasvilajintunnistuksen näkökulmasta (luku 2.7). Johtolankana 

on seurata eri luvuisissa käsiteltävien asioiden kohdalla tutkimuksessa muka-

na olleiden tutkittavien ikä- ja kehitysvaiheen piirteitä. Kuviossa 2 kuvataan 

teoriaosan koostumista eri osista.  

 

 
 

Kuvio 2. Kasvilajintunnistukseen liittyviä seikkoja, joita käsitellään teoria-osassa 

 

 

2.2 Kasvilajintuntemus yleissivistävän koulutuksen, opetuksen, 

opiskelun ja oppimisen osana 
 

Tutkimuksessa selvitetään muun muassa missä määrin tutkittavat, yleissivis-

tävään koulutukseen osallistuneet suomalaiset peruskoulun ja lukion oppilaat, 

opettajakoulutuslaitoksen opiskelijat ja luokan- ja yliopisto-opettajat ovat 

oppineet tuntemaan kasvilajeja, mitä he kasveista ja luonnosta ajattelevat ja 

mikä selittää heidän kasvilajien tuntemustaan. Tämän vuoksi tarkastellaan 

lähemmin käsitettä yleissivistys. 
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Suomessa ja muissa länsimaisen kulttuurin maissa on eroa yleissivistävän 

koulutuksen ja ammattikoulutuksen välillä. Yleissivistävää koulutuksella 

Suomessa tarkoitetaan muun muassa oppivelvollisuuteen kuuluvaa perusope-

tusta ja lukio-opetusta. Opetusministeriön antamien tietojen mukaan yleissi-

vistävän koulutuksen kehittämisessä keskeistä on muun muassa opetussisäl-

töjen ja –menetelmien kehittäminen (Opetusministeriö 2009). Tämä on myös 

tämän tutkimuksen tavoitteena. 

Kasvilajintuntemus on osa yleissivistystä. Niiniluoto (2008) pohtii artik-

kelissaan yleissivistystä, tiedettä ja arvoja. Niiniluodon (2008, 6) mukaan 

”Sivistys on inhimillisten kykyjen, taitojen, tietojen, asenteiden ja arvojen 

jatkuvaa uusintamista, kehittämistä ja jalostamista. Sivistyksellä … on yhtä 

aikaa välinearvoa ja itseisarvoa”. Myös luonnon tuntemisella ja sen osana 

kasvilajien tuntemisella on sekä itseisarvoa että välinearvoa. Kasvilajien tun-

temus tuottaa välitöntä iloa ja siten edistää hyvää elämää. Samalla se on mo-

nella tapaan käytännön elämässä hyödyllistä esimerkiksi siten, että osaamme 

tunnistaa syötäviä ja myrkyllisiä kasveja sekä omaan kulttuuriin ja talouteen 

liittyviä kasveja. 

Kasvilajien tuntemus on Niiniluodon (2008) artikkelissa kuvailema yleis-

sivistykseen kuuluva kyky ja taito, johon liittyy runsaasti tietoja, asenteita ja 

arvoja. Åhlberg (1988) tutki väitöskirjassaan kasvatuksen tavoitteita. Hänen 

tutkimuksessaan ylimmän tason tavoitteisiin kuuluu ’yleissivistys’ ja ’maail-

mankuva’. Niitä konkreetimpiin tavoitteisiin kuuluu muun muassa ’eliölajien 

tuntemus’. Yksittäisten lajien tunnistaminen on vieläkin konkreetimpi ja ka-

pea-alaisempi tavoite. Kaikki nämä ovat kuitenkin arvokkaan oppimisen 

suuntia ja suuntatavoitteita Åhlbergin (1988) kasvatustavoitteiden teoreetti-

sessa kehikossa. 

Yleissivistys-käsitettä (Allgemeinbildnung) lienee systemaattisimmin ke-

hitetty Saksassa. Saksalaiset kasvatuspsykologit Bromme ja Kienhues (2008, 

619) määrittelevät yleissivistyksen sekä prosessiksi että tulokseksi elämässä 

tarvittavien yleisten tietojen, valmiuksien ja asenteiden levittämiseksi: ”Mit 

Allgemeinbildnung bezeichnet man sowohl den Prozess als auch der Ergeb-

nis der Vermittlung von allgemeinen Kenntnissen, Fertigkeiten und Einstel-

lungen, die man fuer der Teilhabe in der Gesellschaft, in der man lebt, benö-

tigt”. Yleissivistyminen on siten yhtä aikaa sekä prosessi että yleissivistymi-

sen tulos. Tähän liittyen Bromme ja Kienhues korostavat, että yleissivistyk-

seen liittyy myös luonnon ympäristöön liittyvän kommunikaation ja havait-

semisen taitojen kehittyminen. Vaikka he eivät mainitse kasvilajien tunte-

musta erikseen, niin se kuuluu selvästi yleissivistykseen kehittyvinä tietoina, 

taitoina ja asenteina. 

Magntornin ja Magntornin (2004) mukaan myös Ruotsissa lajintuntemus 

on osa yleissivistystä (allmänbildning). He liittävän tämän yleissivistykselli-
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sen lajintuntemusopetuksen linnéläiseen kulttuuriperinteeseen, ekologisen 

ymmärryksen perustaan sekä luonnonrakkauteen (naturkänsla). 

Magntorn ja Magntorn (2004, 113–114) osoittavat kiintoisalla tavalla, mi-

ten Biggsin ja Collisin (1982) SOLO-taksonomiaa soveltaen yhteys lajintun-

temuksen ja ekologisen ymmärryksen välillä on selkeästi osoitettavissa. La-

jintuntemus on perusta syvemmälle menevälle biologiselle ymmärrykselle. 

SOLO-taksonomian unistrukturaalisella tasolla, opitaan yksi laji kerrallaan. 

Ekosysteemien toiminnan ymmärtäminen SOLO-taksonomian laajennettuna 

abstraktina tasona on ylin ja samalla syvin biologisen oppimisen, ajattelun ja 

osaamisen taso. 

Magntornin ja Magntornin (2004) käsityksen mukaan ruotsalaisessa kou-

lussa on paljon lajintuntemusopetusta. Heidän ainoa perustelunsa on Ruotsin 

opetussuunnitelma (Skolverket 2000, 53), jossa luokilla 1–5 opitaan: ”kännä 

igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och andra organis-

mer i närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö”. Magntornin ja 

Magntornin (2004) mukaan tämä osoittaa suurempaa huomiota lajintunte-

mukseen kuin Isossa-Britanniassa, Australiassa tai USA:ssa. Kuten jäljempä-

nä tullaan huomaamaan, niin Suomen peruskoulujen opetussuunnitelmassa 

on selkeästi enemmän mahdollisuuksia lajintuntemusopetukseen kuin Ruot-

sin opetussuunnitelmassa. Siinä mielessä Suomessa ollaan kansainvälisessä 

eturintamassa lajintuntemukseen perustuvassa yleissivistävässä biodiversi-

teetti- ja ekosysteemikasvatuksessa. 

Ruotsin koulujen uusimmankin opetussuunnitelman Skolverket (2008, 

48) mukaan biologia on Ruotsissa osa ’luontoon orientoivia aineita’ (Naturo-

rienterande ämnen Biologi, fysik, kemi). Se selittänee voimakkaan science 

education -painotuksen. Ruotsin koulujen opetussuunnitelmien tosiasiallista 

laijintuntemuksen merkityksen vähäisyyttä osoittaa myös uusimmat ruotsa-

laiset luonnontieteiden didaktiikan opetusoppaat, joissa varsinaiselle lajintun-

temukselle ei ole sivuakaan (Andersson 2008a ja 2008b). Ruotsalaisen uuden 

esikoulun opetusoppaan lajintuntemuksen opiskelun esimerkki ei suinkaan 

ole kasvit vaan hyönteiset (Ärleman-Hagsér 2008).  

Norjalainen Sjöberg (2005) tarkastelee luonnontieteiden opetusta yleissi-

vistävänä kasvatuksena. Biologian osuus hänen teoksessaan on todella vähäi-

nen ja lajintuntemus vieläkin vähäisempi. Näin on Åhlbergin (2008) mukaan 

tapahtunut yleisesti maissa, joissa on yhtenäinen science-opetus. Fysiikka ja 

kemia valtaavat silloin opetussuunnitelman ja biologia jää usein hyvin vähäl-

le. Sjöberg (2005, 121–125) tarkastelee usealla sivulla käsitettä ’luonnontie-

teellinen lukutaito’ (scientific literacy). Tätä käsitettä käytettäessä usein kato-

aa lajintuntemus, joka on biologian opetuksen yksi perustavimmista asioista. 

Sen sijaan käsitteet ’ekologinen lukutaito’ (ecological literacy) ja ’ympäris-

tön lukutaito’ (environmental literacy, reading nature) tuovat esiin sen, mitä 
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tulisi myös kuulua yleissivistykseen, jokaiselle kansalaiselle opetettaviin tai-

toihin ja tietoihin. Näiden tärkeyttä ovat korostaneet muun muassa Orr (1992) 

ja Magntorn ja Hellden (2006) sekä Magntorn (2007). Ruotsissa myös Sjö-

berg (2001) ja Gärdenfors (2002) ovat korostaneet lajintuntemuksen tärkeyttä 

luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien lukemisen aakkosina. Sjöberg 

(2005, 390) toteaa lajintuntemuksesta, että: ”Ajatteluprosessit eivät ole sisäl-

löstä riippumattomia. Kun oppilaat eivät lajittele puiden lehtiä ”oikealla” 

tavalla tai kun he eivät tunnista tärkeitä muuttujia koejärjestelyssä, niin hei-

dän kyvyssään havainnoida tai luokitella ei ole mitään vikaa”. Oppilaat ovat 

osanneet luokitella syntymästään asti. Kullakin sisältöalueella on kuitenkin 

ensin opittava peruskäsitteet ja vasta sitten kunnollinen havainnointi ja luo-

kittelu voi onnistua.  

Käsitys yleissivistykseen sisältyvistä asioista voi vaihdella eri aikoina ja 

paikoissa, mutta vaikka kasvilajien tuntemusta ei kaikkialla arvosteta, niin 

kyseessä on silti arvokas asia, jota on perusteltua pitää tärkeänä osana yleis-

sivistystä. Bebbington (2005) tutki Isossa Britanniassa lukion päättävien op-

pilaiden kasvientuntemusta ja totesi sen hyvin heikoksi. Oppilaat eivät siellä 

edes arvostaneet kasvien tunnistamista. Siten heiltä jää myös paikallinen bio-

diversiteetti ja ekosysteemit ymmärtämättä. Greene (2005) ja Page (2005) 

korostavat konkreettien eliöiden ja eliölajien keskeisyyttä biologisessa tutki-

muksessa ja biologian opetuksessa. He määrittelevät luonnon historian (natu-

ral history) eliöiden tutkimiseksi ja opiskeluksi luonnollisessa ympäristös-

sään. Tässä mielessä luonnonhistoria on yhä ajankohtainen teema myös yleis-

sivistävässä opetuksessa.  

Biologisen tiedon perusyksikkö on eliölaji (esimerkiksi Mayr 2004, 171; 

Wilson 1992, 36; Wheeler 2008, 15). Jos eliön lajia ei tutkimuksessa, opetuk-

sessa ja opiskelussa tiedetä, niin tuloksena syntyvällä biologisella tietämyk-

sellä ei juuri ole arvoa. Syntyvää tietoa ei voi kunnolla liittää aikaisempaan 

tutkimukseen ja oppimiseen. 

Kouluopetuksen suhteen usein kysytään, montako kasvilajia tulisi koulus-

sa oppia. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2004) 

ei anna tarkkaa vastausta. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen 

lehtori Markku Käpylällä (2006) on tarkka arvio: ”… yleissivistykseen kuu-

luisi tunnistaa noin 150 lajia”. Kasvilajintunnistustestissä olleet 70 luonnon-

kasvilajia olisi siten Käpylän arvion mukaan alle puolet yleissisivistykseen 

sisältyvistä kasvilajeista.  
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2.3 Peruskäsitteiden tarkastelua  

 

Tutkimuksessa esiintyvät keskeiset peruskäsitteet tulee osata määritellä sel-

västi (Åhlberg 1988 ja 1990a; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005). Deakin 

(2003, 247) mukaan käsitteitä ei puolestaan tulisi määritellä liian yksityiskoh-

taisesti, etteivät ne ala muuttua jälleen epäselviksi. Käsitteiden yhtenäistämi-

nen ja rajaaminen on kuitenkin tärkeää tutkimuksen ymmärtämisessä ja edis-

tämisessä. Osa käsitteistä on konkreettisia ja osa abstrakteja ja niiden määri-

telmät vaihtelevat. Myös tässä tutkimuksessa esiintyy sellaisia käsitteitä, joi-

den selventäminen ja tarkentaminen on paikallaan. 

- biodiversiteetti = elollisen luonnon monimuotoisuus eri tasoilla, joka 

tarkoittaa eliölajien perinnöllistä muuntelua, eliöyhteisön lajiston mo-

nimuotoisuutta ja erilaisten eliöyhteisöjen kirjoa (Tirri, Lehtonen, 

Lemmetyinen, Pihakaski & Portin 1993). 

- ekologia = voidaan määritellä luonnon rakenteen ja toiminnan tutki-

miseksi tai opiksi eliöiden ja ympäristön välisistä suhteista (Hanski, 

Lindström, Niemelä, Pietiläinen ja Ranta 1998).  

- ekosysteemi = eliöyhteisön ja sen elottoman ympäristön muodostama 

kokonaisuus tietyssä paikassa. Eliöyhteisön muodostavat tuottajat, ku-

luttajat ja hajottajat. Näiden välillä ekosysteemeissä tapahtuu energia-

virtausta ja ravinteiden kiertoa. (Hanski ym. 1998; Townsend, Begon 

ja Harper 2003) 

- herbaario = kasvikokoelma, jossa puristimessa kuivatut kasvit säilyte-

tään, tavallisesti paperiin kiinnitettyinä 

- kasvi = kasvi on pääasiassa autotrofinen eli omavarainen organismi, 

jolle on luonteenomaista paikallaan pysyminen, hermoston puuttumi-

nen ja soluja ympäröivä selluloosaseinä. Autotrofiset kasvit ovat vih-

reitä ja saavat energiansa auringonvalosta fotosynteesin avulla. Jotkut 

kasvit ovat heterotrofisia eli toisenvaraisia loiskasveja tai mädän-

syöjiä. (Tirri, Lehtonen, Lemmetyinen, Pihakaski & Portin 1993). 

- kasvien kerääminen = tarkoittaa tässä yhteydessä opetuksellista mene-

telmää, jossa kasvilajeja kerätään joko perinteisesti kuivaamalla ja 

teippaamalla ne paperiin tai muilla keinoin esimerkiksi uutta teknolo-

giaa hyväksi käyttäen.  

- kasvilaji = kasvit, niin kuin muutkin eliöt voidaan järjestää sukulai-

suussuhteittensa mukaan järjestelmäksi, jonka perusyksikkö on laji 

(species). Samaan lajiin luetaan ne usein ulkonäöltäänkin samankaltai-

set yksilöt, joiden välillä ei ole selviä risteytymisesteitä. (Hämet-Ahti, 

Suominen, Ulvinen & Uotila (toim.) 1998).  
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- kasvilajiluokka = Tässä tutkimuksessa kasvilajiluokkakäsite tarkoittaa 

yleisnimitystä kasvilajien luokitellulle. Tutkittavia kehoitettiin ni-

meämään näytettyjä kasvilajeja mahdollisimman tarkasti tai edes luo-

kittelemaan ne johonkin kasviluokkaan kuuluviksi. Kasvilajiluokka 

voi tässä tutkimuksessa siis todellisuudessa olla kasvilajin suku, hei-

mo, lahko tai luokka.  

- kasvilajintunnistus = kasvilajintunnistus tarkoittaa sitä tunnistuspro-

sessia, jossa kasvit tunnistetaan lajilleen tai lajiluokalleen oikein ja 

tässä tutkimuksessa nimetään oikein. 

- kasvilajintuntemus = kasvilajintuntemus tarkoittaa kasvilajien tietä-

mistä ja tässä tutkimuksessa nimeämistä 

- kasvillisuus = vegetaatio = jonkin alueen kasvipeite, kasviyhdyskunti-

en kokonaisuus. 

- kasvio = floora = jonkin alueen kasviston järjestelmällinen esitys, jo-

hon liittyy ohjeita kasvien määrittämistä varten. Floora-sanan perus-

merkitys on jonkin alueen kasvilajisto eli kasvisto. 

- kasviluokka = kasvien sukulaisuussuhteisiin ja luokitteluun liittyvään 

järjestelmään kuuluva käsite. Kasvilajit voidaan ryhmitellä suvuiksi, 

suvut heimoiksi, heimot lahkoiksi, lahkot luokiksi ja luokat kaariksi 

(Hämet-Ahti ym. (toim.) 1998). 

- kasvisokeus (Plant Blindness) = ihminen ei näe ympärillään kasvavia 

kasveja, ei ymmärrä niiden monimuotoisuutta, tarkoitusta, käyttömah-

dollisuuksia tai muuta kasveihin liittyvää (kts. luku 2.6.7). 

- luokittelu = luokittelu yleisesti tarkoittaa eri asioiden luokittelua jo-

honkin ryhmiin tai kategorioihin (kts. luku 2.12). Kasvilajien luokitte-

lua voi myös olla erilaista eri näkökohdista lähtien. Kasvitieteessä 

kasvilajeja luokitellaan taksonomisen järjestelmän avulla, joka perus-

tuu kasvien sukulaisuussuhteisiin. Kasvilajeja voidaan myös luokitella 

vaikkapa ulkonäön, värien, kasvupaikkojen, hyödyn tai muiden seik-

kojen perusteella. 

- nimeäminen = liittyy kohteen luokitteluun ja tunnistamiseen (kts. luku 

2.6.6). Tunnistamisen ”kruunaa” nimeäminen, jolloin kohteesta tulee 

jokin tietty. Esimerkiksi kasvilajeja tunnistettaessa nimi antaa kasvila-

jille lopullisen varmistuksen tunnistamisesta. Kasvilajeilla on suo-

menkielinen sekä latinan kielinen eli tieteellinen nimi. Nimet ovat ih-

misten keksimiä. 

- taksoni = yleisnimi mille tahansa eliöiden sukulaisuussuhteen 

perusteella nimetylle eliöryhmälle, joka on virallisesti kuvattu ja jolle 

on annettu asema hierarkkisessa luokittelussa ja tieteellinen nimi. Si-

ten taksoni voi olla laji, alalaji, suku jne. (Tirri, Lehtonen, 

Lemmetyinen, Pihakaski & Portin 1993) 
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- taksonomia = eliöiden tieteellinen luokittelu; biologian ala, joka sisäl-

tää sekä nykyisen että sukupuuttoon kuolleiden eliöiden kuvauksen, 

nimeämisen ja luokittelun eli ryhmittelyn. Taksonomia perustuu eri 

menetelmiin: klassinen taksonomia keskittyy morfologisiin ja anato-

misiin rakenteisiin, kemiallinen taksonomia tutkii eliöiden biokemial-

lisia ominaisuuksia, numeerinen taksonomia selvittää eliöiden välisiä 

samankaltaisuuksia ja eroavuuksia matemaattisin menetelmin ja syto-

taksonomia tutkii eliöiden kromosomien rakenteita ja lukumääriä. 

Taksonomia on lähes synonyymi käsitteen systematiikka kanssa. Fy-

logeneettinen taksonomia tarkoittaa taksonomia tutkimussuuntaa, jos-

sa taksonit ryhmitellään yhteisestä kantamuodosta erkanemisen ajan-

kohdan perusteella puhtaasti monofyleettisiin ryhmiin eli kladeihin. 

(Tirri, Lehtonen, Lemmetyinen, Pihakaski & Portin 1993). Mayrin 

mukaan (1999, 164) termi taksonomia tarkoittaa puhtaasti luokittelua 

ja systematiikka organismien lajien ja moninaisuuden sekä kaikenlais-

ten niiden välisten sukulaisuussuhteiden tieteellistä tutkimusta. Whee-

ler (2008) korostaa uutta taksonomiaa esittelevässä teoksessaan lajien 

aistein havaittavien ominaisuuksien tärkeyttä eliöiden DNA:n tutkimi-

sen rinnalla. 

- tunteminen = voi tarkoittaa aistimusta, tunnetta tai tietämistä. Tässä 

tutkimuksessa tunteminen tarkoittaa tietämistä: kasvilajien tunteminen 

tarkoittaa sitä, että tuntee ja tietää kasvilajin nimeltä. 

- tunnistaminen = muistin prosessi, jossa kohdetta (objektia) yritetään 

luokitella johonkin ryhmään tai kategoriaan kuuluvaksi (kts. luku 

2.6.4) 

- yleissivistävä opetus ja koulutus = yleissivistävää opetusta ja koulutus-

ta Suomessa on kouluun valmentava esiopetus (kun lapsi täyttää 6 

vuotta), koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, opetusvelvollisuuteen 

kuuluva peruskouluopetus (vuosiluokat 1–9), peruskoulun jälkeinen 

lukiokoulutus sekä kouluopetuksen ulkopuolinen musiikin ja muiden 

taiteenalojen opetus eli taiteen perusopetus (Opetusministeriö 2009). 

 

 

2.4 Perustelut kasvilajintunnistukselle 

 

Pohjana tälle luvulle on ollut aiheesta kirjoitettu artikkeli (Kaasinen, A. 2005. 

Kasvilajintuntemus ja biodiversiteetti Suomen OECD/ENSI -projektissa), jo-

ka on julkaistu teoksessa Houtsonen, L. & Åhlberg, M. (toim). Kestävää ke-

hitystä oppilaitoksissa. Helsinki: Opetushallitus. 

 Vielä jokin aika sitten monilla pihoilla, nurmikentillä ja lähimetsissä kai-

kuivat lasten iloiset äänet, jossa touhusivat juoksevat ja leikkivät lapset pu-
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naisin poskin. Nykyisin monet lasten leikit ovat siirtyneet pihoilta sisälle 

huoneisiin, joissa liikutaan ja leikitään virtuaalimaailmassa (Sorsa-Vainikka, 

Poranen, Lähdesmäki, Mikola ja Pirttilä 1999). Oikeassa luonnossa liikkumi-

nen sen sijaan on jäänyt taka-alalle, sillä siellä ei monien lasten mukaan ole 

mitään tekemistä ja metsä koetaan pelottavaksi paikaksi (esim. Sorsa-

Vainikka ym. 1999).  

Paitsi liikunnallisia ja terveyshuolia, ulkona liikkumisen puute aiheuttaa 

monia muitakin ongelmia. Lapsien ja nuorten vieraantuminen luonnosta on 

huolestuttavaa, sillä sen vaikutukset ovat moninaiset ja kauaskantoiset (mm. 

Sipari 1999; Sorsa-Vainikka ym. 1999; Wandersee ja Schussler 1999 ja 

2001; Lahti 2003). Muuttuvassa ja rikkonaisessa maailmassa turvallisen ja 

tutun lähiympäristön merkitys korostuu. Luonto voi tarjota lapsille sellaisia 

elämyksiä, kokemuksia ja tunteita, joita hän ei ehkä muuten voisi kokea. 

Luonnosta nuori voi saada sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän ei koskaan voi-

si oppia kirjoja lukemalla. Luonnossa myös kehittyvät monet kognitiiviset 

taidot, kuten ajattelun eri prosessit, havaintojentekotaidot, luokittelutaidot ja 

hahmottaminen, jotka ovat ihmisen kaikissa toimissa perusedellytyksenä 

(Ahtee, Kankaanrinta ja Virtanen 1994). Luonnossa voi myös vain rauhoittua 

tai virkistyä. Nuoret ovat tulevaisuuden päättäjiä ja suuntautuvat yhteiskun-

tamme eri ammatteihin. Monet ammattialat ovat Suomessa edelleenkin hyvin 

vahvasti sidoksissa suomalaiseen luontoon ja metsiin (Åhlberg 1977; Virta-

nen 1981 ja 2002). Luonto ja metsät ovat aina olleet osa niin kansallista iden-

titeettiämme kuin elinkeinoelämäämme, joten miten käy, jos seuraavan suku-

polven metsänomistajat ja päättäjät eivät tunnista edes metsätyyppejä saati 

niiden yleisimpiä tyyppilajeja toisistaan (Leikola 1997a ja 1997b; Sorsa-

Vainikka ym. 1999)?  

Kasvit ovat nykyisen tietämyksen mukaan useimpien eläinten elämän pe-

rusta. Ilmakehän happi ja ruokamme on viime kädessä peräisin kasvien yh-

teyttämisestä. Kasvien ja kasvilajintuntemuksen laiminlyöminen vaikuttaa 

siten monella eri tasolla ja tavalla. Esimerkiksi elollisen luontomme moni-

muotoisuus eli biodiversiteetti ja siten esimerkiksi luonnon monipuolinen 

käyttö perustuu kasvien monimuotoisuuteen. Biodiversiteettiä tai muita bio-

logisia ilmiöitä ei voida vaalia, suojella, tutkia tai ymmärtää syvällisesti il-

man lajintuntemustaitoja (mm. Helynranta 2001; Härkönen 2001; Komonen 

2001; Koponen 2001; Kaasinen ja Åhlberg 2002a; Uotila 2002; Virtanen 

2002; Houtsonen 2005). Ilman lajintuntemusta kyky hahmottaa luontoa, 

ekosysteemien rakennetta ja toimintaa on vaillinaista (Ruuhijärvi 1968). Il-

man lajintuntemusta suhde luontoon jää pinnalliseksi, ympäristöherkkyys jää 

vajaaksi ja halu suojella luontoa ja sen monimuotoisuutta voi jäädä syntymät-

tä (Wahlström 1997a ja 1997b). Lajintuntemusta tarvitaan myös evoluu-

tiobiologian ymmärtämisessä. 
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Luonnon ja kasvien monimuotoisuuden on raportoitu köyhtyvän yhä kiih-

tyvällä vauhdilla. Olisi löydettävä keinoja pysäyttää tai edes hidastaa tätä 

kehitystä, sillä ihminen tarvitsee elääkseen tulevaisuudessakin kasveja. Luon-

toa täytyisi osata käyttää kestävällä tavalla, kestävän kehityksen hengessä. 

Miten biodiversiteetti ja siitä huolehtiminen kuitenkaan aukeaa tavalliselle 

suomalaiselle nuorelle, joka viettää suurimman osan vapaa-ajastaan kotona 

tietokoneella pelaten tai televisiota katsellen ja joka ei erota kuusta männystä 

(Kasvi 2001; Kinnunen 2004)? Tärkeäksi keinoksi nousee biodiversiteetti-

kasvatus. Kasvilajintuntemus on osa biodiversiteettikasvatusta, joka on puo-

lestaan osa kestävän kehityksen kasvatusta (Edu – opettajien verkkopalvelu 

2009). Wals (1999) kirjoittaa biodiversiteettikasvatuksen puolesta, sillä bio-

diversiteetti käsitteenäkään ei avaudu kaikille. Biodiversiteettikasvatus on 

nostettu yhdeksi keskeisimmäksi ja tärkeimmäksi asiaksi EPBRS (European 

Platform for Biodiversity Research Strategy) – konferenssin yhteydessä laa-

dittuun julkilausumaan, jossa pohditaan kuinka biodiversiteetin hupeneminen 

voitaisiin pysäyttää vuoteen 2010 mennessä (Epbrs 2009). 

Heikko kasvilajintuntemus ja siihen liittyvien kognitiiviset perustaitojen, 

kuten havaitsemisen, hahmottamisen ja luokittelun vaillinainen hallitseminen 

vaikeuttavat monien biologisten ja luonnontieteellisten ilmiöiden ja asioiden 

oppimista, opettamista ja syvällistä ymmärtämistä (mm. Sipari 1999). Heikot 

tiedot voivat myös saada ihmiset suhtautumaan torjuen muun muassa geeni-

teknologiaan tai luonnon suojelemiseen. Vähäiset lajintuntemustaidot vie-

raannuttavat luonnosta, koska luontoa ja sen yksiköitä/yksilöitä ei osata tun-

nistaa eikä niitä koeta tutuiksi – luonto muuttuu oudoksi, tuntemattomaksi ja 

yhtä ja samaa vihreää massaa sisältäväksi paikaksi (Sorsa-Vainikka 1999; 

Lahti 2003). Ennen ei nähty metsää puilta, nykyisin ei nähdä puita metsäl-

tä/metsästä. Havaitsemistaitojen on todettu jo kauan olevan keskeisessä ase-

massa puhuttaessa niin lajintuntemuksesta kuin muustakin biologian oppimi-

sesta ja opettamisesta (mm. Boldt 1906; Luonnon ystävä 1905; Hällström 

1910; Väänänen 1929; Ahtee ja Lappalainen 1993; Ahtee ym. 1994; Sipari 

1999).  

Kasvilajintuntemustaitojen on havaittu lisäävän ja kehittävän monia tär-

keitä ajattelutoimintoja. Virsu (Karuvuoren 2003 mukaan) kertoo lajintunte-

mustaitojen olevan monipuolista askartelua aivoille ja kehittävän niitä hyö-

dyllisellä tavalla. Havaitsemis-, luokittelu-, järjestely-, yhdistely- ja erottelu- 

sekä muistitaidot ovat keskeisiä havainnoidessamme, hahmottaessamme ja 

järjestäessämme maailmaa ja siitä saatavaa informaatiota mielessämme jär-

keväksi kokonaisuudeksi (mm. Piaget 2001 (alkuteos 1950); Neisser 1976; 

Schvaneveldt 1992; Anderson 1995). Aistit ja aistimukset mahdollistavat 

havaitsemisen ja käynnistävät siihen liittyvät ajattelutoiminnot. Mitä useam-

malla aistilla voimme tehdä havaintoja, sitä monipuolisemmaksi, totuuden-
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mukaisemmaksi ja tarkemmaksi muodostuu käsitys havaittavasta kohteesta. 

Kasvilajintunnistuksessa ja sen opettamisessa on mahdollista käyttää apuna 

kaikkia ihmisen aisteja - näköä, kuuloa, tuntoa, makua ja hajua. Ainoastaan 

luonnossa voi kaikkia aisteja käyttää täysipainoisesti apuna. Kirjan kuvaa 

katsellessa voidaan käyttää ainoastaan näköaistia. Aistikokemuksen lisäksi 

tarvitaan pohdintaa kokemuksen laadusta yksin ja yhdessä muiden kanssa 

sekä omaa tutkivaa toimintaa, jotta tapahtuisi käsitteellistämistä ja ymmärrys 

opittavasta asiasta syvenisi.  

Kasvilajintunnistus voi kehittää myös älykkyyden eri osa-alueita. Gardner 

(1995, 1999 ja 2006; Armstrong 2000; Smith 2004) esittää teorian älykkyy-

destä (multiple intelligence). Hänen mukaansa perinteisesti ajatellun yhden 

älykkyyden sijaan ihmisellä voi olla useita eri älykkyyden osa-alueita. Näitä 

hän luokittelee kahdeksan erilaista (Gardnerin lisäksi mm. Davidson ja Dow-

ning 2000; Stenberg 2003). Yksi näistä on naturalistinen älykkyys (naturalist 

intelligence, ”nature smart”). Naturalistisen älykkyyden avulla oppilas pys-

tyy tunnistamaan, luokittelemaan ja hahmottamaan ympäristöään paremmin 

(Gardnerin lisäksi mm. Chen 2003). Gardner (2006, 19) jopa väittää, että 

nykyinen kulutuskulttuuri perustuu naturalistiseen älykkyyteen, sillä ostaes-

samme ja valitessamme tuotteita kaupassa, käytämme samankaltaisia taitoja 

kuin aiemmin ruokaa luonnosta etsiessämme. Myös Mithen (1996) esittää 

teorian ihmisen älykkyyden kehittymisestä evoluution myötä. Ensin kehittyi 

sosiaalinen älykkyys ja tämän jälkeen, ennen ”työkalunkäyttö”- ja ”kielellis-

tä” älykkyyttä luonnonhistoriallinen älykkyys (natural-history intelligence), 

joka tarkoittaa kykyä toimia ja selviytyä ympäristössä ja luonnossa. Luonnos-

sa havaintojen tekeminen, muokkaaminen ja käsitteleminen sekä kasvilajien 

tunnistaminen voivat kehittää näitä älykkyyden osa-alueita. Jotkut oppilaat 

voivat olla lahjakkaita tällä alueella, joten lajintunnistus ja sen kehittäminen 

voi antaa heille onnistumisen elämyksiä ja kokemuksia, joita he eivät ehkä 

muilla alueilla pystyisi saamaan. Tästä aiheesta on kerrottu lisää luvussa 

2.4.2. 

 Lajintuntemustaidot ovat tärkeitä myös konkreettisessa mielessä. Myr-

kyllisten kasvien tunnistaminen on tärkeää, sillä myrkytystapauksia sattuu 

vuosittain (Härkönen 1981a; Virtanen 1981; Pölönen 1998; Koponen 2001; 

Kaasinen 2005; Kaaria 2006). Monet omassa aikaisemmassa tutkimuksessani 

haastattelemani oppilaat mainitsivat nimenomaan myrkyllisten kasvien tun-

nistamisen olevan tärkeää (Kaasinen 2005). Yrttien kasvatus on lisääntynyt, 

samoin kuin puutarhojen hoitaminen, joten vaarallisten lajien tunnistus on 

olennaista (mm. Härkönen 1981a; Virtanen 1981; Merimaa 2003; Kaaria 

2006). Suomen luonto on joka kesä ja syksy täynnä herkullisia ja terveellisiä 

marjoa, sieniä ja yrttejä, jotka valitettavasti jäävät suureksi osaksi metsiin 

tunnistamistaitojen ja keräämisen puutteen vuoksi. 
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Kasvilajintunnistustaitoja tarvitaan myös monilla tieteen aloilla. Kasveja 

tutkimalla voidaan löytää uusia lääkkeitä ja materiaaleja. Peräti noin 58 % 

tälläkin hetkellä käytössä olevista lääkeaineista on peräisin luonnonkasveista 

(Oksman-Caldentey 2009). Suomessa erityisesti metsien ja siellä kasvavien 

lajien tutkimisella on tärkeä merkitys muun muassa metsätautien ja metsien 

taloudellisen merkityksen vuoksi (Hentula 2004). Ihminen voi käyttää jopa 

kasvien kemiallisia puolustusstrategioita maan puolustukseen (Kivipelto 

2002b).  

Ennen muuta kasvilajintunnistus ja sen myötä kehittyvä käsitys moni-

muotoisesta luonnosta antaa myös luonnossa liikkujalle mielihyvää, löytämi-

sen riemua ja iloa. Samalla kunto kohenee raittiissa ilmassa liikkuessa. Esi-

merkiksi Helynranta (2001) sanoo kasvien olevan suuri rakkaus ja elämän 

suola, jotka tuottavat suunnatonta iloa koko kasvukauden. Myös Milton 

(2002) puhuu luonnon rakastamisesta. Kasveja käytetäänkin erilaisissa tera-

pioissa ja mielenterveyden hoidossa, sillä kasvien avulla voidaan tyydyttää 

koskettelun tarvetta, haistaa eri tuoksuja, saada makuelämyksiä, kuulla luon-

non ääniä ja nauttia puiden ja kukkien eri värien ja muotojen näkemisestä 

(Strenden 2000). Kasvien ja lajintunnistuksen avulla yritetään palauttaa luon-

taisia kontakteja luontoon ja saada ihmiset kokemaan luonnon antamia virik-

keellisiä, rauhoittavia ja tunteita herättäviä elämyksiä. Oman lähiympäristön 

tunteminen on myös tärkeää, sillä tuttu ympäristö ja luonto tuntuu turvallisel-

ta ja voi olla emotionaalisesti hyvin arvokas ja tärkeä niin lapsille kuin aikui-

sillekin (Korpela 2002.) 

Kasvilajien tuntemisen tärkeys tunnustetaan nykyään yleisesti. Esimer-

kiksi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004) 

korostetaan lajintuntemuksen tärkeyttä. Oppilaita velvoitetaan kokoamaan 

herbaario, joka voi olla myös digitaalisesti tehty. Kasvilajien tunnistaminen 

ja biodiversiteetistä huolehtiminen liittyvät käsitteellisesti myös YK:n kestä-

vää kehitystä edistävän vuosikymmenen sisältöihin. Niissä painotetaan eko-

logisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen integroimisen 

tärkeyttä. Kasvilajintunnistus kuuluu näiden kolmen kestävän kehityksen 

perusaspektin lisäksi myös kulttuuriseen kestävyyteen. Kasvilajien tunnista-

minen on osa kulttuuriperinnön tuntemusta, sillä Suomessa kasvien keruulla 

ja kasvilajien tuntemisen opettamisella on pitkät perinteet (luku 2.7.4) ja 

luonnontuntemus yleensä on osa ihmisen kulttuuria. Kestävää kehitystä edis-

tävän kasvatuksen vuosikymmenellä (2005–2014) kasvilajien tunnistamisen 

sekä kasvien ja biodiversiteetin suojelun edistäminen mielekkäissä ekologi-

sissa, taloudellisissa, sosiaalisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä, muun muassa 

ympäristö- ja luonnontiedon ja biologian opetuksessa, on hyvin tärkeää. 
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2.4.1 Kestävän kehityksen eri aspektit kasvilajien tuntemisen ja 

tunnistamisen näkökulmasta  

(Tämä jakso perustuu Åhlbergin ja Kaasisen (2009) käsikirjoitukseen). Suo-

messa huomattiin ainakin jo 1800-luvulla, että metsät ja niistä saadut tuotteet 

olivat uhattuina. Tämä on selkeästi dokumentoituna esim. teoksessa von Berg 

(1995/1858): Kertomus Suomenmaan metsistä 1858 sekä kuvia suuresta 

muutoksesta. Vaikka silloin ei vielä tunnettu kestävän kehityksen käsitettä, 

niin jälkikäteen arvioituna uhattuina oli ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaa-

lisesti kestävä kehitys. Siihen aikaan ei ollut vielä opittu biodiversiteetin kes-

tävää  käyttöä. Myöhemmin tutkimus ja koulutus ovat lisänneet kansan tietoi-

suutta muun muassa marjojen, sienten ja luonnon kasvien käyttömahdolli-

suuksista ja terveellisyydestä. Etenkin 1860-luvun katovuodet ja toinen maa-

ilmansota (1939–1945) osoittivat korostetusti, että ihmiset monin tavoin ovat 

riippuvaisia sekä paikallisesta biodiversiteetistä että sen kestävän hyödyntä-

misen mahdollisuuksista. Näistä ja monista muista syistä alkuperäistä luon-

toa, muun muassa metsiä, on koetettu suojella vaihtelevalla menestyksellä. 

On esimerkiksi perustettu luonnon- ja kansallispuistoja sekä Natura-alueita. 

Näillä ekologista kestävyyttä edistävillä toimilla on edistetty samalla talou-

dellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. On luotu uusia mahdollisuuksia 

kestävälle luontomatkailulle ja luonnon kestävälle virkistyskäytölle. Nykyään 

alkuperäisen luonnon ja metsien arvo mm. sosiaalisen kestävyyden kannalta 

ymmärretään tutkijoiden keskuudessa (esim. Vehkamäki (toim.) 2006 sekä 

Korpela, Ylén, Tyrväinen ja Silvennoinen 2008). Lajitason paikallisen biodi-

versiteetin arvon ymmärtämisestä ei toistaiseksi ole juuri tutkimuksia. Luon-

toPortti/NatureGate -tutkimusryhmässä tehdään tätä kirjoitettaessa (2009) 

lajitason biodiversiteettikasvatuksen tutkimuksia. 

Monista kasveista on löydetty jatkuvasti uusia hyödyllisiä kemikaaleja, 

esimerkiksi koivusta betuliini. (esim. Pato�ka 2003). Siten luonnon kasvim-

me luovat osaltaan edellytyksiä talouden jatkuvalle uudistumiselle. 2000-

luvulla selluloosan tuotanto on siirtymässä maihin, joissa puut kasvavat jopa 

kymmenen kertaa nopeammin kuin Suomessa. Tämä luo uusia mahdollisuuk-

sia Suomen metsien virkistyskäytön lisäämiseen. Alkuperäistä luontoa edus-

tavien metsien on osoitettu mitä todennäköisimmin lisäävän hyvän elämän 

kokemuksia ja siten sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä (esim. 

Vehkamäki (toim.) 2006 sekä Korpela ym. 2008). Vaikka näissä tutkimuksis-

sa ei lajitasoa tutkittu, niin on luonnonharrastajille selvää, että erilaisissa met-

sissä on erilaisia lajeja, jotka osaltaan synnyttävät erilaisia luontokokemuksia 

ja luovat omanlaisiaan edellytyksiä virkistäytymiselle. 

Talous ja elämän laatu voivat olla kestäviä vain siinä määrin kuin sekä 

paikallista että globaalia biodiversiteettiä käytetään kestävästi. Oman alueen 
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ekologiseen kestävyyteen liittyvä biodiversiteetti vaikuttaa monin tavoin ta-

loudellisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen. Ihmisten luontaiset toi-

mintatavat ja tottumukset vaikuttavat osaltaan siihen, miten biodiversiteettiä 

ymmärretään ja osataan suojella (esim. Amel, Manning & Scott 2009). Kou-

lutuksella ja elämänikäisellä biodiversiteettikasvatuksella ja niiden tutkimi-

sella on tärkeä tehtävä.  

 

2.4.2 Luonnonhistoriallinen älykkyys kasvilajien tuntemisen ja 

tunnistamisen näkökulmasta  

(Tämä jakso perustuu Åhlbergin ja Kaasisen (2009) käsikirjoitukseen). Gard-

ner (1995) kertoo lehtihaastattelussa, että on olemassa kahdeksas älykkyyden 

muoto, naturalistinen älykkyys (naturalist intelligence). Mutta yli kymmenen 

vuotta myöhemmin hän kertoo, miten päätyi tähän ideaan. Gardnerin (2006a, 

18–21) mukaan hän keksi naturalistisen älykkyyden idean maailmankuulun 

biologin Ernst Mayrin kommentista. Gardner oli luennoimassa älykkyyden 

seitsemästä muodosta vuoden 1983 teoksensa perusteella. Erään luennon 

jälkeen Mayr sanoi Gardnerille, että Charles Darwinin toimintaa ei voida 

selittää hänen esittämänsä seitsemän älykkyyden lajin avulla. Gardner testasi 

tämän idean ja päätyi siihen, että on todella olemassa älykkyyden kahdeksas 

muoto, naturalistinen älykkyys, joka on pisimmälle kehittyneenä mm. maa-

ilmankuuluissa biologeissa Charles Darwinissa ja E.O. Wilsonissa.  

Naturalistisen älykkyyden perusta on hahmojen (patterns) sekä olioita ja 

ilmiöitä erottavien ja yhdistävien tuntomerkkien jatkuvassa etsimisessä ja 

testaamisessa. Tämä mahdollistaa eliölajien erottamisen ja oppimisen keske-

nään lisääntyvinä populaatioina. Tällainen älykkyys on mahdollistanut ihmis-

lajin säilymisen mitä erilaisimmissa ympäristöissä. Ihminen on oppinut löy-

tämään ravintoa, suojaa, raaka-aineita, lääkkeitä, välttämään myrkyllisiä kas-

veja ja eläimiä jne. Naturalistisen älykkyyden idea on kestänyt jatkuvan kriit-

tisen tarkastelun. Monet muut tutkijat ovat Gardnerista riippumatta päätyneet 

samaan tulokseen, esim. Mithen puhui vuonna 1996 käsitteestä natural histo-

ry intelligence ja Medin ja Atran vuonna 2004 käsitteestä folk biology. 

Ihmisen oppimiselle luonteenomaista on pyrkimys kattavien teorioiden 

rakentamiseen (esim. Åhlberg 1997, 216–218). Medinin ja Atranin mukaan 

(2004, 960–961) ihmisten on maailmassa selvitäkseen luotava itselleen teori-

aa sen fyysistä olioista ja ilmiöistä (folk physics), biologisista eliöistä ja ilmi-

öistä (folk biology) sekä ihmisistä ja ihmisten psyykkisistä tapahtumista (folk 

psychology). Naturalistinen älykkyys on taustalla kaikissa näissä kolmessa 

teorian muodossa silloin kun olioita luokitellaan hahmojen sekä erottavien ja 

yhdistävien tuntomerkkien perusteella. Kasvit ovat toisaalta fyysisiä kappa-

leita, toisaalta kasvavia ja lisääntyviä eliöitä ja muun muassa ravinnon ja ilon 
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lähteitä. Joidenkin kasvilajien löytäminen on ollut mielihyvän aihe, joidenkin 

yhdentekevää, jotkut lajit ovat tuottaneet kipua ja sairautta jne. Samakin laji 

saattaa eri ihmisten mielissä tuottaa hyvin erilaisia tunteita ja ajattelua. Esi-

merkiksi Suomessa puutarhoissa viljelty ja liian usein luontoon villiytynyt 

kaukasianjättiputki (Heracleum mantegazzianum) on suurimmillaan mahtava 

ja ihailua herättävä näky ja joidenkin mielestä siinä ei ole mitään kummallis-

ta. Objektiivinen tosiasia on, että sen myrkyt aiheuttavat pitkäaikaista kipua 

ja ihottumaa kosketettaessa. Lajintuntemusta ja siihen liittyvää biologista 

tietämystä tarvitaan lajin poistamiseksi Suomen luonnosta, jonne se ei kuulu. 

 

 

2.5 Perustietoa kasvilajeista ja niiden luokittelusta 

 

Tämä tutkimus on kasvatustieteellinen tutkimus, mutta koska aihe liittyy 

kiinteästi kasvilajeihin, on syytä raottaa hieman kasvatustieteilijän näkökul-

masta kasveihin liittyvää tietoutta. Myös tähän tutkimukseen osallistuneilta 

tutkittavilta kysyttiin heidän kasvitietouttaan (muun muassa kasvin määritel-

mää, osia ja hyötyjä) ja kasvien luokittelua tutkittiin, joten siksi on perustel-

tua ottaa asia esille myös tässä. Luvussa 2.3 määrittelin kasveihin liittyviä 

keskeisiä käsitteitä. Käsitteenä kasvilaji ja niiden luokittelu on varsin monella 

eri tavalla määriteltävissä ja yhtenäistä konsensusta ei asiasta edelleenkään 

täysin ole. Biologisessa lajikäsityksessä (biological species concepts) ajatel-

laan, että lajit ovat kokoelma yksilöitä, joiden jäsenet voivat risteytyä ja tuot-

taa elinkykyisiä ja lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, mutta eivät voi lisääntyä 

onnistuneesti muiden lajien jäsenten kanssa (mm. Dobzhansky 1937, Mayr 

1942, 1963 ja 1969, Stebbins 1950, Grant 1963 ja 1981, Niklassen 1997, 65 

mukaan; Mayr 1999; Mauseth 2003). Eläintieteessä yleinen näkemys siitä, 

että saman lajin edustajat ovat lisääntymiskykyisiä, ei aina kuitenkaan päde 

kasvimaailmassa. Kasvien välillä tapahtuu paljon esimerkiksi risteytymistä, 

muuntelua ja mutaatioita.  

Laji on myös ekologian perusyksikkö, sillä mitään ekosysteemiä ei voi 

ymmärtää täysin, ennen kuin sitä on jaoteltu lajeihin ja niiden välisiin vuoro-

vaikutussuhteisiin (Mayr 1999). Mayr lisää, että laji on tavattoman hyödylli-

nen keino monien merkittävien biologisten ilmiöiden pitämiseksi järjestyk-

sessä. Myös Mauseth (2003) kirjoittaa, että kaikkein perustavin luokittelun 

taso on lajit. Jotta valtaisaa kasvilajien määrää edes jotenkin pystyisi hahmot-

tamaan, täytyy kasvilajeja siis luokitella. Lajien luokittelua kutsutaan tak-

sonomiaksi. Luokittelun apuna on eliöille annetut nimet. Nykyisen kaltaisen 

luokittelun kehitti aikoinaan ruotsalainen kuuluisuus Carl von Linné (1707–

1778), ”kukkien kuningas” (Krohn 1933). Kasvilajien nimistö ja luokittelu 

kuitenkin elää ja muuttuu jatkuvasti. Yleisesti eliöiden luokittelun tehtävänä 
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on helpottaa informaation saamista ja toimia perustana vertailevalle tutki-

mukselle (Mayr 1998 ja 1999, 165). Systemaattisen taksonomian avulla on 

pystytty kirjoittamaan ja julkaisemaan selkeitä ja helposti käytettäviä kasvioi-

ta (mm. Uotila 2004). Toisaalta Mayr (1999, 164) kirjoittaa, että ”systemaati-

kon perimmäisenä tehtävänä ei ole vain kuvailla elollisen maailman moninai-

suutta vaan myös antaa panoksensa sen ymmärtämiseen”. 

Juddin, Campbellin, Kellogsin, Stevensin ja Donoghuen (2002, 147) nä-

kemys tukee tässä tutkimuksessa käytettävää ajatusta siitä, että laji määritel-

lään ja luokitellaan taksonomisesti muoto-opillisten (morfologisten) piirtei-

den mukaan, sillä ihmiset tarkastelevat kohteita aistiensa, yleensä näköaistin 

välityksellä. Kasvien tuntomerkit ovat tällöin helposti käytettävissä ja kasvi-

lajit hyvin määriteltävissä ja luokiteltavissa. Tosin Mayr (1999) muistuttaa, 

että lajeja ei voi aina määritellä ja luokitella puhtaasti pelkkien morfologisten 

piirteiden mukaan ja myös esimerkiksi Mauseth (2003) jaottelee kasvilajit 

homologisiin ja analogisiin lajeihin luokittelun perusteella. Homologisiin 

lajeihin (synapomorphies) kuuluvat lajit ja suvut omaavat samankaltaisen 

ulkonäön tai yhteisen tuntomerkkipiirteen. Sen sijaan analogisilla lajeilla ja 

suvuilla (homoplasies) ei ole kovin selviä yhteisiä tuntomerkillisiä piirteitä, 

vaikka ne kuuluvat samaan lajiin tai sukuun. Tämä saattaa vaikeuttaa kasvila-

jien tunnistamista tiettyihin sukuihin ja luokkiin.  

Lajimääritystä hankaloittaa myös se tosiasia, että saman lajin eri yksilöt 

voivat olla varsin erilaisia riippuen kasvuolosuhteista ja muusta ympäristöstä. 

Morfologiset ominaisuudet ovat kuitenkin se helpoin tie kasvilajien tunnis-

tamiseen ja luokitteluun, vaikka muitakin näkökulmia on olemassa. Judd ym. 

(2002) esittelevät ominaisuudet, jotka löytyvät kaikilta kasveilta jossain 

muodossa. Nämä liittyvät vegetatiivisiin ja lisääntymistuntomerkkeihin. Esi-

merkiksi koppisiemenisillä vegetatiiviset osat ovat juuret, varsi ja lehdet ja 

lisääntymisosat kukat, hedelmät ja siemenet. Lisäksi tuntomerkkeinä voivat 

olla kasvin kasvutapa ja kokonaisuus eli kasvin habitus (esimerkiksi eri pui-

den niin sanottu arkkitehtuurinen ulkomuoto). Joitakin tuntomerkkejä ei voi 

paljain silmin nähdä, vaan tarvitaan apuvälineitä kasvilajien tunnistamiseen.  

Mayr (1999) ihmettelee, miten luokittelua ja sen tutkimusta on laimin-

lyöty eri tieteenaloilla ja siitä ollaan jatkuvasti eri mieltä, vaikka se on ihmi-

sen perusominaisuus, helpottaa kaikkea toimintaa ja on välttämätön lähes 

kaikille biologian aloille. Myös Juddin, Campbellin, Kellogsin, Stevensin ja 

Donoghuen mukaan (2002) kasvien taksonomista luokittelua puolustavat 

monet seikat. Mayrin (1999) mukaan luokittelu luo järjestystä luonnon moni-

naisuuteen mikrotaksonomiatasolla (lajitasolla) ja makrotaksonomiatasolla 

(sukulaisryhmätasolla). Kasveja voidaan luokitella muun muassa alaspäin 

(lähtee liikkeelle isommasta kokonaisuudesta), ylöspäin (lajeja kerätään ryh-

miksi kohti suurempaa kokonaisuutta) ja darwinilaisittain eli evolutiivisesti 
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(sukulaislajeja ryhmitellään samankaltaisuuden perusteella ja testataan ja 

järjestetään monofyleettisiin eli rajattuihin taksoneihin). Nykyisin eliöitä luo-

kitellaan useimmiten Darwinin teoriaan pohjautuen numeerisen fenetiikan 

(perustuu samankaltaisuuteen) tai kladifioinnin (perustuu genealogiaan eli 

monofyleettisten eli lähimmän yhteisen kantamuodon jälkeläisten ryhmityk-

seen) avulla.  

Edellisten tietojen pohjalta onkin mielenkiintoista tarkastella tuloksia, mi-

ten tähän tutkimukseen osallistuneet tutkittavat määrittelivät ja luokittelivat 

kasvilajeja. Esimerkiksi mitkä morfologiset ominaisuudet olivat sellaisia, 

jotka tutkittavat mainitsivat useammin?  

 

 

2.6 Kasvilajintunnistamisprosessi 

 

Kasvilajien tunnistamiseen liittyy useita kognitiivisia toimintoja. Kognitiivi-

siin toimintoihin vaikuttavat kuitenkin muun muassa tunnistajan ikä ja sitä 

vastaava koulutusaste. Sen vuoksi seuraavassa luvussa ensin kerrotaan ylei-

sesti ihmisen ajatteluun liittyvien toimintojen kehittymisestä eri ikäkausina. 

Sen jälkeen paneudutaan kasvilajintunnistukseen liittyviin kognitiivisiin toi-

mintoihin tarkemmin ja pohditaan niiden keskeisiä piirteitä myös ihmisen eri 

kehitysvaiheissa.  

 

2.6.1 Lapsen ja nuoren kognitiivisen kehityksen yleisiä piirteitä 

Tutkimukseen osallistui tutkittavia kuudesta ikävuodesta noin 80 ikävuoteen. 

Jokaisessa ikävaiheessa on erilaisia ajatteluun liittyviä ominaispiirteitä, jotka 

vaikuttavat muun muassa oppimiseen, asioiden prosessointiin ja muihin kog-

nitiivisiin toimintoihin. Suurin osa tutkittavista oli peruskoulu- ja lukioikäisiä 

(ikävuodet 6/7–18), joten kehitysvaiheiden tarkastelu painottuu näihin ikä-

kausiin. Kognitiivisia toimintoja käsittelevissä luvuissa esitellään vielä erik-

seen kullekin ikäkaudelle tyypilliset kognitiiviset piirteet. 

Kognitiiviset toiminnot liittyvät tiedon vastaanottamiseen (tarkkaavaisuus 

ja havainnot), tiedon käsittelyyn (ajattelu ja kieli) ja tiedon varastointiin (op-

piminen ja muisti). Nämä taidot kehittyvät samoin kuin muutkin ihmisen 

taidot vastasyntyneestä lähtien. Ihmisen kognitiivista kehitystä voidaan tar-

kastella eri teorioiden pohjalta. Feiler ja Tomonari (2003, 276) korostavat, 

että erityisesti lasten kehitykseen liittyvät teoriat vaihtelevat tutkijoiden ja 

aikakausien mukaan. Feiler ja Tomonari (2003) luokittelevat lasten kehityk-

sen kolmeen eri osaan: 1. Varhaiseen lapsuuteen (syntymästä kahdeksaan 

ikävuoteen), 2. keskilapsuuteen (kahdeksasta vuodesta kahteentoista ikävuo-

teen) ja 3. nuoruusikään (kahdestatoista vuodesta kahdeksaantoista ikävuo-
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teen). Tunnetuin kuitenkin lienee Piaget´n teoria lapsen kehityksestä. Pia-

get´n mukaan lapsen kehitys voidaan jakaa eri kausiin (esim. Piaget 

2001/1950, 136). Piaget´n mukaan ajattelu muuttuu laadullisesti siirryttäessä 

vaiheesta toiseen ja kaikki lapset käyvät läpi samat kehitysvaiheet vaikkakin 

eri nopeudella. Piagetin tutkimuksiin ja teoriaan on esitetty kritiikkiä (esim. 

Sutherland 1992) ja siihen on vastattu (esim. Lourenco & Machado 1996). 

Piaget´n kehityskausien jaottelu sopii yhteen muun muassa koululaitok-

semme jaotteluun ala- ja yläkoulusta. Ensimmäinen kausi Piaget´n mukaan 

on sensomotorinen kausi (Sensorimotor Stage), joka kestää syntymästä toi-

seen ikävuoteen. Tuohon kauteen sisältyy valtava muutos vastasyntyneestä 

vauvasta liikkuvaan ja puhuvaan lapseen. Piaget´n mukaan lapsi ohjaa aktii-

visesti havaintojaan ja tekee jo heti syntymästään lähtien aistien avulla paljon 

havaintoja ympäristöstään. Hän muuttaa ulkoisia toimintakaavioita sisäisiksi 

mielikuviksi ja voi käsitellä asioita mielessään. Kielelliset symbolit laajenta-

vat edelleen mielikuvia. Symbolifunktio tarkoittaa sitä, että jokin sana tar-

koittaa tiettyä asiaa tai esinettä tai niiden luokkaa. Assimilaatio eli uuden 

tiedon sulauttaminen vanhaan ja akkommodaatio eli uuden tiedon mukautta-

minen ovat käsitteitä, joiden kautta skeemoja tarkennetaan ja muutetaan. Esi-

operationaalinen kausi (Preoperational Stage) kestää toisesta ikävuodesta 

seitsemänteen. Tuolle kaudelle on tyypillistä voimakas henkinen kehittymi-

nen muun muassa kielellisissä ja motorisissa taidoissa. 

Tutkimuksessa keskeisenä olevien tutkittavien ikäkausi sijoittuu konk-

reettisen operaatioiden kaudelle (6/7–11 vuotiaat) (Concrete Operation Sta-

ge). Tälle kaudelle on ominaista loogis-matemaattisten seikkojen kehittymi-

nen, joita ovat säilyvyyden käsite, luokittelun ja kategorisaation logiikka ja 

järjestyssuhteet. Ryhmittely on Piaget´n mukaan keskeinen tämän kauden 

kehitystehtävä (Beilin 1997, 123). Ryhmittely ja luokittelu perustuu morfis-

meihin eli kohteen rakenteisiin. Morfismit liittyvät sekä luokitteluun että vas-

taavuuden ja säilyvyyden käsitteisiin. Lapsi osaa luokitella asioita usean kri-

teerin perusteella ja sarjoittaa eli järjestää ja muodostaa sarjoja. Oleellista 

tälle kaudelle on, että ilmiöt ja kohteet käsitellään ja ymmärretään varsin fyy-

sisesti ja läsnä olevina. Kognitiivisten kehitystehtävien lisäksi tässä vaiheessa 

lapsi kehittyy myös muuten psyykkisesti ja fyysisesti. Keskeistä on, että lap-

sella on valtava into oppia uutta ympäristöstään. Luontoon liittyvät seikat 

liittyvät usein vielä mielikuvitukseen, kuviin ja tunnelmiin, kuten vuorten-

peikkojen luoliin, salaisuuspuihin tai vaikkapa taikavoimia omaaviin kukkiin. 

Kasvilajien opetukseen sopivatkin tässä vaiheessa erinomaisesti sadut, elä-

mykselliset ja tunteisiin sitoutuvat tehtävät.  

Formaalisten operaatioiden kausi (Formal Operation Stage) alkaa 11 ikä-

vuodesta ja jatkuu siitä vanhempiin. Tämä kausi on nuorten ja aikuisten kehi-

tyskausi, joka usein voidaan jaotella vielä osavaiheisiin. Tällöin alkaa kyky 
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abstraktiin, symboliseen ja loogiseen ajatteluun, jolloin eletään käsitteistä 

käsin. Piaget´n mukaan kaudelle tyypillisiä ovat niin sanottu INRC- eli neli-

ryhmäoperaatiot sekä kombinatoriaalisten rakenteiden ilmaantuminen. INRC- 

eli neliryhmäoperaatioissa yhdistyvät aiemmin erillään olleet ajattelun muo-

dot, kuten inversio (tarvitaan luokkien operaatioissa) ja vastavuoroisuus (tar-

vitaan suhteiden operaatioissa). Kombinatoorinen järjestelmä on puolestaan 

luokituksen yleistys eli kohteet luokitellaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. 

Tällöin konkreettisten tekojen lisäksi voidaan tehdä oletuksia ja arviointeja ja 

pyritään etsimään totuuden mukaisia ratkaisuja ongelmiin, ilman että ilmiöt 

ja kohteet ovat konkreettisesti läsnä. Käsitteet pystytään myös rakentamaan 

loogisiksi ja hierarkkisiksi järjestelmiksi, käsitejärjestelmiksi. Tälle kaudelle 

on alkuvaiheessa ominaista oman itsenäisyyden ja minäkuvan kehittyminen. 

Lauriala (2005) kirjoittaa, että tällä kaudella tulee huomioida myös muut ke-

hitysosa-alueet kuin kognitiiviset. Tällöin tuetaan oppijaa kokonaisvaltaisesti. 

Myös sukupuolten välillä on eroa, sillä tytöt yleisesti kehittyvät hieman poi-

kia nopeammin tässä vaiheessa. Erityisen tärkeää tämän kauden alkuvaiheissa 

on sosiaalisuuden merkitys. Tämän jälkeistä kautta kutsutaan postformaalis-

ten operaatioiden kaudeksi. Siinä aikuisen ajattelu edelleen kehittyy niin, että 

ongelmien ratkaisuun tulevat mukaan kokemukset ja käytännön realiteetit.  

Jokaisen tärkeimmän kognitiivisia taitoja käsittelevän luvun kohdalla esi-

tetään taulukkomuodossa tutkimuksessa mukana olevien tutkittavien kehitys-

vaiheiden mukaisia keskeisiä piirteitä (taulukko 1). Nämä voivat osaltaan 

auttaa ymmärtämään eri ikävaiheiden erityispiirteitä kasvilajien tunnistami-

seen ja oppimiseen liittyvissä kognitiivisissa toiminnoissa, kuten havaitsemi-

sessa, luokittelussa ja nimeämisessä sekä muistissa. 

 

Taulukko 1. Eri kehityskaudet ja niiden keskeiset piirteet kasvilajintunnistuksen nä-

kökulmasta (Piaget´n jaottelun mukaisesti) 

 

kehityskausi keskeiset piirteet 

konkreettisten operaatioiden kausi 

6/7–11 -vuotiailla lapsilla 

Konkreettinen ajattelu ja toiminta tärkeää. 

Tärkeää konkreettinen kokeminen, 

kokeilu ja eri aistien käyttö monipuolisesti. 

Keskeistä luokittelun ja ryhmittelyn kehit-

tyminen. 

Havaitseminen kehittyy. Havaitsemista 

pystytään myös ohjailemaan ja suuntaamaan. 

Mielikuvitus ja emootiot tärkeitä. 

formaalisten operaatioiden kausi 

11 ikävuodesta aikuisuuteen 

Kyky abstraktiin, symboliseen ja loogiseen 

ajatteluun. Luokittelu onnistuu useilla eri 

tavoilla ja voidaan muodostaa käsitehierar-

kioita. 
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2.6.2 Kasvilajintunnistukseen soveltuvien havaitsemisteorioiden 

tarkastelua 

Yksi ihmisen kognitiivista perustoiminnoista on ympäröivän maailman ha-

vaitseminen joko visuaalisesti tai muiden aistien avulla. Havaitsemistoimin-

tojen avulla saamme informaatiota ympäristöstämme, jossa elämme. Visuaa-

lisen havaitsemisen määrittelyyn liittyy useita erilaisia näkemyseroja, teorioi-

ta ja filosofisia kysymyksiä. Onhan kyse ihmisen perimmäisistä toiminnoista; 

miten ihminen ja ympäristö toimivat keskenään ja millainen vuorovaikutus 

näiden välillä vallitsee. Havaitsemista voidaan lähestyä eri näkökulmista kä-

sin kuten fysiologisesti tai kognitiivisesti. Havaitseminen yleisesti tarkoittaa 

sitä keinoa, millä aistielinten kautta kulkeva tarvittava informaatio on kään-

netty kokemukseksi kohteista, tapahtumista, äänistä, mauista ja niin edelleen. 

Vaikka havaitseminen saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta tapahtumalta, se on 

kuitenkin hyvin monimutkainen ja laaja toimintaprosessi.  

Havainto on psykologinen käsite, joka tarkoittaa aivojen tulkintaa sinne 

saapuvasta aistitiedosta. Havaitseminen puolestaan on tiedollinen prosessi, 

joka on yhteydessä muihin kognitiivisiin toimintoihin, kuten muistiin, oppi-

miseen, ajatteluun, kieleen, tunteisiin ja motivaatioon. Havaitseminen pyrkii 

kohteen tunnistamiseen. Havaitseminen on yksilön ainutkertainen toiminto, 

sillä kukaan toinen ei voi havaita juuri samalla tavalla. Tunnistaminen on 

puolestaan yksi muistin toiminto.  

Tässä ja seuraavissa luvuissa tarkastellaan havaitsemisen erilaisia näkö-

kulmia ja otetaan esille niitä keskeisimpiä teorioita, jotka parhaiten selittävät 

kasvilajien havaitsemista ja tunnistamista. 

Aistimus, aiemmat kokemukset ja psyykkinen suorituskyky voivat johtaa 

havaitsemiseen (Neisser 1976). Havaitseminen on hahmon tunnistamista 

(Barber ja Legge 1980). Silmien ja aivojen yhteistyö muodostaa visuaalisen 

havainnon, joka tässä tutkimuksessa on keskeinen havaitsemisen muoto. Nä-

keminen on siis paljon muutakin kuin mitä silmä kohtaa. Tosiasia on, että 

silmämme vastaanottavat paljon enemmän tietoa kuin mitä aivomme pystyvät 

käsittelemään. Nørretranders (1998) sekä Wandersee ja Schussler (1999, 85) 

väittävät, että ihmisen silmä vastaanottaa yleensä yli 10 miljoonaa bittiä (ku-

va-alkiota) informaatiota joka sekunti, mutta aivomme pystyvät käsittele-

mään niistä vain 40 bittiä (kuva-alkiota) sekunnissa. Havaitseminen on Neis-

serin (1976) mukaan hyvin nopea tapahtuma. Jos kohteen ärsyke ei ole tar-

peeksi voimakas, emme huomioi kyseistä kohdetta tai tapahtumaa. Ihmisen 

näköaisti on rajallinen. Näköaistin herkkyys, kontrastiherkkyys, pimeäadap-

taatio, näkötarkkuus, väriherkkyys, liikkeen havaitsemisherkkyys, etäisyyden 

havaitseminen, koon havaitseminen ja suunnan ja kaltevuuden havaitseminen 

ovat kaikki näköaistin ominaisuuksia, joihin liittyy ihmisellä erilaisia rajoit-
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teita. Esimerkiksi emme pysty lainkaan havaitsemaan ultravioletti- ja infra-

punasäteilyä emmekä sähkö- ja magneettikenttiä. Havaintojen avulla saamme 

ympäröivästä maailmasta erilaisia tietoja, kuten havaittavien kohteiden värit 

ja sijainnit. On olemassa useita havaitsemiseen liittyviä teorioita.  

Gibsonin (1979) ekologis-optinen-teoria esittää, että visuaalinen havain-

tokyky selittyy valon määrän ja kohteen pintojen mukaan. Nämä muodosta-

vat Gibsonin mukaan niin sanotun ympäröivän optisen joukon (ambient opti-

cal array), joka mahdollistaa tekemään päätelmiä kohteesta, tilasta ja etäi-

syyksistä. On useita erilaisia kohteeseen liittyviä visuaalisesti havaittavia 

piirteitä, jotka vaikuttavat havaitsemiseen ja mahdollisesti lopulta kohteen 

tunnistamiseen. Näitä ovat kirkkaus, vaaleus, kiilto ja varjostus, kirkkaus-

kontrasti, väri, liike, etäisyys, koko, pintarakenne, suunta ja kaltevuus, sym-

metria ja muoto. Kasvien pinnat ovat hyvin monimuotoisia ja monimutkaisia 

ja niihin osuva valo voi muuttaa kasvien olemusta erilaiseksi. Tämä voi vai-

keuttaa havainnon tekemistä. Toisaalta Gibsonin (1979) ja Wagemansin, 

Wichmannin ja Op De Beeckin (2005, 27) mukaan havaitseminen on saata-

villa olevan informaation suoraa poimintaa (direct pick-up). Tämän teorian 

lähtökohtana on ajatus, että riippumatta siitä muuttuuko ympäristön optiset 

joukot esimerkiksi havaitsijan liikkeen myötä, näkyvillä oleva informaatio 

pysyy samana. Tätä teoriaa kutsutaan myös Gibsonin suoran havainnon teori-

aksi (direct perception), sillä Gibsonin (1950, 1966 ja 1979) ja Haywardin ja 

Tarrin (2005, 49) mukaan näkyvä maailma on hyvin järjestäytynyttä ja sisäl-

tää muuttumattomuutta, joka suoraan erittelee ja yksityiskohtaistaa maailman 

fyysisen rakenteen. Tämän teorian pohjalta kasvilajeja tulisi pystyä tunnista-

maan riippumatta ympäröivien tekijöiden muutoksista.  

Haywardin ja Tarrin (2005) jakavat havaitsemisen pääteoriat kolmeen eri-

tasoiseen havaintoprosessiin, jotka tapahtuvat jatkumona: matalatasoiseen 

visioon (low-level vision), keskitasoiseen visioon (mid-level vision) ja kor-

keatasoiseen visioon (high-level vision). Tämän kolmitasomallin on alkuaan 

luonut David Marr, joka on vaikuttanut myös Gibsonin edellä esitettyihin 

teorioihin. Marrin teoria jakaa kohteiden havaitsemisen ja tunnistamisen hie-

rarkkiseen taksonomiaan. Teorian mukaan alhaisimmalla tasolla oleva pro-

sessi uudelleenkoodaa primitiiviset kohteen piirteet, keskitason prosessi jär-

jestää piirteet koherenteiksi kohteen kuvauksiksi ja korkean tason prosessi 

käyttää kuvauksia edelleen tunnistamisen prosesseissa. Korkeimman tason 

tärkein tehtävä on siis kohteen tunnistaminen, johon havaitseminen johtaa. 

Havainto voidaan tämän teorian pohjalta jakaa eritasoisiin prosesseihin, jotka 

tapahtuvat peräjälkeen tietyssä ajassa. Esimerkiksi kasvilajeja tunnistettaessa 

ensimmäisessä havainnon vaiheessa kasvilajista luodaan primitiivinen raken-

nekuva, jossa näkyvät kasvilajin keskeiset piirteet. Toisessa vaiheessa raken-

nekuvausta muokataan edelleen tarkemmaksi. Kolmannessa vaiheessa kasvi-
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lajista tehtyä rakenne-/piirrekuvaa verrataan aiempiin kuvauksiin ja saatua 

informaatiota käytetään edelleen tunnistamisen prosesseissa.  

Edellä olleessa Marrin teoriassa puhuttiin jo havainnon rakenne- ja piirre-

kuvauksista. Ensimmäisessä havaitsemisvaiheessa kohteesta erotetaan niin 

sanotut alkeispiirteet. Esimerkiksi Biederman (1987, Palmerin 1999, 434 

mukaan) luettelee erilaisia alkeisrakenne- tai alkeismuoto-osia eli geoneita 

(tulee sanasta geometric icons), joihin useimmat kohteet ovat verrattavissa ja 

joista ne rakentuvat. Biedermanin RBC-teorian (Recognition by Components 

Theory tai geons-theory) ideana on se, että objekteja voidaan kuvata 36 eri-

laisella geonilla, joita voidaan yhdistellä ja joihin suurta joukkoa erilaisia 

esineitä voidaan verrata. Siten pelkkien ääriviivojenkin avulla voidaan tun-

nistaa esineitä, jos olennaiset geonit on kuvattu. Kasvilajit voidaan periaat-

teessa tunnistaa varsin yksinkertaisistakin kuvamalleista. Kuvassa 1 on kolme 

erilaista kuvamallia, joista pystyy tunnistamaan kasvin ainakin ryhmälleen 

oikein. Toisaalta taas jos kasveja ei ole tottunut katsomaan ja jos henkilö ei 

ole koskaan erotellut kasvien erilaisia ulkomuotoja ja tuntomerkkejä, hänen 

voi olla vaikea havaita niiden erilaisia muotoja, verrata niitä ja ryhmitellä 

niitä mihinkään ryhmiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kasvien yksinkertaisia prototyyppejä, joiden perusteella kasvit voidaan 

tunnistaa esimerkiksi heimolleen oikein 

 

Anderson (1995) puolestaan puhuu hahmojen yhteensovittamisesta (templa-

te-matching). Siinä silmän havaitsema kohde ja verkkokalvolle piirtynyt kuva 

viedään aivoihin, jossa kuvaa yritetään verrata aiemmin nähtyihin ja varastoi-

tuihin kuvioihin. Parhaiten kuvan kanssa yhteen sopiva hahmo hyväksytään. 

Anderson (1995) esittää, että tutut kohteet voidaan nähdä ja tunnistaa yksin-

kertaisten ääriviivojen ja hahmojen kautta. Aiemmin puhuttiin piirre-

erittelystä (Barber ja Legge 1980, 84). Myös tämä teoria tukee sitä käsitystä, 

että kohteet voidaan tunnistaa tiettyjen selvästi erottuvien tuntomerkkien 

avulla. Monet tutkijat puhuvat myös skeemoista (Neisser 1976; Piaget ja In-

helder 1977; Aho 1987). Tunnistaminen edellyttää, että havaintokuvaa verra-



27 

 

taan muistikuviin. Havaitut kohteet ovat hyväksyttyjä aistivaikutelmia, koska 

meillä on ollut jossakin määrin kohdetta vastaavia käsitteitä. 

Edelleen Coltheartin (2001) mukaan minkä tahansa fyysisen objektin tun-

nistamisessa tarvitaan ainakin kolmenlaisia toimintayksikköjä (modules): 1) 

aistittavissa olevien piirteiden analysoijat, 2) aistittavissa olevien piirteiden 

tunnistamisen yksiköt (recognition units) sekä 3) semanttinen järjestelmä. 

Riddoch ja Humphreys (2001) esittävät yleisen objektien tunnistamisen teori-

an, jossa otetaan huomioon vain muoto, väri ja liike. Tätä teoriaa voidaan 

täydentää siten, että huomioon otetaan myös haju, maku ja kosketusaistin 

tuottama tieto. Riddoch ja Humphreys (2001, 53) esittävät neljä objektin tun-

nistamisen kannalta tärkeää piirrettä: 1) muotopiirteet, 2) väripiirteet, 3) sy-

vyyspiirteet (depth features) ja 4) liikepiirteet. Näistä he keskittävät jatkotar-

kastelun vain muotopiirteisiin. Gulick (1994) lisää näihin kirkkauden. Monil-

la olioilla on aistein havaittavia ominaisuuksia (feautures) (Riddoch ja 

Humphreys 2001). Aistein ja hermoston vaurioitumisen aiheuttamia häiriöitä 

tutkittaessa on havaittu, että muodon tunnistamisessa ensimmäinen vaihe on 

ääriviivojen ryhmittely samanlaisuuden suhteen (edge grouping by col-

linearity). Seuraava vaihe on piirteiden liittäminen muodoiksi (feature bin-

ding into shapes) ja monimutkaisen muodon osittaminen, muun muassa ku-

vion erottaminen taustastaan (multiple shape segmentation). Muodon integ-

raation ja segmentaation jälkeen häiriöitä on havaittu varastoituun tietoon 

liittyvässä päätöksenteossa (structural description system).  

Edellä esitettyjä teorioita on täydennettävä (Anderson 2000, 49–57) kol-

mella visuaalisen hahmon tunnistamisen teorialla, jotka kaikki saattavat olla 

joissain olosuhteissa parhaiten kasvilajintunnistusta selittäviä teorioita: 1) 

mallin kanssa yhteensopivuuden teoria (template-matching model), 2) piirtei-

den analyysiteoria (feature analysis) sekä 3) komponenttien perusteella tun-

nistamisen teoria (recognition-by-components theory). Vaaran uhatessa en-

simmäisen teorian mukainen toiminta lienee nopeinta. Se saattaa myös selit-

tää, miksi monet tunnistavat lajeja yleisen hahmon perusteella. Piirteiden ja 

komponenttien analyysi vie enemmän aikaa, etenkin jos muistissa ei ole eri-

tyisen tärkeitä erottelevia piirteitä. Kailan (2003) mukaan näköjärjestelmäm-

me on nimenomaan ”kiinnostunut” kappaleista, ei niinkään valosta. Hän li-

sää, että aivojemme havaitsemisevoluutio on kehittynyt tiettyyn suuntaan ja 

sitä voidaan kuvata jopa hengissä pysymisen evoluutiona. Tämän teorian 

perusteella voisi olla jopa niin, että emme havaitse kasveja nykypäivänä niin 

hyvin kuin ennen, koska kaikki ihmiset eivät tarvitse enää suoraa kosketusta 

kasveihin ja näin ollen kasvien tunnistamisessa ei ole hengestä kysymys.  

Gibsonin esittämässä teoriassa (Gibson 1979 ja 1982; Wagemans, Wich-

mann ja Op De Beeck 2005, 27) kuvataan havaitsemiseen liittyvää syy-

yhteys-jatkumoa, jossa havaitsija kohdetta katsoessaan ei ensimmäiseksi luo 
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piirto- tai rakennekuvaa kohteesta vaan hän huomaa ensimmäiseksi yhteyden 

kohteesta ja sen käyttömahdollisuuksista suhteessa itseensä. Esimerkiksi kas-

vilajia katsoessaan havaitsija ei erottelekaan ensimmäiseksi kasvin eri osia tai 

muotoja vaan esimerkiksi mansikkaa katsoessaan mieleen tulee ensimmäi-

seksi syödä se tai tehdä siitä vaikkapa hilloa.  

Näissä kaikissa esitetyissä teorioissa samaa on se, että niiden pohjalla on 

ajatus havaitsemisen syklisestä prosessista. Havaitsemisen kehämäisen tapah-

tuman toi esiin ensimmäisenä Ulric Neisser (1976), jonka mukaan ihminen 

tarkentaa jatkuvasti havaintoaan ja jonka avulla hän sopeutuu ympäristöönsä. 

Esimerkiksi kasvia katsoessaan havaitsija aktivoi ensin Neisserin teorian mu-

kaan sisäisen mallin kasvista ja alkaa etsiä ja ennakoida siitä tuttuja piirteitä, 

katsoa automaattisesti sen kokoa, väriä ynnä muita tuntomerkkejä. Lopuksi 

seuraa teorian mukaan ärsykkeen tarkistus ja vertailu muistissa oleviin kas-

vimalleihin. Tämä vuorottelu jatkuu kehämäisenä aina lopullisen havainnon 

syntyyn saakka. Samaan ajatukseen kuuluu myös se, että jos uusi havainto ei 

liity mihinkään aiempaan ja ei muuta mitään ympäristössämme ja elämäs-

sämme, emme yleensä edes huomaa ärsykettä. Näin voi käydä myös kasvien 

kohdalla.  

Valokuvien ja piirrosten antama informaatio on visuaalista, joten muilla 

aisteilla emme voi niitä tarkastella. Ihminen katsoo valokuvia kahdella sil-

mällä binokulaarisesti, jolloin mahdollistuu stereoskooppinen näkeminen. 

Valokuvista voidaan yleensä havaita värit, etäisyyksiä ja syvyyttä. Jos ei ole 

tottunut katsomaan kuvia, ei pysty tulkitsemaan niitä oikein. Havaitsemiseen 

vaikuttaa siten myös ärsykeympäristö. Normaalisti kaikki ärsykkeet ovat 

muiden ärsykkeiden ympäröiminä, eivät yksittäin kontekstista erotettuina. 

Tämä vaikeuttaa havaitsemista. On kuitenkin olemassa tiettyjä säännönmu-

kaisuuksia siitä, miten havainnot jäsentyvät eli miten kuviot erotetaan taus-

tastaan ja miten ärsykkeitä ryhmitellään. Ärsykkeiden ryhmittelyssä yksittäi-

siä ärsykkeitä ryhmitellään isommiksi kokonaisuuksiksi, jolloin osa ärsyk-

keistä voi peittyä. Näin ollen tiettyjä kohteita havaitsemaan tottumaton voi 

tulkita kohteita väärin. Näin voi tapahtua tunnistettaessa kasvilajeja. Kogni-

tiivisessa psykologiassa puhutaan tarkkaavaisuudesta, joka voi suuntautua eri 

tavalla, tahattomasti tai tahdonalaisesti. Koska kaikkia ärsykkeitä emme voi 

mitenkään vastaanottaa, joudumme valikoimaan meille tärkeimmät ärsyk-

keet. Ärsykkeet valikoituvat yleensä kiinnostavuuden, tärkeyden, tuttuuden, 

ennakkovihjeiden tai ärsykeominaisuuksien perusteella. Tavallisuudesta 

poikkeava kiinnittää huomiomme. Näin tapahtuu usein keväisin, kun kasvit 

alkavat puhjeta lumen valkeuden tieltä. Huomaamme helposti ensimmäiset 

leskenlehdet, koivujen lehtien puhkeamiset ja ruohon vihertymisen. Tämän 

jälkeen hermojärjestelmämme turtuu muuttumattomaan ärsykkeeseen eikä 

enää havaitse sitä aktiivisesti. Adaptoidumme siis luontoon.  
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Kasvilajien opettamisessa tarkkaavaisuus herätetään uudelleen henkiin eli 

kasvilajeja kehotetaan havaitsemaan tahdonalaisesti. Tarkkaavaisuus voi olla 

laaja-alaista myös kasvienkin opettamisen kohdalla, jolloin tarkastellaan en-

sin kokonaisuuksia ja vasta sen jälkeen suppeaa, jolloin tarkastellaan yksi-

tyiskohtia. Tarkkaavaisuus on siis tavallaan havaitsemisen esiaste, jossa tietty 

ärsyke joko valikoidaan, hyväksytään ja jatkokäsitellään ja osa ärsykkeistä 

hylätään. Tarkkaavaisuuteen ja havaintojen tekemiseen voivat vaikuttaa myös 

ihmisen henkilökohtainen historia, muisti, visuaaliset ja kognitiiviset sekä 

sosiaaliset syyt. Kaikki havaitseminen ei ole passiivista, ulkopäin ohjautuvaa, 

vaan se voi olla myös aktiivista, odotusten mukaista havaitsemista. Jos henki-

lö ei aktiivisesti halua havaita kasvilajeja, eikä hän osaa asettaa erikseen min-

käänlaisia odotuksia havainnoilleen, tarkkaavaisuus ei kohdistu kasveihin ja 

havainto voi siten olla varsin hidas tai jäädä kokonaan tekemättä.  

Havaitseminen tähtää kohteen tunnistamiseen. Tunnistaminen on osa 

muistia (kts. luku 2.6.4). Tunnistamisella voidaan tarkoittaa muun muassa 

sitä, että kohde tuntuu tutulta, että osataan kuvata, mitä kohde tekee tai mihin 

sitä käytetään tai että osataan nimetä kohde. Näkemisen ja havaitsemisen 

lisäksi meidän täytyy siis myös ymmärtää, mikä kohde on (Anderson 1995, 

48; Palmer 1999, 409), sillä jotta maailmasta voidaan ymmärtää mitään, tar-

vitaan sekä havaintoja että käsitteitä. Tähän liittyy myös havaintojen luokitte-

lu, josta kerrotaan tarkemmin luvussa 2.6.5. Ihminen voi tunnistaa kohteen, 

vaikka siitä olisi näkyvissä vain pieni osa tai se olisi edellä esiteltyjenkin teo-

rioiden mukaisesti piirretty ”tikku-ukkomalli” vaikkapa lumpeen kukasta.  

Havaitsemiseen ja tunnistamiseen liittyy kaksi erilaista psykologista nä-

kökulmaa. Havaitsemispsykologiassa oletetaan, että havainto muodostuu 

yksittäisistä osistaan summautumalla eli ensin havaitaan osat ja osista muo-

dostuu lopulta havainto. Hahmopsykologia puolestaan olettaa, että havait-

semme ensin kokonaisuuden ja vasta sitten yksittäisiä osia. Yksittäisten osien 

tarkkailu voi hahmopsykologian mukaan helposti johtaa vääriin havaintoihin, 

sillä kokonaisuus muokkaa voimakkaasti koko havaintoa. Molemmat teoriat 

sopivat kasvilajien tunnistamiseen.  

Puhutaan myös induktiosta ja deduktiosta. Toisille ihmisille on helpom-

paa irrottautua ärsykekentästä eli he havaitsevat esimerkiksi kasvin helposti 

niityn keskeltä, kun taas toisille ihmisille kuvion, esimerkiksi kasvin havait-

seminen ympäröivästä ärsykekentästä on vaikeaa ja kokonaisuus, esim. niitty 

dominoi havaintoa. Witkin (1949) ja Witkin, Moore, Goodenough ja Cox 

(1977) käyttävät tästä termiä kenttäsidonnaisuus (field-dependence) ja kentäs-

tä riippumattomuus (field-independence). Kenttäsidonnaiset ihmiset havait-

sevat kokonaisvaltaisesti, kun taas kentästä riippumattomat havaitsevat ana-

lyyttisesti eli havaitsevat osia kentästä. Tosin Witkinin mukaan ihmiset ole 
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vain jomman kumman tyylisiä, vaan tilanteet ratkaisevat, kummalla tyylillä 

he havaitsevat ympäristöään.  

Seuraava kohteiden (esim. lajien) tunnistamisen vaihe on semanttinen 

systeemi. Ihminen voi tunnistaa kohteen tuntemansa lajin yksilöksi. Hän esi-

merkiksi tietää sen olennaisia ominaisuuksia ja aseman ekosysteemissä. Kui-

tenkin hänen saattaa olla mahdotonta muistaa lajin nimeä. Lajin nimi saate-

taan muistaa hyvinkin puutteellisesti, vain osittain oikein. Viimeinen toimin-

nallinen vaihe lajien tunnistamisessa onkin nimeäminen (name representa-

tions), josta kerrotaan enemmän luvuissa 2.6.5 ja 2.6.6. Olennaista on tiedos-

taa, että havaitsemista voidaan harjoitella ja kehittää (Barber ja Legge 1980, 

29; Neisser 1976). Havaitseminen perustuu aiemmin koettuun ja jokaisella 

ihmisellä kokemukset ovat erilaiset. Esimerkiksi sana puu tuo joillekin mie-

leen ensimmäiseksi koivun, joillekin kuusen tai männyn. Lisäksi ihmisten 

tavat havaita ympäröivää maailmaa ovat muutenkin erilaiset, jotka johtuvat 

muun muassa ihmisten erilaisesta tavasta prosessoida informaatiota. Lajin-

tunnistaminen edellyttää tarkkaan havaitsemisen taitoja. Kunkin todellisuu-

den alan taitojen kehittyminen edellyttää sitä koskevien tietorakenteiden ke-

hittymistä. Kasvien lajintuntemuksessa tarvitaan käsitteet niille yksityiskoh-

dille, joita kasveista etsitään tunnistamista varten. Eberbach ja Crowley 

(2009) ovat kirjoittaneet perusteellisen yleiskatsauksen siitä, miten biologi-

nen havaintojen teko vaatii kunkin erikoisalan tietojen, teorian ja tarkkaavai-

suuden kohdentamisen oppimista ja koordinointia.  

Kuviossa 3 kootaan yhteen kasvilajien tunnistamiseen liittyviä yksittäisiä 

seikkoja ja teorioita, jotka parhaiten voisivat selittää miten kasveja havaitaan. 

Edellä esitetyt teoriat ovat edelleen kehitettävissä eheyttäväksi lajintuntemuk-

sen opettamisen teoriaksi. Eheyttävän teorian mukaan oppilaille olisi annet-

tava mahdollisuuksia tutustua erilaisiin lajeihin, tutkia, havainnoida, koske-

tella, tarkastella niiden yksilöitä ja siten edistää kyseisen lajin yksilön moni-

puolisen havaintomallin muodostumista oppilaan mieleen. Samalla voidaan 

kohdistaa huomio sekä olennaisiin piirteisiin että olennaisiin osiin ja muotoi-

hin ja siten edistää lajin käsitteellisen mallin muodostumista oppilaan mie-

leen. Tällainen monipuolinen eheyttävä teoria lienee tosiasiassa monen opet-

tajan käyttöteoria. Olisi aihetta tutkia biologian opetuksen käytäntöjä. Tapah-

tuuko niin, että monien lajien kohdalla oppimisen mahdollisuus jää oppikir-

jan lajeja esittävien kuvien näkemiseen, mutta ei edes kuvien analyysiin? 

Tässä esitettyjä teorioita täydennetään luvussa 2.7.5, jossa esitetään yhtenäi-

nen kasvilajintuntemukseen liittyvä teoria. 
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Kuvio 3. Kasvilajien havaitsemiseen liittyviä teorioita 

 

Edellä on kuvattu havaitsemista lähinnä näköaistin avulla. Ihmisellä on 

kuitenkin useita eri aisteja. Aistit voidaan jakaa ihon aisteihin, johon kuuluu 

tuntoaisti (kosketusaisti ja paineaisti), termiset aistit (lämpimän- ja kyl-

mänaisti) ja kipuaisti, asento- ja liikeaistiin, kemiallisiin aisteihin, joita ovat 

maku- ja hajuaisti, kuuloaistiin ja näköaistiin. Aistien avulla ihminen saa tie-

toa ympäristöstään ja itsestään. Ihminen saa jatkuvasti ärsykkeitä eli stimu-

luksia ympäristöstään, myös kasveista. Fysiologisesta näkökulmasta katsot-

tuna eri aistit vastaanottavat näitä stimuluksia ja reseptorit muuttavat saadun 
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tiedon yleensä hermoimpulsseiksi. Reseptorit välittävät tietoa elimistössäm-

me eteenpäin joko sähköisesti hermoimpulsseilla tai kemiallisesti välittäjäai-

neilla tai hormoneilla (Nienstedt, Hänninen, Arstila ja Björkqvist 2004).  

Ihminen ei tiedosta suurta osaa reseptorien vastaanottamasta tiedosta. 

Nienstedtin ym. (2004, 478) mukaan tietoisuuteen mahtuu vain pieni osa ker-

rallaan reseptorien keräämästä tiedosta. Heidän mukaansa eräiden laskelmien 

mukaan tämä määrä olisi noin yksi kymmenesmiljoonasosa reseptorien vas-

taanottamasta informaatiosta. Usean aistin yhteistoiminta kuitenkin mahdol-

listaa sen, että havaitusta kohteesta voidaan saada monipuolista ja laajempaa 

informaatiota. Näin on esimerkiksi kasveja havaittaessa. Kasvit voidaan näh-

dä, tuntea, haistaa, maistaa ja kuulla. Kasveista voidaan siten saada monipuo-

linen aistimus, jos voidaan käyttää useampaa aistia niiden tarkastelussa. Sa-

malla aivoissa aktivoituvat monipuolisesti eri aistialueet, jotka yhdessä luovat 

kokonaisemman kuvan havaitusta kasvilajista. Esimerkiksi ihminen voi hais-

taa noin 10 000 erilaista tuoksua (Tuusvuori 2006). Tuoksuihin liittyykin 

monia voimakkaita tunnetiloja ja ne voivat palauttaa muistoja tietyistä tilan-

teista, paikoista tai henkilöistä vielä vuosienkin takaa (Tuusvuori 2006).  

Eri aistien yhteiskäyttö on myös ihmisille luontaista ja on todettu, että jo 

vastasyntyneet yrittävät kääntää päätänsä äänen suuntaan ja siten nähdä, mis-

tä suunnasta ja mistä kohteesta ääni tulee (Slater 1991). Myös makuaisti on 

tärkeässä osassa jo vastasyntyneillä (mm. Slater 1991; Drozdenko ja Wein-

stein 1994). Taulukossa 2 on koottu havaitsemiseen liittyviä ominaispiirteitä 

eri kehitysasteilla edellisten lukujen tietojen perusteella. Konkreettisten ope-

raatioiden kaudella tärkeää ovat konkreettiset havainnot ja eri aistien käyttö 

monipuolisesti.  

Vaikka havaintojen tekemistä ja prosessointia selitettäisiin millä tavoin, 

esimerkiksi Nienstedt ym. (2004, 514) korostavat, että oppimisella on merki-

tystä havaintojen näkemisessä ja tulkitsemisessa. Oppimisella voimme siis 

vaikuttaa myös kasvilajien havaitsemiseen ja havaintojen luokitteluun, tulkin-

taan ja nimeämiseen. 
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Taulukko 2. Havaitsemisen kehityksen (Piaget´n jaottelun mukaisesti) piirteet eri ikä-

kausina 

 

kehityskausi keskeiset piirteet 

konkreettisten operaatioiden kausi 

6/–11 -vuotiailla lapsilla 

Konkreettiset ajattelumallit. 

Tärkeää konkreettinen kokeminen, kokeilu ja eri 

aistien käyttö monipuolisesti. 

Havaitseminen kehittyy. Havaitsemista pystytään 

myös ohjailemaan ja suuntaamaan. 

formaalisten operaatioiden kausi 

11 ikävuodesta aikuisuuteen 

Kyky abstraktiin ajatteluun. 

Havaintoja voi tehdä helpommin ilman eri aistien 

konkreettista vaikutusta. 

 

2.6.3 Kasvien havaitseminen kontekstisidonnaisesti luonnossa ja 

luokassa 

Kasvilajeja voidaan havaita erilaisissa ympäristöissä eli konteksteissa, esi-

merkiksi luonnossa tai erillään luonnosta, kuten koululuokassa tai kirjan ku-

vista. Edellä esitettyjen näkökulmien ja teorioiden pohjalta voidaan todeta, 

että ihminen havaitsee kasvilajeja tarkkailemalla niiden ulkoisia piirteitä. 

Havaitseminen voi jäädä tapahtumatta, jollei ärsyke ole tarpeeksi voimakas ja 

jollei erikseen ole tarkoitus tietoisesti tarkastella kasveja. Kasvien havaitse-

miseen, kuten muuhunkin havaitsemiseen liittyvät aiemmat kokemukset, 

muistot ja kiinnostus havaittavaa objektia kohtaan. Havaitseminen tapahtuu 

usein ensin näköaistin avulla, jollei juuri tämä aisti jostain syystä ole rajoittu-

nut fysiologisista tai muista, kuten valon vähäisestä määrästä johtuen. Toi-

saalta esimerkiksi nokkosen voi ensimmäiseksi aistia tuntoaistin avulla, jos 

sattuu kävelemään huomaamattaan nokkosen ohitse. 

Kasveja tarkkaillaan joko induktiivisesti eli pienistä osista käsin tai de-

duktiivisesti eli kokonaisuudesta lähtien. Useimmiten ihmiset todennäköisesti 

lähtevät liikkeelle näköaistin avulla kokonaisuudesta eli kasvin habituksesta, 

joka havaitaan yleensä ensimmäisenä ja joka voi nopeuttaa havaitun kohteen 

hahmottamista. Kuvaa verrataan aivoissa aiemmin nähtyihin kuvioihin. Ha-

vaittu kohde voidaan siis tunnistaa nopeastikin. Jos kohdetta ei heti tunniste-

ta, sitä tarkastellaan lisää. Silmät tarkkailevat kasvin pienempiä piirteitä eli 

kasvin tuntomerkkejä, joita edelleen verrataan aiemmin nähtyihin. Jos silmi-

en antama informaatio ei riitä, yleensä otetaan muut aistit mukaan havaitse-

miseen ja tarkasteluun. Luokassa valokuvan, oppikirjan kuvan tai taulun pe-

rusteella muita aisteja ei voida käyttää ja havaittu kohde voi jäädä tunnista-

matta selkeiden tuntomerkkien puuttuessa ja lisäinformaation vähäisyydestä 

johtuen. Toisaalta luokassa ympäröivien ärsykkeiden määrä on vähäisempi ja 

tietyistä kasveista havaintoja on helpompi tehdä. 



34 

 

Luonnossa aitoja kasveja havaittaessa näköaisti tarkkailee mahdollisesti 

myös kasvin ympäristöä ja kasvupaikkaa. Jo tämä voi antaa aivoille viitteitä 

siitä, mikä kasvilaji voi olla kyseessä. Kasvia voidaan myös tarkkailla kolmi-

ulotteisesti eli ottaa käyttöön syvyyspiirteet (depth features) ja tarkkailla kas-

via eri valoisuudessa. Muut aistit on myös helppo ottaa käyttöön. Jo pelkkä 

hajuaisti saattaa antaa riittävän tuen kasvin tunnistamiselle (esimerkiksi kielo 

tai suopursu). Samoin kuuloaistilla voi tunnistaa vaikkapa haavan lehtien 

havinan ilman että kasvia edes näkee. Tärkeä näköaistia tukeva aisti kasvien 

tunnistamisessa on tuntoaisti. Kasvia voi tunnustella, kokeilla ja kääntää. 

Kädellä voi tuntea lehtien karheuden, tahmeuden, vahapintamaisuuden tai 

muun tuntomerkin. Samoin nokkosen voi tuntea polttavana kipuna tai vadel-

man piikit ilkeinä raapaisuina. Eri aistien viestit lisäävät mahdollisuutta tun-

nistaa kasvilajin tai ainakin ne pystyvät antamaan kasvista monipuolisen 

muistijäljen (skeeman) seuraavia tarkasteluja varten. Muut aistit voivat antaa 

voimakkaita kokemuksia ja elämyksiä, sellaisia, joita näköaisti yksin ei voi 

antaa. 

Luokkatilaa ja luontoa tai toisin sanoin sanottuna kasvikuvia ja aitoja kas-

veja verrattaessa on helppo huomata, että aitojen kasvilajien tarkastelu on 

ehdottomasti parempi tapa havaita, tarkkailla, tunnistaa tai oppia tunnista-

maan kasvilajeja. Luokkaankin voi tuoda aitoja kasvilajeja tarkasteltavaksi. 

Sekin on parempi menetelmä kuin pelkkien kuvien katselu, mutta luonnossa 

kasvien tarkkailu mahdollistaa vielä monipuolisemman havainnon saamisen. 

Kuvat voivat toimia havaitsemista tukevana keinona, auttaa ymmärtämään, 

näkemään ja käsittämään jopa selvemmin yksittäisiä tuntomerkkejä ja kasvin 

osia (esimerkiksi jos kukasta on piirretty selkeä kuva ja nuolella osoitettu 

tärkeät kukan osat ja tuntomerkit). Kuvien avulla on myös helppoa opettaa 

kasvien taksonomiaa ja sukulaisuussuhteiden perusteella toimivaa hierarkkis-

ta luokittelua. Kasveista tulisi olla tällöin nähtävillä useita kuvia eri kulmista, 

kasvupaikoista, eri kasvuasteista ja vaikkapa värimuodoista otettuina. Tämä 

parantaa havaitsemisen laatua. 

 

2.6.4 Muisti ja tunnistaminen kasvilajintunnistuksessa 

Keskeinen aihe kasvilajien tunnistamisessa on muisti, sillä muisti liittyy kiin-

teästi kaikkiin kognitiivisiin toimintoihin. Muistin avulla voimme muun mu-

assa tunnistaa kasveja ja luokitella niitä tiettyihin luokkiin kuuluviksi. Muisti 

on käsitteenä varsin laaja ja sitä on tutkittu kognitiivisessa psykologiassa pal-

jon. Muisti voi ohjata käyttäytymistämme (esimerkiksi emme syö myrkylli-

siksi tietämiämme marjoja) tai se sisältää muuta tärkeää tietoa (Tulving 1999 

ja 2005). Eri muistiteoriat ovat yhtä mieltä siitä, että muisti voidaan yleisesti 

määritellä jonkinlaiseksi varastoksi, johon oppimisen ja elämisen aikana ym-
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päristöstä saatua tietoa sijoitetaan joko lyhytkestoisesti tai pitkäkestoisesti. 

Lisäksi muistia käsittelevissä teorioissa esitellään yleensä sekä muistin ra-

kennetta että prosessia (Eysenck ja Keane 2002). Havaitseminen, luokittelu, 

nimeäminen ja muisti ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa, eivätkä toimi il-

man toistensa apua. Havaitessamme kohteen, vertaamme sitä eri teorioiden 

mukaan muistissa olevaan skeemaan, rakenteelliseen kuvaukseen, piirteisiin 

tai käsitteellisiin hierarkkioihin ja kohteisiin. Vaikka käsitteet eri teorioissa 

ovat erilaiset, ne pohjautuvat kuitenkin samaan ajatukseen siitä, että uutta 

tietoa verrataan vanhaan. Eysenckin ja Keanen (2002) mukaan muisti mah-

dollistaa luokittelun ja nimeämisen periaatteet (taloudellisuuden, informatii-

visuuden ja luonnollisen yhtenäisyyden) käsitteellisen tiedon hankinnalla, 

joka auttaa meitä ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Ihminen tavallaan luo 

reittejä muistoon ja halutessaan palauttaa jonkin asian mieleen, hänellä on 

siten käytössään useita hakusanoja ja reittipisteitä. Muisti ei kuitenkaan ole 

pettämätön vaan sitä tulisi käyttää aktiivisesti ja kerrata muistissa olevia asi-

oita. Sellaiset asiat säilyvät helpoiten mielessä, joita jatkuvasti tarvitaan elä-

mässä. Kasvien nimet saattavat talven aikana unohtua, mutta palaavat mie-

leen usein kesällä.  

Muistin rakennetta voidaan jaotella eri tavoin. Healty ja McNamara 

(1996, Brunning, Schraw ja Ronningin 1999, 16 mukaan) esittelevät niin 

sanotun muistin modaalisen mallin (modal model). Sen mukaan muisti sisäl-

tää useita erilaisia muistikomponentteja, joita ovat sensorinen muisti, lyhyt-

kestoinen muisti ja pitkäkestoinen muisti. Eysenck ja Keane (2002) käyttävät 

muistin rakenteesta nimitystä moni-varasto-malli (multi-store model), joka on 

hyvin pelkistetty ja yksinkertainen malli, mutta käyttökelpoinen. Siinä kom-

ponenteista käytetään nimitystä varastot (stores). Näitä varastoja ovat senso-

rinen varasto (sisältyy kuvallinen, visuaalinen varasto) (iconic storage), niin 

sanottu kaiku- eli kuulovarasto (echoic storage), ja lyhytkestoinen ja pitkä-

kestoinen muistivarasto. Lyhytkestoista muistia kutsutaankin usein työmuis-

tiksi (working memory) tai jokapäiväiseksi muistiksi (everyday-memory). 

Tähän muistiin tieto ei tallennu kuin hyvin lyhyeksi aikaa. Pitkäkestoiseen 

muistiin tietoa voi tallentaa lähes rajattomasti pitkäksi aikaa. Muistivarastot 

ja –toiminnot eivät ole asteittaisia tai yksittäisiä vaan ne toimivat rinnakkain, 

päällekkäin ja yhtä aikaa. Muisti muokkaantuu ja lisääntyy jatkuvasti uusien 

tietojen, taitojen ja kokemusten myötä. 

Sensorinen muistivarasto pitää yllä ympäristöstä saatavia ärsykkeitä, jotta 

niistä ehdittäisiin tehdä havaintoja. Sensorinen muisti sisältää visuaalisen 

ikonimuistin sekä kuuloon ja ääniin perustuvan kaikumuistin. Tähän muisti-

varastoon saamme ensimmäisenä ympäristöstämme tulevan tiedon, ärsykkeet 

ja havainnot. Sensorinen muisti toimii vain hyvin lyhyen aikaa, ehkä 0,2–3 

sekuntia.  



36 

 

Lyhytkestoinen muistivarasto eli työmuisti on hyvin rajallinen ja hauras, 

vain väliaikainen varasto. Eysenckin ja Keanen (2002) ja Baddeleyn (2005) 

mukaan lyhytkestoisen muistin avulla voi muistaa vain noin seitsemän yksik-

köä (esim. numeroa) ja muistissa oleva tieto unohdetaan nopeasti. Alkuaan 

noin seitsemän muistamisen yksikön säännön esitti Miller (1956) artikkelis-

saan ’The magical number seven, plus or minus two: some limits on our ca-

pacity for processing information’. 

Lyhytkestoista muistia käytetään jokapäiväisessä elämässä työmuistina 

esimerkiksi silloin, kun yritämme muistaa puhelinnumeron sen näppäilyyn 

asti. Työmuistin kesto on noin 20–30 sekuntia. Työmuistia voidaan kuitenkin 

pitkittää muun muassa kertaamalla jatkuvasti muistettavaa asiaa, liittämällä 

siihen mielikuvia tai vertaamalla sitä säilömuistissa oleviin kohteisiin.  

Baddeley (2007) jakaa lyhytkestoisen muistin kolmeen osaan: keskusyk-

sikköön, fonologiseen yksikköön ja visuaalis-spatiaaliseen yksikköön. Kasvi-

lajintunnistuksen kannalta visuaalis-spatiaalinen yksikkö on tärkeä, sillä sen 

avulla havaittu asia kuvataan ja siirretään edelleen keskusyksikön kautta ver-

tailuun työmuistin ja säilömuistin välille. Kielellinen tieto tallennetaan niin 

äänteinä kuin merkityksellisinäkin osina. Äänteelliset tiedot sekoittuvat hel-

posti samankaltaisiin sanoihin, esimerkiksi leinikki ja ailakki voivat sekoit-

tua. Kun palautuksen väliaika kasvaa, kielellisten merkitysten määrä kohoaa. 

Pitkäkestoinen muistivarasto on se varasto, johon varastoidaan kunkin 

ihmisen kokemusmaailmaan liittyvää keskeistä tietoa. Tieto ei paljon varas-

tossa auta, vaan sitä täytyy pystyä myös tarvittaessa käyttämään eli palautta-

maan mieleen. Pitkäkestoisen muistin avulla osaamme vaikkapa ajaa polku-

pyörää, lukea, syödä haarukalla ja veitsellä tai muistaa nimeltä kasvilajeja. 

Pitkäkestoinen muistivarasto erotellaan nykytietämyksen mukaan vielä erilai-

siin toimintoihin erikoistuneisiin varastoihin. Thompson (2003) puhuu prose-

duraalisesta ja deklaratiivisesta muistista. Tämä jaottelu on alkuaan peräisin 

Ryleltä (1949). Proseduraalinen muisti liittyy toiminnalliseen osaamiseen 

(knowing how). Deklaratiivinen muisti puolestaan sisältää tiedon tapahtumis-

ta, merkityksistä ja asioista (knowing what). Tulving (1999 ja 2005) jakaa 

edelleen deklaratiivisen muistin episodimuistiin ja semanttiseen muistiin. 

Kasvilajintunnistuksen kannalta semanttinen muistivarasto on keskeinen, 

koska se sisältää tiedot muun muassa nimistä ja muista yksityiskohdista. Toi-

saalta episodimuisti sisältää tiedon siitä, missä ja milloin mikin laji havaittiin, 

tunnistettiin ja opittiin. 

Semanttista muistivarastoa kutsutaan myös ihmisen tiedoksi maailmasta 

(Thompson 2003). Episodimuisti voidaan edelleen jakaa autobiografiseen 

muistiin, joka sisältää tiedon muun muassa kokemuksista ja elämyksistä. 

Esimerkiksi ympäristökasvatukseen liittyvien kokemuksellisten ja elämyksel-

listen tapahtumien voidaan olettaa jäsentyvän ja jäävän episodimuistiin. 
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Thompson (2003) kirjoittaa, että yksittäinen vihje voi avata useita muitakin 

muistivarastoja ja niissä olevia asioita. Tämän perusteella voidaan sanoa, että 

kasvilajintunnistusta olisi hyödyllistä opettaa useilla eri opetusmenetelmillä, 

sellaisilla, jotka jäävät kokemuksina episodimuistiin ja sellaisilla, jotka tal-

lentuvat esimerkiksi niminä deklaratiiviseen muistiin. Silloin kasveihin liitty-

vää tietoa löytyy useasta eri muistivarastosta. Yksikin vihje voi laukaista use-

an eri varaston ja yksittäisen tiedon linkittymän ja kasvit, niiden nimet ja 

muut tiedot voi palauttaa mieleen. Kuviossa 4 esitetään muistin rakennetta 

yksinkertaistetusti. 

 

 
 

Kuvio 4. Muistin rakenne eri malleja ja teorioita soveltaen 

 

Eri muistivarastojen välillä tapahtuu useita erilaisia prosesseja yhtä aikaa, 

rinnakkain, takautuvasti ja päällekkäin. Muistin prosessit jaotellaan useissa 

teorioissa yksinkertaistetusti yleensä kolmeen osaan (kuvio 5). Nämä osat 

ovat 1. tiedon hankinta (acquisition tai encoding), 2. tiedon varastointi (sto-

rage) ja 3. tiedon palauttaminen varastosta uudelleen käyttöön (retrieval) 

(mm. Healthy ja McNamara 1996, Brunningin, Schrawin ja Ronningin 1999, 

16 mukaan; Parkin 2001; Eysenck ja Keane 2002; Marsh 2003). Tiedon han-

kinta (encoding) sisältää kaikki erilaiset havaitsemisen muodot (Marsh 2003). 

Ympäristöstä saatava informaatio kulkee sensorisen varaston kautta hyvin 

nopeasti. Jos saatu informaatio ja ärsyke on tarpeeksi voimakas, se jatkaa 

matkaansa lyhytkestoiseen muistivarastoon. Tiedon hankinta -prosessi (enco-

ding) on hyvin valikoiva (Marsh 2003). Ympäristömme on täynnä erilaisia 

ärsykkeitä, joista osan havaitsemme, mutta emme ehdi edes tajuta mistä oli 

kyse, kun jo seuraava ärsyke saapuu. Huomionarvoista onkin, että havaitse-

minen vaatii aikaa (Brunning ym. 1999). Jos aikaa ei ole, havainnon proses-
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sointi pysähtyy. Muun muassa visuaaliset ärsykkeet kuihtuvat pois noin puo-

lessa sekunnissa eli useimmiten ennen kuin niitä ehtii tietoisesti tajuta ole-

vankaan (Spergling 1960, Eysenckin ja Keanen 2002, 153 mukaan). Lyhyt-

kestoisessa muistissa eli työmuistissa pidämme tietoa vain lyhyen aikaa mie-

lessä. Osa informaatiosta voi vielä jatkaa matkaansa pitkäkestoiseen muisti-

varastoon, mutta se vaatii informaation kertaamista, jotta haluttu tieto vahvis-

tuu ja varastoituu.  

Sensorinen ja lyhytkestoinen muisti voivat tarvita tietoa pitkäkestoisesta 

muistista, sillä uutta tietoa verrataan vanhaan ja voidaan viedä varastoitavak-

si. Tiedon palauttaminen varastosta uudelleen käyttöön voi vaatia useita eri-

laisia prosesseja. Muisti on vihjepohjaista ja linkittynyttä. Nämä auttavat tie-

don mieleen palauttamisessa (Neath ja Surprenant 2005). Mieleen palautta-

minen (recall) ja tiedon, objektin ynnä muun tunnistaminen (recognition) 

ovat pitkäkestoisen muistin keskeisiä toimintoja (Eysenck ja Keane 2002). 

Tunnistaminen on mieleen palauttamista ”korkeampi” toiminto. Muistiin 

palauttaminen vaatii kahdenlaisia prosesseja, etsintää (search) ja tiedon takai-

sin palauttamista (retrieval). Muistiin palauttaminen on prosessi, joka seuraa 

tunnistamisprosessia. Sitä käytetään, jos palautettu tieto on ollut sopimaton. 

Tunnistamisen prosesseissa käytetään ainoastaan tiedon takaisin palauttamis-

ta. Mieleen palauttaminen jaotellaan perinteisesti vapaaksi mieleen palautta-

miseksi (free recall) ja ohjatuksi mieleen palauttamiseksi (cued recall).  

Tutkimuksissa on huomattu, että ihmisten on helpompi palauttaa tietoa 

mieleensä, jos heillä on jokin muistisääntö, vihje tai muu vastaava eli jos 

mieleen palauttaminen on ohjattua (Eysenck ja Keane 2002, 180). Siten esi-

merkiksi kasvilajeja opeteltaessa niihin liittyvien muiden asioiden, kuten 

tuoksun aistiminen, lehden tunnustelu, sopiva tarina tai muu voi helpottaa 

kasvilajin nimen mieleen palauttamista. Pelkkä nimien ulkoa luku on turhaa, 

ainakin jos tietoa halutaan säilyttää muistissa pitemmän aikaa. Muistiin ja 

asioiden muistiin painamiseen vaikuttavat lisäksi keskittyminen, kiinnostus ja 

emotionaalisesti vaikuttavat tapaukset. Tunnistaminen pohjautuu tuttuuteen 

eli tuttuihin ulkonäöllisiin piirteisiin, kontekstuaaliseen informaatioon tai se 

vaatii tietoisen muistiin palauttamisen (Eysenck ja Keane 2002). Puhutaan 

jopa tunnistamismuistista (recognition memory).  
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Kuvio 5. Muistin prosessoinnin perusmalli soveltaen Eysenckiä ja Keanea (2002) 

 

Monasti ihmiset valittelevat huonoa muistiaan ja toteavat toisten ihmisten 

muistavan asioita paljon paremmin. Tämä väite voi pitää paikkansa. Muisti-

kapasiteetissa on todettu eroja ihmisten välillä, olivat he sitten minkä ikäisiä 

tahansa (Bauer ja Starr 2003). Toiset ihmiset muistavat paremmin asioita, 

tapahtumia, yksittäisiä tietoja ynnä muuta paljon muita paremmin. Usein täl-

lainen hyvä muistikyky rajoittuu tiettyihin aihealueisiin, jotka tällaisille ihmi-

selle syystä tai toisesta ovat merkityksellisiä. Hyvin muistavilla ihmisillä voi 

olla käytössään erilaisia muistitekniikoita, joiden avulla mieleen palauttami-

nen on helppoa ja nopeaa. Lisäksi monilla eri aisteilla ja tavoilla saavutettu 

tieto varastoituu moniin muistivarastoihin, joten se on varmemmin palautet-

tavissa mieleen ainakin jonkun varaston kautta. Hyvin muistavat ihmiset ovat 

osanneet luokitella saamansa ja varastoimansa tiedon siten, että se on helposti 

sieltä saatavilla.  

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että informaatio, joka on luokiteltu 

jonkun asian perusteella ja joka perustuu muistivihjeisiin, opitaan ja muiste-

taan paremmin (mm. Rajaram 1998; Gardiner ja Richardsson-Klavehn 2005, 

234; Neath ja Surprenant 2005). Motivaation osuus on myös suuri, sillä muis-

tamme sen, mikä on meille merkitykselliseltä. Myös älykkyydellä ja muista-

misella on todettu olevan yhteyttä (mm. Campione ja Brown 1978; Nilsson 

2005, 140). 

Miksi unohtamista sitten tapahtuu? Unohtaminen etenee usein logaritmi-

sesti ajan kanssa (mm. Rubin ja Wenzel 1996; Eysenck ja Keane 2002, 169). 

Lyhytkestoisesta muistista tieto katoaa nopeasti, jos se ei ole merkityksellistä 

eikä sitä siirretä muistin prosesseissa eteenpäin. Myös pitkäkestoisesta muis-

tista merkityksettömät tai käyttämättömät varastoidut tiedot unohtuvat ajan 

myötä. Neathin ja Surprenantin (2005) mukaan aika ei vaikuta unohtamiseen, 

vaan unohtaminen tapahtuu tiedon ristiriitaisuuden vuoksi. He jakavat tällai-

set häirintäteoriat proaktiivisiin ja reaktiivisiin ristiriitaisuuksiin. Proaktiivi-

sessa tilanteessa uusi informaatio vaikuttaa kykyyn muistaa lisää uutta tietoa 
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ja reaktiivisessa tilanteessa äsken opittu uusi tieto vaikuttaa kykyyn muistaa 

vanhempaa tietoa.  

Saatamme myös muistaa nähneemme jonkin kasvilajin, mutta emme 

muista sen nimeä. Puhutaan esimerkiksi kasvien muistamisen (remembering) 

ja tietämisen (knowing) eroista (Gardiner ja Richardson-Klavehn 2005). Kas-

vit voidaan siis muistaa, mutta ei välttämättä tietää niistä mitään muuta. Jos-

kus tunnistaminen voi olla aivan vääräkin. Tähän vaikuttaa Dodsonin ja 

Schahterin (2001) mukaan se, että uuteen tietoon vaikuttaa muistissa oleva 

vanha tieto, joka voi vääristää tätä uutta informaatiota. Baddeleyn (1997, 

Eysenckin ja Keanen 2002, 169 mukaan) ja Nilssonin (2005) mukaan sen 

sijaan sellaiset tiedot, joissa on käytetty motorisia taitoja häviävät paljon hi-

taammin. Tämä perustuu Nilssonin (2005) mukaan siihen, että motorisia tai-

toja käytettäessä kohteeseen käytetään suoraa ja spesifistä koodausta, kun 

taas esimerkiksi visuaaliseen tai verbaaliseen prosesseihin käytetään kohtei-

den välistä suhteisiin perustuvaa koodausta. Siten esimerkiksi kasvien ke-

rääminen tai niiden valokuvaaminen motorisena toimintona voi olla hyvä 

muistikeino.  

Shah (2003) kirjoittaa, että visuaaliset kuvat auttavat muistamisessa ja 

oppimisessa. Hän viittaa esimerkiksi Allan Paivion tekemiin tutkimuksiin, 

joissa on todettu, että ihmiset muistavat paremmin sanoja, jos niihin on liitet-

ty visuaalisia ja verbaalisia koodeja. Paivio (2007) on tehnyt laajan kokoavan 

katsauksen kaksoiskoodaamisen (dual coding) teoriastaan evoluution näkö-

kulmasta. Hän erottaa toisistaan verbaalisen ja non-verbaalisen systeemin 

muistamisessa. Verbaalinen ja non-verbaalinen systeemi ovat jatkuvassa vuo-

rovaikutuksessa. Käsitteisiin liittyy tämän tutkimusohjelman mukaan aina 

myös non-verbaalisia assosiaatioita. Siten kaksi erilaista vihjettä samasta 

kohteesta vievät tiedon muistiin kahdella eri tavalla. Vastaavasti muistiin 

palauttamisessa voidaan käyttää useampaa kuin yhtä ainoata reittiä. Lisäksi 

Shah kirjoittaa, että visuaaliset kuvat kiinnittävät katsojansa huomion ja voi-

vat olla opiskelijoille motivoivia, selventäviä, auttaa ymmärtämään yhteyksiä 

ja suhteita eri asioiden välillä, luokittelemaan sen mahdollisesti paremmin ja 

liittämään sen tiettyihin käsitteisiin. Siten esimerkiksi käsitekarttojen käyttö 

on hyvin hyödyllistä monella tapaa. Myös Marsh (2003) toteaa, että kuvat 

muistetaan sanoja paremmin. Palmer (1999) puhuu jopa yleisestikin käytetys-

tä termistä, valokuvamuistista. Palmerin mukaan valokuvamuistia on todella-

kin olemassa, mutta vain harvoilla ihmisillä ja lapsilla se on yleisempää kuin 

aikuisilla. Tosin Neath ja Surprenant (2005) ovat sitä mieltä, että minkä 

tyyppistä tietoa tahansa voidaan muistaa samalla tavalla.  

Ihmiset puhuvat usein huonosta nimimuististaan, mutta sanovat muista-

vansa esimerkiksi ihmisten kasvoja hyvin. Nimet ovat käsitteellisiä symbolei-

ta, mutta kuvista voi kehittyä muistivarastoon monipuoliset assosiaatioraken-
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teet. Nilssonin (2005) mukaan jo pienet erot sanoissa ja kielellisissä kohteissa 

voivat käynnistää monien eri piirteiden muistiin palauttamisen ja siten vääris-

tää ja aiheuttaa väärinymmärryksiä muistamisessa. Gardiner ja Richardsson-

Klavehn (2005) toteavat, että sanat ja nimet, jotka ovat selvästi erotettavia, 

muistetaan paremmin kuin tavalliset nimet. Lisäksi on huomattu, että olisi 

tehokkaampaa, jos substantiivien lisäksi käytetään verbejä. Sanoista muiste-

taan parhaiten konkreettiset sanat, sen sijaan abstraktit käsitteet ja sanat 

unohdetaan helpommin. Sanojen mieleen palauttamisessa on havaittu, että jos 

tarkkaa nimeä ei muista, muistista otetaan esille sitä lähimpänä oleva kuvaava 

sana (Marsh 2003). Esimerkiksi jos sanaa rauduskoivu ei muista, mieleen 

saattaa tulla nimi koivu tai vaikkapa lehtipuu.  

Pieni vihje voi auttaa ratkaisevasti muistamaan kohteen nimen tai muun 

vastaavan tiedon. Erityisesti on huomattu, että jonkin asian oppimisyhteyteen 

liittyvä paikka, tilanne, tuoksu tai tapahtuma auttaa muistamisessa. Muun 

muassa näitä tekniikoita käyttäen maailmalla järjestettävissä muistikilpailussa 

olevat osanottajat pärjäävät uskomattoman hyvin. Tieto säilyy parhaiten, jos 

siihen liittyy esimerkkejä ja omakohtaisia kokemuksia. Tutkimuksissa parhai-

ten muistetaan sanoja, jotka liittyvät jollain tapaa oppijaan itseensä, seuraa-

vaksi muistetaan niitä sanoja, joihin on liitetty kertomuksia, sitten muistetaan 

tilanne, jossa muodostettiin mielikuvia, lopuksi muistetaan sanoihin liitetyt 

assosiaatiot, vastakohdat ja synonyymit. Siis mitä syvällisemmin ja itseen 

liittyen aineisto käsitellään, sitä paremmin se opitaan ja muistetaan (Vilkko-

Riihelä 2003, 366). Kasvinimien muistamiseen vaikuttavat todennäköisesti 

nimien käyttämisen vähyys ja kuvalliseen tietoon liittyvien nimilinkkien ja 

luokitusten puutteellisuus. Näitä taitoja ja tietoja voi hyvin soveltaa kasvien 

ja kasvilajienkin muistamiseen ja oppimiseen. 

Muistin kehitys on yhteydessä ikäkausiin. Bauer ja Starr (2003) ovat sel-

vittäneet työmuistin kehittymistä lapsilla ja aikuisilla. He pitävät työmuistia 

keskeisenä muistin osana, jonka avulla uutta ja vanhaa tietoa käsitellään, jon-

ka avulla opitaan ja jonka avulla muistissa olevaa tietoa palautetaan mieleen. 

Bauer ja Starr ovat todenneet, että työmuisti kehittyy koko lapsuuden ajan 

aina aikuisuuteen asti. Ikävuosien 7–13 välillä kehittyvät etenkin lukemiseen 

ja numeroiden käyttämiseen tarkoitetut muistin osa-alueet. Aikuisen työmuis-

tin taso saavutetaan lukioikään mennessä. Kehitys voi Bauerin ja Starrin mu-

kaan tapahtua muun muassa aivojen kehityksen, informaatioprosessien no-

peutumisen ja tiedon määrän lisääntymisen myötä. Lisäksi on todettu, että 

lapset oppivat ja muistavat asioita parhaiten vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa etenkin silloin, jos vanhempien tai opettajan puhetyyli on enemmän 

narratiivista (sisältää tietoja mitä, milloin, missä, kenen kanssa) kuin prag-

maattista (sisältää spesifejä tietoja) (Thompson 2003). Taulukko 3 esittää 

tiivistetysti muistin keskeisiä piirteitä eri kehitysvaiheissa.  
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Taulukko 3. Muisti eri ikäkausina (ikäkaudet Piaget´n mukaan jaoteltuna) kasvilajin-

tuntemukseen liittyen 

 

kehityskausi keskeiset piirteet 

konkreettisten operaatioiden kausi 

6/7–11 -vuotiailla lapsilla 

Erityisesti visuaaliset asiat muistetaan hyvin. 

Työmuisti kehittyy, etenkin numeroihin ja 

lukemiseen liittyvät muistin alueet. 

Eri aistien tuottama informaatio ja linkitetyt 

asiat lisäävät tiedon varastoitumisen ja mie-

leen palauttamisen mahdollisuutta. 

formaalisten operaatioiden kausi 

11 ikävuodesta aikuisuuteen 

Muistin prosessit nopeutuvat. Tietoa pysty-

tään linkittämään myös abstrakteilla käsitteil-

lä ja voidaan kehittää tietoisia muistisääntöjä. 

Aikuisen muistin taso saavutetaan viimeis-

tään lukioikään mennessä. 

 

2.6.5 Luokittelu ja nimeäminen 

Havaitseminen johtaa luokitteluun, luokittelu tunnistamiseen ja tunnistami-

nen kohteen nimeämiseen. Näihin kaikkiin vaikuttaa kiinteästi muisti. Luo-

kittelussa ja nimeämisessä on paljon yhtäläisyyttä toistensa kanssa, joten ne 

esitetään tässä luvussa samanaikaisesti. Samoin luokittelu ja muisti ovat yh-

teydessä toisiinsa, sillä asiat luokitellaan muistiin. Nimet antavat kielellisen 

käsitteen ja symbolin kullekin luokittelulle, luokalle ja kohteelle. Kieli on 

ihmisen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Nimeäminen on keskeinen väline 

maailman hahmottamisessa. Banduran (1997) mukaan ihmiset antavat sym-

bolien ja kielen avulla kokemuksilleen merkityksen, muodon ja jatkuvuuden 

ja niiden avulla kokemukset muutetaan todellisuutta kuvaaviksi kognitiivisik-

si malleiksi. Brunerin, Goodnowin ja Austinin (1956), Åhlbergin (1988, 

1990a ja 1990b) sekä Ahon, Havu-Nuutisen ja Järvisen (2003) mukaan käsit-

teet ja luokittelu auttavat ihmistä hallitsemaan maailman kaaosta, joka muu-

ten olisi pelkkää erottelematonta massaa. Käsitteiden ja kielen avulla järjeste-

lemme sitä todellisuutta, jossa elämme. Ilman tieteellisiä nimiä emme voisi 

puhua kohteista, kuten kasveista, tarkasti ja tietäen, että tarkoitamme juuri 

tiettyä kasvia. Arkikielessä samallakin lajinimellä saatetaan viitata eri eliöla-

jeihin. 

Kielen avulla ihmiset voivat kommunikoida keskenään, välittää viestejä, 

tuoda esille tunteita, ajatuksia, tapahtumia ja vaikkapa muistoja. Säljö (2001, 

65) kuvaa tätä sosiokulttuuriseksi näkökulmaksi, jossa lapsi ja myös aikuinen 

tulee osalliseksi siitä, miten ihmiset hänen ympäristössään käsittävät ilmiöt ja 

selittävät niitä. Sosiaalista vuorovaikutusta pidetäänkin biologian oppimises-

sa varsin keskeisenä (mm. Aho ym. 2003; Eloranta 2005b). Piaget´n yksilö-

keskeinen näkökulma on jäänyt taka-alalle tämän näkemyksen myötä, sillä 

Piaget selittää, ettei ihminen välttämättä tarvitse kieltä ja vuorovaikutusta 
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oppiakseen vaan oppii itse ja itsenäisesti. Eysenckin ja Keanen (2002) mu-

kaan luokittelu, nimeäminen ja muisti ovat sellaisia toimintoja, jota kuvaavat 

ja ohjaavat kognitiivinen taloudellisuus, informatiivisuus ja luonnollinen yh-

tenäisyys. 

Ahon, Havu-Nuutisen ja Järvisen (2003) mukaan luonnontieteissä luokit-

telu johtaa aina johonkin käsitteeseen, eikä se ole vain luokittelua luokittelun 

takia. Luokittelu ja käsitteet ovat heidän mukaansa ajattelua kehittäviä strate-

gioita, jotka auttavat käsitteellistämään konkreettiset havainnot ja luovat 

perustan abstraktille ajattelulle. Luokittelussa on kyse havaittujen kohteiden 

kategorisoimisesta esimerkiksi erilaisiin suhteisiin perustuen ja hierarkkisesti. 

Palmer (1999, 416) muistuttaa, että sama objekti voi kuulua useaan eri kate-

goriaan ja objektit voidaan luokitella monin eri tavoin. Näin on myös kasvien 

kohdalla, jotka voidaan luokitella taksonomisesti sukulaisuuden perusteella, 

kukan värin perusteella, kasvupaikan mukaan tai vaikkapa syötävyyden ja 

myrkyllisyyden perusteella.  

Aristoteelinen selitys luokittelulle on, että asiat luokitellaan tiettyjen sään-

töjen ja ominaisuuksien perusteella, jotka yksilöivät objektin johonkin luok-

kaan kuuluvaksi (Palmer 1999, 417; Houdé 2004). Luokittelusta voidaan 

erottaa neljä erilaista vaihetta, jotka Palmerin (1999) mukaan ovat 1. kohteen 

havaitseminen ja kuvaus visuaalisella systeemillä, 2. kaikkien mahdollisten 

kohteen kanssa yhteensopivien kategorioiden esittely, 3. vertailuprosessi, 

jossa kohdetta verrataan muistissa oleviin luokkiin ja 4. päätösprosessi, jossa 

tehdään päätös siitä, mihin luokkaan kohde kuuluu. Luokittelulle on annettu 

useita muitakin selityksiä. Yksi niistä on Roschin teoria (Palmer 1999; Houdé 

2004). Sen mukaan kaikki luonnolliset kategoriat voidaan rakentaa samalla 

tavalla prototyyppien mukaan. Prototyypit ovat Roschin teorian mukaan 

edustavia ja parhaita yksilöitä tietystä luokasta. Esimerkiksi niin sanottu ”pe-

ruskasvi”, jossa näkyy kukka, lehdet ja varsi on prototyyppi kasveille. Rosch 

kutsuu eritasoisia luokituksia nimityksillä 1. peruskäsitekategoria (Basic-

level Categories), 2. yläkäsitekategoria (Superordinate categories) ja 3. ala-

käsitekategoria (Subordinate categories). Esimerkiksi koivu on peruskäsite-

tasolla oleva käsite, puu yläkäsitetasolla oleva käsite ja rauduskoivu alakäsi-

tetasolla oleva käsite.  

Nimeämisen eri tasot ovat samanlaiset kuin luokittelussakin. Rogers ja 

McClelland (2004) ovat nimenneet nämä tasot globaaliksi ryhmäksi (global 

cluster), intermediate- ryhmäksi (intermediate cluster) ja spesifiseksi ryh-

mäksi (specific cluster). Globaalinen ryhmä on yläkäsitetasolla, johon kuuluu 

heidän mukaansa yleiset nimet, kuten kasvit ja eläimet. Intermediate- ryhmä 

on peruskäsitetasolla (basic level), johon sisältyvät perusnimet, kuten puut, 

kukat, linnut, kalat ja nisäkkäät. Tämä jaottelu on biologisen tieteen näkö-

kulmasta epätarkka, sillä kaikki kasvit eivät suinkaan kuulu puihin tai kuk-
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kiin tai eläimet lintuihin, kaloihin ja nisäkkäisiin. Edellä esitetyn havainnol-

listan käsitekartalla (kuvio 6).  

 

 
 

Kuvio 6. Luokittelun ja nimeämisen eri tasot kasvien kohdalla 

 

Tutkiessaan lasten ja aikuisten nimeämistä, Rogers ja McClelland (2004) 

huomasivat, että ihmiset nimeävät asioita useimmiten perustasolla perusnimi-

en mukaan. Saman ovat huomanneet myös muun muassa Eysenck ja Keane 

(2002). Esimerkiksi lapset oppivat ensin luokittelemaan kohteita ja esineitä 

niiden perustasonimillä ja käyttävät useimmiten perustason nimiä. Aikuiset 

käyttävät samalla tavoin perustason nimiä, vaikka tietäisivätkin yleisiä tai 

spesifejä nimiä. Mieluiten ja nopeimmin he luokittelevat perustasolla olevien 

kohteiden piirteitä tai ominaisuuksia.  

Rogersin ja McClellandin (2004, 191) kokeellisissa testauksissa on huo-

mattu, että perustason nimiä kuten puu tai kukka käytetään kolme kertaa use-

ammin kuin spesifejä tarkkoja lajinimiä, kuten mänty, kuusi, ruusu, tulppaani 

jne. Edes ahkera harjoittelu ei muuttanut kovin paljoa tätä asiaa. Jos tarkkai-

lemme omaa ja muiden puhetta, huomaamme helposti ihmisten viljelevän 

perustason käsitteitä, kuten kukat ovat kauniita, kasvaapa täällä isoja puita, 

kesällä kerätään marjoja jne. Eysenck ja Keane (2002) kutsuvat tätä kognitii-

viseksi ekonomiaksi, koska on taloudellisempaa muistaa asioita perustasolla 

kuin muistaa niitä tarkasti ja yksilöidysti. Tämän vuoksi ihmisen mieli kehit-

tää erilaisia perustason luokitteluja ympäröivästä maailmasta, joihin voi lisätä 

aina uutta tietoa, joista voi hakea vanhaa tietoa ja lopulta muistaa ja tunnistaa 
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niitä (Collin ja Quillian 1969). On tosin huomattu, että tyypilliset ryhmään 

kuuluvat esimerkiksi eläimet luokitellaan useimmiten perustasolla, mutta ei-

tyypilliset nimetään spesifisesti tai yleistasolla (Eysenck ja Keane 2002; Ro-

gers ja McClelland 2004, 177). Silloin sitä mieluiten kutsutaan sen tarkalla, 

spesifillä nimellä.  

Tyypilliset (natural) kohteet voidaan nimetä helpommin peruskäsitetasol-

la, koska ne osataan luokitella niihin kuuluviksi (Eysenck ja Keane 2002; 

Rogers ja McClelland 2004). Esimerkiksi varpusen nähdessään ihminen 

usein kutsuu sitä linnuksi ennen varpusta, mutta pingviiniä hän kutsuu mie-

luiten pingviiniksi kuin linnuksi. Asiantuntijat puolestaan nimeävät kohteita 

mieluiten tarkasti alakäsitetasolla ja spesifeillä nimillä, mutta maallikot ni-

meävät niitä peruskäsitetasolla, vaikka tietäisivätkin tarkempia nimiä (Roger-

sin ja McClellandin 2004, 20). Tämä kaikki voi selittää sen, miksi kasveja 

luokitellaan mieluiten peruskäsitetasolla tai yleisellä tasolla ja niiden la-

jinimiä ei käytetä, tiedetä tai muisteta. Peruskäsitetason nimeäminen lienee-

kin lapsen ja aikuisen perusominaisuus. Peruskäsitetason nimeäminen saattaa 

kuitenkin kasvien opettelun alkuvaiheessa olla hyväkin asia, sillä Banduran 

(1997) mukaan lapset oppivat uusia sanoja ja käsitteitä ensin yksinkertaiste-

tuilla muodoilla, joita peruskäsitetason saavuttamisen jälkeen voidaan rikas-

tuttaa. Jos lapsilla ja nuorilla kasveihin liittyvät peruskäsitteet ovat heikot, on 

perusteltua aloittaa niiden opettelu hyvin yksinkertaistetusti ja peruskäsiteta-

solla.  

Luokittelua ja nimeämistä voidaan mallintaa taksonomisilla hierarkkioil-

la. Tällainen hierarkkia on tehokas tapa varastoida ja palauttaa mieleen in-

formaatiota (Quillian 1968). Hierarkkisia puita voidaan esittää monella eri 

tapaa. Rogers ja McClelland (2004) kuvaavat erilaisia puita eri tasoisten 

ominaisuuksien linkittymisiksi. Tällaisiin ”puihin” voidaan liittää aina uutta 

tietoa ja poistaa vanhaa. Monet kohteet ja esineet sisältävät monia eri ominai-

suuksia ja voivat linkittyä siten monella eri tavoin yhteen. Käsitteiden hie-

rarkkioissa on enemmän informatiivisia piirteitä kuin pelkät sanat ja käsitteet 

(Eysenck ja Keane 2002). Pelkkä sana kissankello ei välttämättä kerro vielä 

kovinkaan paljoa, mutta kun siihen linkitetään tietoa esimerkiksi verbeillä on, 

kasvaa, tuoksuu, tuntuu, tarvitsee ja niin edelleen, käsitteen kissankello in-

formaatiomäärä lisääntyy valtavasti. Eysenck ja Keane (2002) puhuvatkin 

attribuuteista eli käsitteiden tuntomerkeistä, jotka liittyvät kiinteästi käsittei-

siin. Käsitteet voivat siten linkittyä tiettyjen attribuuttien perusteella yllättä-

viinkin yhteyksiin, vaikkei niillä muuten olisi mitään tekemistä toistensa 

kanssa. Tällaiset linkitykset saattavat toimia apuna muistamisessa. Muun 

muassa Murphy ja Ross (1994) sekä Eysenck ja Keane (2002, 284) puhuvat-

kin käsitteiden hyödystä ennustamisessa. Ihmiset eivät heidän mukaansa luo-

kittele asioita luokittelun vuoksi, vaan sen vuoksi, että luokitellut asiat ennus-
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tavat jotain muutakin. Esimerkiksi nokkosen nähdessämme ajattelemme heti, 

että se saattaa polttaa tai kielon marjat nähdessämme muistamme niiden ole-

van myrkyllisiä. Käsitteiden hierarkkioissa ja luokitteluissa on siis paljon 

muutakin tietoa kuin pelkkä käsitteen nimi. Käsitteestä tulee aina erottaa sekä 

sen ala että sisältö. Käsitteen ala kattaa kaikki ne kohteet, joihin käsitteen 

sisällön kuvaus sopii. (Niiniluoto 1980; Åhlberg 1988; Aho, Havu-Nuutinen 

ja Järvinen 2003). Luokittelut eivät suinkaan ole pysyviä, vaan muuttuvat ja 

muokkautuvat koko ajan. Uutta tietoa tulee vanhan tilalle ja käyttämätön tieto 

siirretään sivuun. Kuviossa 7 kuvataan Rogersin ja McClellandin (2004) hie-

rarkkisen puun pohjalta muokattua hierarkkiaa tähän tutkimukseen soveltuen. 

Hierarkkinen puu muodostaa käsitekarttamaisen linkityksen, joissa atribuut-

teja voisi määrättömästi lisätä ja yhdistellä. 

 

 
 

Kuvio 7. Esimerkki hierarkkisesta puusta soveltaen Rogersia ja McClellandia (2004) 

ja tarkasteltaessa lähinnä kasveja 

 

Deakin (2003, 248) mukaan myös lapset, jotka eivät osaa puhua, luokittelevat 

asioita, jotka liittyvät toisiinsa. Kaksivuotiaasta lähtien lapset osaavat luoki-

tella asioita jo hyvin, mutta usein saattavat käyttää yleisluokituksia (kuten 

kutsuvat kaikkia vesilintuja ankoiksi). Deakin mukaan vanhemmat voivat 

kehittää lapsien luokittelu- ja nimeämiskykyä olemalla tietoisia omasta tavas-

ta puhua lapselle. Vanhemmat usein käyttävät itsekin peruskäsitetason yleis-

nimityksiä ja -luokituksia lapsen kanssa keskustellessaan (kuten auto, linnut, 

kasvit jne.), kuten edellä mainittiin. Peruskäsitetason luokittelu haittaa Dea-

kin mukaan luokittelun kehittymistä.  

Toisaalta on havaittavissa, että jo kaksivuotiaskin pystyy luokittelemaan 

ja nimeämään kasvilajin lajilleen oikein. Esimerkiksi tutkijan oma 2,5 -
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vuotias poika pystyi nimeämään keväällä oikein nokkosen ja voikukan, tosin 

kuusesta tuli seitsemän. Yksi keskeinen osa konkreettisten operaatioiden 

ominaisuutta on se, että lapset ovat tietoisia hierarkkisista kategorioista ja he 

voivat keskittyä samaan aikaan kolmen eri kategorian suhteisiin, yhteen ylei-

seen ja kahteen spesifiseen kategoriaan. Tämä näkyy Berkin (2003) mukaan 

tämän ikäisten lasten halussa keräillä ja luokitella erilaisia tavaroita, kuten 

postimerkkejä ja kortteja. Deakin (2003, 249) mukaan luokittelu ja käsitteet 

rajoittavat lapsen ajattelussa erilaisia kognitiivisia osa-alueita, kuten havait-

semista, kieltä, sosiaalista vuorovaikutusta ja ongelmien ratkaisua, mutta 

puolestaan sallivat muun muassa taloudellisen ajattelun, uusien kohteiden 

ominaisuuksien päättelyn, organisoidun muistin ja ongelmien ratkaisun jous-

tavasti. Eysenck ja Keane (2002) kirjoittavat, että liian yleisellä tasolla olevat 

luokitukset olisivat kyllä ekonomisia kognitiivisessa mielessä, mutta eivät 

sisältäisi tarpeeksi tietoa yksittäisistä asioista ja yleisten luokitusten kustan-

nuksella monet tärkeät ja informatiiviset luokitukset katoaisivat. Elinympäris-

tö vaikuttaa käsitteiden oppimiseen. Maaseudulla voimme siten oppia hel-

pommin kasvien nimiä, koska kasvit ovat selvemmin näkyvillä, niitä viljel-

lään ja kasvatetaan.  

Jerosen (2005d, 176–177) mukaan käsitteiden oppiminen ja pohtiminen 

on tärkeää, sillä on havaittu, että oppijat eivät hallitse kovin hyvin keskeisiä 

biologiaan liittyviä käsitteitä. Esimerkiksi alakouluikäisillä ongelmia tuotta-

vat kasvien lisääntymiseen ja elämänkiertoon liittyvät asiat sekä eliöt ja 

eliökunnan luokittelu. Yläkouluikäisillä ja lukiolaisilla muun muassa kasvien 

vesitalouden ymmärtäminen tuottaa ongelmia. Jeronen jatkaa että virhekäsi-

tykset ja sekaannukset alakouluikäisillä voivat johtua esimerkiksi siitä, että 

lapset päättelevät ja selittävät asioita eri tavoin. Myös Piaget´iin nojautuen 

voidaan todeta, että koska psykologinen ymmärrys kehittyy biologista aiem-

min, niin lapset selittävät biologisia ilmiöitä psykologisten ja sosiaalisten 

merkitysten kautta. Virheet voivat johtua myös tiedonpuutteesta. Yläkou-

luikäisillä ja lukiolaisilla käsitevirheet voivat johtua tiedon sirpalemaisesta 

oppimisesta, jolloin kokonaisuutta ei ole hahmotettu eikä uutta opittua ole 

liitetty aikaisempaan tietoon. Käsitteitä ja nimeämistä voidaan ohjata ja 

muuttaa. Puhutaan käsitteellisestä muutoksesta, johon liittyy useita erilaisia 

teorioita (mm. Vosniadou 2008; Aho, Havu-Nuutinen ja Järvinen 2003, 35). 

Taulukko 4 tiivistää luokitteluun ja nimeämiseen liittyviä keskeisiä seikkoja 

eri kehitysvaiheissa. 
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Taulukko 4. Luokittelu ja nimeäminen eri ikäkausina (ikäkaudet Piaget´n mukaan 

jaoteltuna) kasvilajintuntemukseen liittyen 

 

kehityskausi keskeiset piirteet 

konkreettisten operaatioiden kausi 

6/7–11 -vuotiailla lapsilla 

 

Asioiden ja esineiden luokittelu ominaista. 

Nimet kommunikoinnin väline, antavat mer-

kityksen ja selityksen kohteille, kehitetään 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa esimer-

kiksi leikkien. Kohteita luokitellaan mieluiten 

peruskäsitetasolla. Keräily yksi luokittelun 

väline ja ominaisuus tässä ikävaiheessa. 

formaalisten operaatioiden kausi 

11 ikävuodesta aikuisuuteen 

Abstrakti, looginen ajattelu, jossa yksilön 

ajattelu- ja toimintatavat määräytyvät hyvin 

järjesteltyjen, loogisten rakenteiden mukaan. 

Kohteita luokitellaan mieluiten peruskäsiteta-

solla vaikka spesifejäkin nimiä tiedettäisiin. 

Asiantuntijat luokittelevat asioita mieluiten 

spesifillä tasolla. 

 

2.6.6 Kasvilajien nimistä  

Nimeäminen ja luokitteleminen on ihmisen perusominaisuuksia, kuten edelli-

sessä luvussa on perusteltu. Ihminen luokittelee kasvilajeja näiden teorioiden 

mukaan useimmiten perustasolla ja lajinimet esiintyvät harvemmin heidän 

puheessaan. Ihmisen kognitiivisissa toiminnoissa tarvitaan kuitenkin nimiä 

kasvien luokituksen tueksi. Nimien avulla voimme helpoiten palauttaa mie-

liimme tiettyjä kasvilajeja ja luokituksia. Kasvitaksonomiaa ei kuitenkaan 

tänä päivänä opeteta juurikaan perustason kouluissa, joten koululaisten kasvi-

luokitukset saattavat pohjautua vaikkapa kasvupaikkoihin, kukkien väreihin, 

kasvien kokoon tai syötävyyteen ja myrkyllisyyteen. Tuloksista onkin mie-

lenkiintoista tarkastella, miten ja millä tasolla tässä tutkimuksessa mukana 

olleet tutkittavat ovat nimenneet kasvilajeja.  

Yleisesti ottaen suomenkielisten kasvisanojen synty johtaa juurensa Elias 

Lönnrotiin. Hänen kirjoittamansa Flora Fennica – Suomen kasvisto vuodelta 

1860 oli ensimmäinen suomenkielinen kasvio. Sitä ennen oli joitakin suo-

menkielisiä kirjoituksia kasveihin liittyen. Lönnrotin tekemä työ kasvisanas-

ton tekemiseksi oli kuitenkin mahtava. Runoja kerätessään, hän keräsi myös 

kansalta kasvien suomenkielisiä nimiä. Kaikille kasveille ja etenkään kas-

visanastolle ei ollut olemassa suomenkielisiä yhtenäisiä nimiä. Siten Lönnrot 

joutui keksimään ja kehittelemään niitä itse (Pitkänen 2008). Esimerkiksi 

ennen Lönnrotin kokoamaa yhtenäistä sanastoa, hedettä kutsuttiin muun mu-

assa koiras-varaksi, urosneuvoksi, suoroksi ja koirasnastakkeeksi ja emiä 

naaras-varaksi, kieleksi ja naarasnastakkeeksi. Kansanpiiristä tulivat kuiten-

kin tavallisemmat kasveja kuvaavat sanat, kuten varsi, juuri, lehti, kukka ja 



49 

 

akana. (Pitkänen 2003). Jo ennen Flora Fennicaa ilmestyi vuonna 1858 Lönn-

rotin kokoama Kasvikon oppisanoja, joissa hän kuvasi noin 1300 kasvitie-

teellistä oppisanaa. Kasvien nimiä kehotettiin keräämään ja esittämään niille 

yhteneväisiä nimiä (mm. Linkola 1909, 1914 ja 1920; Wecksell 1905 ja 

1915; Tunkelo 1926; Liro 1941 ja 1942).  

Kasvilajien suomenkielinen nimistö muuttuu edelleen (mm. Piirainen 

2004b; Uotila 2004). Esimerkiksi Retkeilykasvion nimistössä olevia kasvila-

jeja on nimetty uudelleen ja joitakin lajeja on muutettu lajitaksoneista 

sukutaksoneiksi. Muutoksilla on kuitenkin hyvät perusteet (Uotila 1995). 

Monet muutokset johtuvat botanistien erilaisista laji- ja sukukäsityksistä. 

Flora Nordica -kasvion valmistuminen on myös vaikuttanut nimien 

yhtenäistämiseen. Monet suomenkieliset nimet ovat myös varsin vaikeita 

(Suominen 2001a ja 2001b). Nimet saattavat olla samankaltaisia, vaikka itse 

kasvit eivät olisi lainkaan sukua toisilleen. Suominen (2001a) toteaakin, että 

alituista murhetta ja sotkua saavat aikaan jatkuvat nimenmuutokset. Tämän 

vuoksi yksittäisen kasviharrastajankaan ei pidä olla hämillään, jos oikeaa 

nimeä lajille ei aina tahdo löytyä millään. Tavalliselle kasviharrastajalle 

kaikkien kasvilajien nimien opettelu ei ole tarkoituksenmukaista vaan 

suurempienkin kokonaisuuksien hahmottaminen riittää. 

Suomenkieliset nimet on tätä nykyä sovittu botanistien ja Kotimaisten 

kielten tutkimuskeskuksen kanssa yhdessä. Esimerkiksi on päätetty, että 

suomenkieliset nimet ovat yksisanaisia eivätkä kasvinimien alkuosan adjek-

tiivit taivu. Kasvien nimissä on myös paljon viitteitä niiden kasvupaikkoihin, 

kuten metsätähti ja suopursu, eläimiin, kuten peltokana ja kevätlintu, sa-

tuolentoihin, kuten isoritari ja suoneito, hirviöihin, kuten valkoyökkö ja keto-

noita, tauteihin ja sairauksiin, kuten etelänrutto ja osa on todella kummallisia 

muuten, kuten kevätkaiho tai kuolanharmaa (Suominen 2001b). Kasvilajien 

nimet ovat joskus varsin hankalia, eivätkä viittaa kasvin ulkomuotoon, kas-

vupaikkaan, tuntomerkkeihin, kokoon tai muuhunkaan havaittavaan piirtee-

seen, vaan ovat lähinnä käsitteellisiä. Tällöin nimen yhdistäminen tiettyyn 

kasvilajiin voi olla hankalaa, koska ne voi olla hankalaa linkittää luokittelu-

tasoilla tiettyihin kategorioihin kuuluviksi. Silloin helposti käytetäänkin pe-

rustason nimityksiä tai muita lähellä olevia nimiä, jos lajinimet ovat jollain 

tapaa hankalia muistaa. Nimien muistamisen onkin todettu olevan usein vai-

keampaa kuin esimerkiksi kuvien muistamisen.  

Suomenkielisten kasvinimien lisäksi käytetään globaalisti latinankielisiä 

nimiä, jotka ovat Carl von Linnén perua kaksinimijärjestelmästä. Tämä hel-

pottaa kansainvälistä kasvitutkimusta, koska latinankieliset nimet ovat kaik-

kialla samat. Ilman niitä olisi mahdotonta tietää, että puhutaan samoista kas-

veista. Kaksinimijärjestelmässä jokaisella kasvilajilla on kaksiosainen lajini-

mi, jossa on sukunimi ja sitä seuraava määre (Hämet-Ahti, Suominen, Ulvi-
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nen ja Uotila 1998). Lajia suurempien yksiköitten tieteelliset nimet ovat yk-

siosaisia. Nimien loppuosa voi olla tiettyä muotoa, joka kertoo niiden olevan 

heimotason tai sukutason päätteitä. Joidenkin kasvinimien perässä on kirjain 

tai kirjaimia, jotka tarkoittavat nimen antaneen tutkijan nimeä. Esimerkiksi 

kirjain L. on merkkinä Linnéstä. Tässä tutkimuksessa kasvien latinankielisiä 

nimiä ei käytetä, koska tutkittavilta kysyttiin vain suomenkielisiä nimiä. 

 

2.6.7 Kasvisokeus (plant blindness) 

Kun laitat nyt silmäsi kiinni, muistatko mitä kasveja kasvaa pihallasi tai työ-

matkasi varrella? Jos et ole aivan varma, kyse saattaa olla ilmiöstä, jota kut-

sutaan kasvisokeudeksi. Onko kasvisokeutta todella olemassa ja voidaanko 

siitä puhua todellisena ilmiönä? Kasvisokeus on käsite ja ilmiö, joka liittyy 

eritoten kasvilajien havaitsemiseen, mutta myös muihin kasvilajintuntemuk-

sessa tarvittaviin kognitiivisiin taitoihin. Kasvisokeuteen liittyvät muutkin 

tieteessä mainitut ilmiöt. Zoochauvinismi (zoochauvinism) (Hershey 1996 ja 

2002) tai kasvien laiminlyönti (plant neglect) (Wandersee ja Schussler 1999 

ja 2001) ovat tällaisia kuvattuja ilmiöitä. Amerikkalaiset tutkijat James Wan-

dersee ja Elisabeth Schussler kutsuvat näiden ilmiöiden kokonaisuutta kas-

visokeudeksi (plant blindness) (Wandersee ja Schussler 1999 ja 2001). Hei-

dän mielestään kasvit ovat nykyisin jatkuvasti toisella sijalla, tarkasteltiinpa 

asiaa miltä kantilta tahansa. Vaikka kasvit ovat ympäristömme vallitseva 

elementti, ne jäävät usein hyvin vähälle huomiolle. Hersheyn (2002) mukaan 

käsite kasvisokeus on laajalle levinnyttä kasvitietoisuuden puutetta ja kasvien 

laiminlyöntiä niin biologian opetuksessa kuin myös yleisesti kansalaisten 

keskuudessa. Herseyn (2002) mukaan kasvisokeus ei ole erillinen ilmiö ja 

sen voi aiheuttaa pelkästään kasvien laiminlyönti tai zoochauvinismi. Wan-

dersee ja Schussler (1999) puolestaan väittävät, että kasvisokeus on paljon 

syvempi ja laajempi, erillinen ilmiö. Heidän mukaansa kasvisokeus on erilli-

nen laiminlyöty tila (default condition), jonka aiheuttavat visuaaliset havait-

semisperiaatteet, kasvien laiminlyönti sekä zoochauvinismi yhdessä. Kas-

visokeus on kuitenkin heidän mielestään todellinen ongelma ja vaatii toimen-

piteitä (Hershey 2002). 

Kuinka moni tavallinen suomalainen esimerkiksi pystyy kertomaan, mitä 

kasveja näkee jokapäiväisellä työmatkallaan? Myös nuoret ovat useimmiten 

enemmän kiinnostuneita eläimistä kuin kasveista (mm. Virtanen 1981; Aho 

1987; Pölönen 1998; Hoekstra 1999; Wandersee ja Schussler 1999 ja 2001). 

Kasvien ja kasvilajintuntemuksen arvostuksen on todettu useissa maissa ole-

van vähäistä. Tämä näkyy kaikkialla: lasten kirjat ja tv-ohjelmat käsittelevät 

useimmiten eläimiä, kouluissa opetetaan vähän tai ei lainkaan kasveja ja kas-

vintunnistustaitoja, koulujen retket tehdään useimmiten eläinpuistoon kuin 
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kasvitieteelliseen puutarhaan tai vastaavaan, yliopistoissa kasvitiede on aliar-

vostettua, tavalliset ihmiset ovat kyvyttömiä havaitsemaan kasveja arkipäi-

väisessä ympäristössään tai ymmärtämään kasvien monimuotoisuutta, kasvu-

vaatimuksia, tärkeyttä yleensä tai he eivät tiedä kasvien rakennetta ja siihen 

liittyviä perustietoja ja -käsitteitä saati tunnista tavallisimpia ja yleisimpiä 

kasvilajeja omassa lähiympäristössään (mm. Pölönen 1998; Flannery 1999; 

Hoekstra 1999; Wandersee ja Schussler 1999 ja 2001; Helynranta 2001; Här-

könen 2001; Komonen 2001; Koponen 2001; Hershey 2002; Lindemann-

Matthies 2002; Uno 2002; Uotila 2002; Virtanen 2002). Yhteiskunta on 

eläinkeskeinen (zoocentrism) (Wandersee ja Schussler 1999). 

Esimerkiksi Virtanen (1981) ja Pölönen (1998) ovat laskeneet eräisiin 

suomalaisiin kirjastoihin tilattujen lastenkirjojen joukosta eläin- ja kasvikirjo-

jen määrät. Eläinkirjoja on hankittu huomattavasti enemmän kuin kasveja 

edes jollakin tavalla käsitteleviä kirjoja. Useimmissa peruskoulun biologian 

oppikirjoissa on enemmän esimerkkejä eläimistä kuin kasveista. Siten biolo-

gian perussääntöjä opetettaessa esimerkit ovat todennäköisemmin useimmi-

ten eläinmaailmasta (Flannery 1991 ja 1999). Molekyylibiologian ja geenitie-

teiden aiheet ovat kohonneet tärkeimmiksi kuin muut biologian osa-alueet. 

Useimmat esitellyistä ”oireista” voitaisiin ehkäistä suuntaavalla opetuksella. 

Kyse näyttäisi olevan pohjimmiltaan tiedon tai tietoisuuden puutteesta. 

Wandersee ja Schussler (1999 ja 2001) määrittelevät kasvisokeuden ky-

vyttömyydeksi havaita ja nähdä kasveja jonkun omassa ympäristössä. Kas-

visokeutta on heidän mielestään: 

a) kyvyttömyys tunnistaa kasvien tärkeyttä koko biosfäärissä sekä yksi-

lön omassa ympäristössä ja toimissa 

b) kyvyttömyys kunnioittaa kasvikunnan elämän muotojen estetiikkaa ja 

yksilöllisiä biologisia muotoja ja ominaisuuksia ja 

c) harhaanjohtava, ihmiskeskeinen käsitys kasveista ja niiden luokittelus-

ta eläimiä aliarvoisempina elämänmuotoina: tämä johtaa sellaisiin 

väärinkäsityksiin, että kasvit olisivat arvottomia ja hyödyttömiä ihmi-

sille. 

 

Havaitseminen on tiedon hankkimista ulkoisesta ympäristöstä (Barber ja 

Legge 1980, 48), kuten aiemminkin on jo todettu. Kasvisokeus on kyvyttö-

myyttä havaita ja tunnistaa kasvien tärkeyttä ympäristön ja ihmisten näkö-

kulmasta, kyvyttömyyttä kunnioittaa esteettisiä ja yksilöllisiä kasvien muoto-

ja ja se on käsitys, että kasvit ovat alempiarvoisia kuin eläimet (Tunnicliffe 

2001). Havaintokyvyn puute liittyy Wanderseen ja Schusslerin (1999 ja 

2001) mukaan ihmisten visuaalisen informaation prosessointisysteemiin ja –

kykyyn. Liittyyhän havainnointiin kiinteästi ajattelutoimintoja, jossa havain-
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toa verrataan aiempiin, niitä luokitellaan, järjestellään ja yhdistetään (Ahtee, 

Kankaanrinta ja Virtanen 1994, 62). Wandersee ja Schussler (2001) luettele-

vat syitä, jotka voivat vaikuttaa kasvien tunnistamiseen: 

1. Henkilö, jolla on ollut vähän merkityksellisiä ja kasveista huolehtivia 

koulutus- ja kulttuurikokemuksia, ei ole kiinnostunut kasveista. Ihmi-

nen voi tunnistaa ainoastaan sen, minkä jo tietää. Jos kohteella on 

merkitys, huomaamme sen. Me usein näemme sen, mitä odotamme 

näkevämme, emme sitä, mitä oikeastaan on siellä. Tämä johtuu siitä, 

että näkemisen eivät liity vain silmät vaan silmä-aivot- systeemi. 

2. Kasvit, jotka eivät kuki, ovat vaikeampia tunnistaa. Ihmiset näyttävät 

kyllästyvän, jos joutuvat katsomaan suhteellisen muuttumatonta mai-

semaa liian kauan. Kiinnostuksen puute voi johtaa siihen, että kohdet-

ta ei opita tunnistamaan. Ilman tiedostettua huomiota ja ponnistelua, 

suurin osa aivoihin vastaanotetusta visuaalisesta kasvidatasta todennä-

köisesti hylätään. 

3. Liikkuva kohde kiinnittää enemmän ihmisten huomiota.  

4. Liikkumattomina kasvit tarjoavat vähemmän merkkejä/ärsykkeitä 

ihmiselle kuin eläimet. 

5. Ihmistä uhkaavat kohteet tunnistetaan paremmin. Useimmat kasvit ei-

vät aiheuta välitöntä uhkaa ihmiselle. Näin niitä ei myöskään tarvitse 

tunnistaa. 

 

Kasvien tuominen osaksi kehittyvän lapsen elämää on ensiarvoisen tärkeää. 

Merkityksellisten kokemusten saaminen vaikuttaa siihen, millainen käsitys 

lapsella on myöhemmin elämässään kasveista ja miten hän niitä muistaa ja 

palauttaa mieleensä. Sobaski (2001), Wandersee ja Schussler (2001) ja 

Hershey (2002) puhuvat kasviohjaajien (plant mentors) merkityksestä. Jokai-

sella lapsella tulisi olla oikeus tällaiseen henkilöön. Tämän vuoksi niin van-

hempien mutta myös lastentarhaopettajien, esiopettajien ja luokanopettajien 

merkitys korostuu (Brattstrom 1999). Lapselle tulisi antaa paljon erilaisia 

kokemuksia kasveista. Jokainen lapsena rairuohon tai herneen kasvua seu-

rannut muistaa sen ihmetyksen tunteen, joka kasvusta syntyy. Kokemuksia 

kasveista ja muista organismeista saaneet oppilaat arvostavat enemmän eläviä 

lajeja ja ovat niistä myös aidosti huolissaan (Yore ja Boyer 1997, 562).  

Suomen vuodenaikojen vaihtelu ja kouluajan sijoittuminen kasvukauden 

ulkopuolelle vaikeuttavat kasvien opettamista. Kasvien tuntomerkit, joihin 

useimmiten ihmisen huomio kiinnittyy, kuten kukat ja lehdet, eivät ole esillä 

talvikautena. Myös se, että kasvit ovat suhteellisen liikkumattomia organis-

meja, vaikuttaisi vähentävän mielenkiintoa kasveja kohtaan (esim. Flannery 

1999; Wandersee ja Schussler 1999 ja 2001). Jos lasta ei aktiivisesti kannus-
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teta havainnoimaan kasveja myös talvella, kiinnostus vähenee eikä kasveihin 

haluta kiinnittää huomiota. Huomion kiinnittäminen on tärkeää senkin takia, 

että Suomessa on monia myrkyllisiä kasveja, joita lasten tulisi tunnistaa. 

Myrkytystietokeskukseen tulevat puhelut koskevat suurelta osalta kasveja. 

Esimerkiksi vuonna 1981 Hyks:n (nykyinen Hus) Myrkytystietokeskukseen 

tulleista puheluista noin 13 % (Härkönen 1981a), vuosina 1997 ja 1998 noin 

15 % (Myrkytystietokeskus 1997 ja 1998) ja vuonna 1999 noin 17 % (Myr-

kytystietokeskus 2003) liittyi kasveihin. Määrä on ollut selvästi nousussa. 

Joulukuussa 2008 julkaistussa Myrkytystietokeskuksen vuosiraportista nä-

kyy, kuinka myrkytystiedustelujen määrä vuosina 2006–2008 kohoaa kesä-

kuukausien, erityisesti heinäkuun aikana (Myrkytystietokeskus 2008). Yksi 

selitys tälle mitä todennäköisemmin on kesällä kasvavien kasvien määrä ja 

luonnossa liikkumisen lisääntyminen. Epätietoisuus kasveista ja niiden myr-

kyllisistä vaikutuksista selittää soittojen määrän kohoamisen juuri näinä kuu-

kausina.  

Kasvit ovat olleet ja tulevat ainakin toistaiseksi olemaan ihmisen elämän 

perusta. Niiden merkitys ihmiselle on ollut kautta aikojen tärkeä ja moninai-

nen. Ilman niitä emme saisi happea hengitettäväksi, ravintoa syötäväksi ja 

materiaaleja ja raaka-aineita eri tuotteiden valmistamiseen. Ovatko ihmiset 

adaptoituneet ympäristömme vallitsevaan elementtiin eivätkä siten pysty nä-

kemään kasveja (Wandersee ja Schussler 1999)? Kuten aiemmin todettiin, 

Gardnerin (1995, 1999 ja 2006) mukaan on olemassa kahdeksan erilaista 

älykkyyden lajia, joista yksi on naturalistinen älykkyys. Tähän kuuluu kiin-

nostus ja kyky oppia erilaisia eliölajeja ja eliöyhteisöjä. Kasvisokeudesta kär-

sivä henkilö saattaisi siis olla naturalistiselta älykkyyden tasoltaan heikko. 

Mithenin (1996) mukaan ihmisen mieli ja älykkyys ovat evoluution tuotetta. 

Nykyihmiseltä löytyy yleisen älykkyyden (general intelligence) lisäksi neljää 

erilaista älykkyyden lajia, joista yksi on naturalistis-historiallinen älykkyys 

(natural-history-intelligence). Tähän kuuluu kyky toimia ympäristön kanssa 

sekä ymmärtää eläimiä, kasveja ja maisemaa. Kasvisokea ihminen voisi olla 

siten evoluution tuotetta. Eberhard (2003) väittää, että älykkyys on myös pe-

rinnöllistä, joten onko kasvisokeus geenien syytä? Kasvisokeus on todennä-

köisesti monen tekijän yhteisvaikutusta. Se lienee nykyihmisen ja yhteiskun-

nan ilmiö, jossa kasveilla ei ole enää samankaltaista henkilökohtaista merki-

tystä kuin aiemmin. Nykyihminen voi ostaa käytettävät kasvituotteet kaupas-

ta, eikä pysty edes kuvittelemaan, että pistäisi suuhunsa kasveja suoraan 

luonnosta (Sobaski 2001). Kasvisokeuden katsotaan aiheuttavan ihmiselle 

myös muita ”oireita”. Näitä vaikutuksia ovat Wanderseen ja Schusslerin 

(2001) mukaan: 
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a) kyvyttömyys nähdä/huomata kasveja jokapäiväisessä elämässä 

b) ajattelu, että kasvit ovat eläinten taustalla 

c) väärinkäsitys siitä, minkälaisia aineita ja energiaa kasvit tarvitsevat 

elääkseen 

d) kasvien tärkeyden vähätteleminen jokapäiväisessä elämässä  

e) kyvyttömyys erottaa erilaisia aikajaksoja kasvien ja eläinten toimissa 

ja kehityksessä 

f) käytännön kokemuksen puute kasvien kasvattamisessa, tarkkailussa ja 

tunnistamisessa jonkun omalla maantieteellisellä alueella 

g) kyvyttömyys selittää kasvitieteen perustietoja  

h) puutteellinen tietoisuus siitä, että kasvit ovat keskeinen avain biokemi-

kaalisessa syklissä - hiilikierrossa 

i) on tunteeton kasvien esteettiselle laadulle ja niiden rakenteille, etenkin 

kunnioituksen puute kasvien sopeutumiskyvylle, evoluutiolle, väreille, 

levinnäisyydelle, monimuotoisuudelle, kasvumuodoille, hajuille, kool-

le, äänille, tilalle, voimalle, symmetrisyydelle, maulle, rakenteelle jne.  

 

Näitä kasvisokeuden oireita voidaan raportoida havaittavan monista eri pai-

koista ja eri tilanteista. Ne ulottuvat elämän eri asteille ja yhteiskunnan eri 

rakenteisiin. Kasvisokeus on todennäköisesti laajempi ja suuremmalle 

maantieteelliselle alueelle levinnyt ilmiö, kuin mitä on aiemmin kuviteltu 

(mm. Barker 1995; Flannery 1991 ja 1999; Hoekstra 1999; Smith, McMurray 

ja Smith 2001; Lindemann-Matthies 2002; Uno 2002). Tämä ilmiö on 

nähtävissä niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Myös media kärsii 

kasvisokeudesta. Vähissä ovat ne uutiset, jotka käsittelevät kasveja ja 

kasviensuojelua, jos lukuun ei oteta muotiin tullutta puutarhanhoitoa. 

Kaikesta tästä huolimatta kasveilla on kuitenkin myös suurta symbolista 

merkitystä ihmisille. Kukkia viedään syntypäiväsankareille, annetaan 

urheilukilpailujen voittajille, pidetään vihkimisen aikana kädessä ja lasketaan 

viimeiselle leposijalle. Meillä on kansallis- ja maakuntakukat sekä kasveja 

vaakunoissa ja yritysten ja puolueiden logoissa. Isoja, vanhoja puita pidetään 

nähtävyyksinä. Kalenterivuotemme juhliin liittyy myös kasveja: kuusi kuuluu 

jouluun, narsissit pääsiäiseen, ruusut äitienpäivään, koivun oksat kesään. 

Syksyllä ihaillaan ruskaa ja marjasatoa. 

Kasvisokeutta, kasvilajintunnistamista ja kasveihin liittyvää opetusta ja 

materiaaleja on maailmalla tutkittu verrattain vähän (mm. Tunnicliffe 2001). 

Myös tämä osaltaan kertonee karua kieltään kasvisokeudesta. Ovatko tutki-

jatkin olleet siis kasvisokeita? Hoekstra (1999) väittääkin, että kasvitieteilijät 

ovat alistuneet kohtaloonsa ja puuhailevat omissa oloissaan sen sijaan, että 

toisivat tietojaan julki laajemmalti. Jotkut kasviopin tai –tieteen osa-alueet 

saattavat kuitenkin saada enemmän julkisuutta. Suomessa esimerkiksi kasvi-
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lajintuntemus on puhuttanut kauan. Meillä luonnonhistorian, kasviopin ja 

biologian opetuksen erityispiirteenä on ollut pitkä kasvienkeruuperinne ja sen 

vaikutukset oppilaiden ja vanhempien asenteisiin. Keräämisen ansiota aina-

kin osittain lienee se, että kasveja aikanaan keränneet koululaiset edelleenkin 

tunnistavat kasveja verrattain hyvin. Keräämisen lopettamisen jälkeen 1970-

luvulla kuitenkin huomattiin, että oppilaiden kasvien tunnistamistaidot olivat 

vähentyneet, 1980-luvulla puhuttiin jo taitojen romahtamisesta ja nykyään 

jopa katastrofista (mm. Erkamo 1976a ja 1976b; Leinonen 1976a; Härkönen 

1981a ja 1981b; Virtanen 1981; Pitkänen 1983; Käyhty 1996; Leppänen 

1999; Sipari 1999; Vepsä 1999; Härkönen 2001; Koponen 2001; Uotila 2002; 

Virtanen 2002; Kaasinen ja Åhlberg 2002b ja 2002c). Kaikissa aiheeseen 

kohdistuneissa tutkimuksissa on samankaltaisia tuloksia. Kasveja ei tunniste-

ta kovin hyvin, tytöt ovat parempia tunnistamaan kasveja kuin pojat, kiinnos-

tus eläimiä kohtaan on suurempi, kasvien merkitystä osana ekosysteemiä ei 

tunneta, kasvien rakennetta tai toimintaa ei ymmärretä ja muut kasviperustie-

dot ja –käsitteet ovat puutteelliset (mm. Härkönen 1981; Wandersee 1986; 

Flannery 1991; Pölönen 1998; Kinchin 1999; Kaasinen ja Åhlberg 2001; 

Tunnicliffe 2001; Kivipelto 2002a; Lindemann- Matthies 2002; Eloranta 

2003). Useissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että oppilaat ovat yleensä 

kiinnostuneita kasveista ja asenteet ovat suotuisat kasvien opettelulle, mutta 

kasvit ovat jääneet monessa mielessä eläinten ja monen muun biologisen il-

miön jalkoihin. Kasvisokeus on kehittynyt kuin varkain ja on siis monen teki-

jän summa. Wandersee ja Schussler (Herheyn 2002 mukaan, 81) puhuvatkin 

eläintieteen salaliitosta. Hershey (2002) itse on sitä mieltä, että zoochauvi-

nismi on niin näkyvää, ettei mistään salaliitosta tarvitse puhua. Kasvisokeutta 

näyttäisi ilmenevän sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla (taulukko 5). Taulu-

kossa kuvataan kasvisokeus, kasvien laiminlyönti ja eläinkeskeisyys ikään 

kuin erillisinä ilmiöinä, vaikka ne todellisuudessa lienevätkin lomittuneita ja 

toistensa syitä ja seurauksia.  

 

Taulukko 5. Esimerkkejä kasvisokeuden, kasvien laiminlyönnin ja eläinkeskeisyyden 

vaikutuksista yksilö- ja yhteiskuntatasolla 

 

Kasvisokeuden, kasvien laiminlyönnin ja eläinkeskeisyyden ilmentymiä 

Ilmiö Yhteiskunta Yksilö 

Kasvisokeus 

(plant blindness) 

Näkyy kasveja koskevissa laeissa, 

säädöksissä, päätöksissä ja suojelussa 

verrattaessa eläinten suojeluun. 

Kasveja ei havaita ja nähdä. 

Kasvitietous ja –koulutus 

vähäisempää eläintieteisiin 

verrattuna. 

Kasvien kunnioitus usein 

vähäisempää. 

Kasvien hyödyntäminen 

vähäistä. 
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Kasvien laimin-

lyönti (plant neg-

lect) 

Erityisesti lapsille suunnatut kirjat, tv-

ohjelmat, sarjakuvat ja laulut eläinkes-

keisiä. 

Ei kokemuksia kasveista, ei 

kiinnitetä huomioita kas-

veihin. 

Ei kiinnostusta kasveja 

kohtaan. 

Kasveja ei osata suojella. 

Eläinkeskeisyys 

(zoocentrism, 

zoochauvinism) 

Näkyy uutisissa: eläinmaailman tapah-

tumat uutisoidaan herkemmin. 

Näkyy koulutuksessa, kuten kasvitie-

teen määrärahoissa ja opetussuunnitel-

missa. 

Näkyy opetuksessa: opettajat kertovat 

esimerkkejä eläinmaailman kautta. 

Lemmikkieläimet suosittu-

ja. 

Kasvien kasvatus ei niin 

suosittua. 

 

Kasvisokeus vaikuttaa moniin asioihin. Sen yhteiskunnallista merkitystä esi-

merkiksi Suomessa, metsien maassa on pelottavaa ajatella. Miten sellainen 

tulevaisuuden päättäjä, joka ei tunnista tavallisimpiakaan kasvilajeja, pystyy 

toimimaan kestävän kehityksen hengessä? Jos metsiemme ja muiden luon-

nonvarojemme käytöstä vastaa kasvisokea ihminen, millaiseksi Suomen 

luonto muuttuu esimerkiksi seuraavan sadan vuoden kuluessa? Miten käy 

biodiversiteetin suojelemisen niin paikallisesti kuin globaalistikin kasvisoke-

alta (Lindemann-Matthies 2002) tai miten pystymme vastaamaan uhkaaviin 

ympäristökriiseihin? Vaikka kaikista lapsista ei tulisikaan päättäjiä, heistä 

tulee kuitenkin äänestäjiä (Sobaski 2001). Luonnonsuojelu ja luonnon moni-

muotoisuus vaikuttaisi useimmiten olevan lähinnä eläinten suojelua (esim. 

Härkönen 2003). Tulisi kuitenkin muistaa, että jos liito-oravia halutaan suo-

jella, täytyy suojella myös ne kasvit ja metsät, jotka ovat niille elinehtoina. Ei 

auta, että pandakarhuja suojellaan, vaan myös bambumetsiä täytyy suojella 

(Wandersee ja Schussler 2001). Tulevaisuudessa myös uusien raaka-aineiden 

ja energiamuotojen etsiminen ja kehittäminen asettaa uusia haasteita. Baktee-

rien ja virusten kehittyessä myös lääkkeiden tulisi kehittyä. Merimaa (2003) 

kertoo, että myös Suomessa on alettu uudestaan tutkia Elias Lönnrotin lääke-

kasvien käyttömahdollisuutta. Täytyy myös huomioida luontaistuotelääkkei-

den ja –kauppojen kasvu ja suosio (Phillips 1997). Kasveja voidaan myös 

käyttää rikoksien tutkimisessa (Kostamo, Korpelainen ja Virtanen 2005). 

Kasvisokeus vaikuttaa ihmiseen myös tunnetasolla, sillä kasvien antamat 

elämykset, esteettiset kokemukset, tuoksut, värit, äänet jäävät kasvisokealta 

kokematta. Kasvit voivat antaa ihmiselle suunnatonta iloa ja mielihyvää 

(mm. Helynranta 2001; Milton 2002). 

Kasvisokeutta näyttäisi olevan näiden perustelujen pohjalta katsottuna 

moniulotteisesti ja laajasti, joten kasvisokeuden ehkäisemiseen ja poistami-

seen tarvittaisiin monia toimenpiteitä. Wandersee ja Schussler (1999 ja 2001) 

kehittivät kampanjan (Preventing Plant Blindness), jossa heräteltiin opettajat 
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ja oppilaat huomioimaan kasveja. He jakoivat kampanjan yhteydessä julistei-

ta ja tietoa kasvisokeudesta, pitivät esitelmiä, julkaisivat artikkeleita ja lehti-

kirjoituksia, kirjoittivat lastenkirjan ja perustivat kilpailun parhaasta lapsille 

suunnatusta kasvikirjasta (www.15degreelab. com). Muun muassa Wander-

see ja Schussler (2001), Sobaski (2001) ja Hershey (2002) pitävät olennaise-

na osana myös kasviohjaajien (plant mentors) merkitystä. Heidän mukaansa 

aikaisessa ikävaiheessa tapahtuva, toistuva, hyvin suunniteltu, merkitykselli-

nen ja huolehtiva kasveihin liittyvä koulutus ehkäisee parhaiten kasvisokeut-

ta. Koulutusta pidetään tärkeimpänä tekijänä kasvisokeutta ehkäistäessä (mm. 

Hoekstra 1999; Kinchin 1999; Wandersee ja Schussler 2001; Lindemann-

Matthies 2002; Hershey 2002; Uno 2002). Reissin ja Tunnicliffen (1999) 

mukaan tärkeintä kasvien oppimisessa on se, että opittavalla asialla on merki-

tystä oppijalle ja että sosiaalinen ympäristö on suotuisa oppimiselle. Jo ope-

tussuunnitelmien tekovaiheessa ja tuntijakoja tehdessä biologian opetukseen 

ja erityisesti kasvien opetukseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Samalla 

opettajankoulutuslaitoksissa tulevien opettajien kasvituntemukseen ja kas-

viopetustaitoihin tulisi laittaa lisää painoa. Hershey (2002) miettiikin, ovatko 

myös opettajat kasvisokeita?  

On olennaista muistaa se, että monet ihmiset ovat periaatteessa kiinnostu-

neita kasveista, mutta heillä ei ole ollut kenties kunnollista kasviopetusta tai 

mahdollisuutta siihen (mm. Pölönen 1998; Kaasinen ja Åhlberg 2001). Ih-

misten innostuksesta kasveja kohtaan kertoo suureksi bisnekseksi muuttunut 

puutarhanhoito. Kun oppija haluaa oppia, hän oppii (Layton ym. 1993, Irwin 

ja Wynne 1996, Reissin ja Tunnicliffen 1999, 14 mukaan), joten olosuhteet 

olisivat otolliset kasvitietouden lisäämiseksi. Miksi meillä ei ole laajemmin 

esimerkiksi puutarhanhoito- tai muita kasvikursseja? Peruskasvitiedoilla puu-

tarhanhoidossakin onnistuttaisiin paremmin ja turhalta työltä ja rahan kulu-

tukselta vältyttäisiin. Barker (1995) ja Kinchin (1999) kertovatkin, että oppi-

lailla on monesti vääriä käsityksiä kasveista, niiden rakenteesta ja elintavois-

ta. Siksi myös koulutusmateriaaleihin tulee kiinnittää suurta huomiota (mm. 

Wandersee ja Schussler 2001; Hershey 2002; Uno 2002). Nykyiset biologian 

oppikirjat ovat useimmiten kasvien kannalta puutteellisia. Ne täytyisi saada 

ajan tasalle siten, että asioita tarkasteltaisiin myös kasvien näkökulmasta. 

Fagerstedtin, Koivusen, Lindenin ja Santasen (2008) uusi suomenkielinen 

teos ’Kasvioppi: Siemenestä satoon’ mahdollistaa osaltaan asiantilan korjaa-

misen opetuksessa. 

Hoekstra (1999) ja Hershey (2000) ovat huolissaan myös siitä, että eng-

lanninkielisessä kasvillisuuskirjallisuudessa käytettävissä historiallisissa kas-

viesimerkeissä on suuria virheitä. Myös ala-asteikäisille lapsille ja heidän 

opettajilleen suunnattua kasvimateriaalia tulisi saada ehdottomasti lisää (mm. 

Uno 2002). Erilaiset kasvikerhot ja -järjestöt tulisi saada toimimaan näky-
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vämmin, jotta lisää harrastajia saataisiin lisää jo ala-asteelta lähtien. Kasvitie-

teilijöiden tulisi pyrkiä toimimaan näkyvämmin yliopistojen toiminnoissa ja 

julkisuudessa. Paikallisiin lehtiin tulisi kirjoittaa myös kasveja koskevia uuti-

sia. Reissin ja Tunnicliffen (1999) ja Tunnicliffen (2001) mukaan kuitenkin 

kaiken ikäiset lapset näyttävät oppivan enemmän eläinten ja kasvien nimiä ja 

luokittelua kotoaan ja suorista havainnoista koulun ulkopuolella kuin koulus-

ta, kirjoista, televisiosta ja muusta mediasta, joten myös muulla koulun ulko-

puolisella ympäristöllä on merkitystä kasvisokeuden ehkäisemisessä. Brattst-

rom (1999) tosin kertoo, että kotoa ja mediasta tulevat kasvitiedot ja -tarinat 

sisältävät usein myyttejä, joten tärkeimmässä asemassa opetuksen kannalta 

ovat kuitenkin ala-asteen opettajat. 

Kasveilla on elämässämme niin suuri merkitys, että meidän tulisi pitää 

niistä kaikin mahdollisin keinon hyvää huolta. Tietoisuus kasvisokeudesta 

käsitteenä ja ilmiönä herättäisi ainakin osan ihmisistä. Tässäkin asiassa hy-

väksi lienee avoin ja laaja keskustelu. On tärkeää sekä ehkäistä että toimia jo 

olemassa olevan tilanteen parantamiseksi.  

 

 

2.7 Opetus ja oppiminen – yleissivistävän koulutuksen 

biologisten oppiaineiden ja opetusmenetelmien tarkastelua 

kasvilajintunnistuksen näkökulmasta 

 

Kaiken tämän tutkimuksen takana on halu ja tarve kehittää kouluissa tapah-

tuvaa kasvilajien opetusta ja oppimista. Siksi onkin syytä ensin tarkastella 

opetussuunnitelmien näkökulmasta, millaiset mahdollisuudet kasvilajintun-

nistamisen opettamiselle ja oppimiselle on ollut ja on tällä hetkellä. Tässä 

tulee ottaa huomioon, että silloin kun tutkimuksen aineisto kerättiin, oli käy-

tössä vuoden 1994 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet ja Lukion ope-

tussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 1994a ja 1994b). Nyt käytössä on 

vuonna 2003 julkaistu Lukion opetussuunnitelman perusteet (Nuorille tarkoi-

tetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet) sekä vuonna 2004 jul-

kaistu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Seuraavissa luvuissa 

kuvaillaan oppiaineita ja opetusmenetelmiä, joihin kasvilajintuntemisen ope-

tus sisältyy. Oppiaineita tarkastellaan pääasiassa vuoden 2004 opetussuunni-

telmien pohjalta. Aineistonkeruuvaiheessa käytössä olleita opetussuunnitel-

mia verrataan jonkin verran uusiin opetussuunnitelmiin siinä määrin kuin 

siitä muun muassa tuloksien tarkastelun yhteydessä on hyötyä. Pohditaan 

erikseen myös kasvilajintunnistusta oppimis- ja opetusmenetelmänä (luku 

2.7.3). Historiasta voidaan myös ottaa oppia, sillä Suomessa omataan pitkä 

kasvilajintuntemisen opetuksen ja oppimisen perinne (luku 2.7.4). Lopuksi 
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kootaan kasvilajintuntemuksen eheyttävä teoria, jossa keskeisimmät kasvila-

jintuntemukseen liittyvät seikat pyritään liittämään yhteen (luku 2.7.5). 

 

2.7.1 Kasvilajintunnistus osana yleissivistävän perusopetuksen 

biologisia oppiaineita 

Kasvilajintunnistuksen opetus sisältyi vuoden 1994 Peruskoulun opetus-

suunnitelmien perusteiden (Opetushallitus 1994a) mukaan ala-asteella ympä-

ristö- ja luonnontieto-nimiseen oppiaineeseen (muodostui biologian, maan-

tiedon, ympäristöopin ja kansalaistaidon opetuksesta) ja yläasteella ja lukios-

sa biologian oppiaineiseen. Tällä hetkellä perusopetuksen opetussuunnitel-

man mukaan (Opetushallitus 2004) biologiaa opetetaan perusopetuksessa 

kolmessa eri vaiheessa. Vuosiluokilla 1–4 biologia on osa ympäristö- ja 

luonnontieto- nimistä oppiainetta, jossa biologia on osa integroitua op-

piainekokonaisuutta (biologia, maantieto, fysiikka, kemia, terveystieto). Vuo-

siluokilla 5–6 opetetaan biologiaa (oppiaineeseen kuuluu myös maantiedon ja 

terveystiedon opetusta). Yläasteella vuosiluokilla 7–9 biologiaa opetetaan 

erikseen omana itsenäisenä oppiaineena. Vuoden 1994 opetussuunnitelman 

perusteiden mukaan ympäristö- ja luonnontiedossa tavoitteena oli muun mu-

assa eliöiden ja eliökunnan sukulaisuussuhteiden ymmärtäminen. Osa-

alueena ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa vuonna 1994 aina vuoteen 

2004 asti oli lajintuntemuksen kannalta tärkeä osa-alue: eliöt ja elinympäris-

töt. Siinä yhtenä osana oli eliökunnan monimuotoisuus, eliölajien tunnistus ja 

tunteminen. Ohjeeksi annettiin muun muassa, että luonnontuntemusta tulisi 

kehittää havainnoimalla ja luokittelemalla eliölajeja ja keräämällä kasveja. 

Yläasteella opetetun biologian tavoitteet olivat hyvin samankaltaiset kuin ala-

asteen ympäristö- ja luonnontiedon tavoitteet. Siinä lajintuntemuksen tavoit-

teita laajennettiin ymmärtämään ekosysteemien toimintaa ja rakennetta sekä 

ekologiaa. Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa sanotaan, että yläas-

teen biologian opetus ”pohjautuu ala-asteen ympäristö- ja luonnontietoon, 

jonka avulla oppilas on hankkinut luonnontuntemuksen- ja tutkimuksen pe-

rustiedot ja –taidot”. Lisäksi sanotaan, että biologian opetus perustuu suurelta 

osalta maastotyöskentelyyn ja luokassa tapahtuviin oppilastöihin: ”Niiden 

avulla oppilas oppii lajinmääritystä.” (Opetushallitus 1994a, 82). Lukion ope-

tussuunnitelmien perusteiden (Opetushallitus 1994b) sisältöjen perusteella 

kasvilajintuntemustaidot pitäisi olla jo hallussa, sillä sisällöissä ja tavoitteissa 

korostetaan, miten opiskelijan tulisi lukiossa ymmärtää ekosysteemejä, elolli-

sen luonnon vuorovaikutussuhteita, osata jäsentää eliökuntaa ja arvostaa 

luonnon monimuotoisuutta. Opetushallituksen verkkopalvelusivuilta, http:// 

www.edu.fi ja http:// www.edu.fi/teemat/keke (Edu – opettajien verkkopalve-

lu 2009) löytyy paljon tietoa paitsi opetussuunnitelmista niin myös ideoita 
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ympäristö- ja luonnontiedon sekä biologian opetukseen. Tuloksista nähdään 

kuinka nämä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja Lukion ope-

tussuunnitelman perusteiden tavoitteet ja osa-alueet ovat toteutuneet kasvila-

jintuntemuksen osalta.  

Uusien Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden (Opetushallitus 

2004) sisällöt ja tavoitteet ovat edellisiä suunnitelmia tarkemmat, vaikkakin 

osittain samansuuntaiset. Niissä on myös kuvailtu, mitä oppilaan tulisi osata 

tiettyjen vuosiluokkien päättyessä. Selkeästi lajintuntemusta korostetaan 

enemmän ja annetaan ymmärtää, että oppilaan tulisi osata kerätä kasveja pe-

ruskoulun loppuun mennessä. Ympäristö- ja luonnontiedon tavoitteena ja 

keskeisinä sisältöinä kuvataan muun muassa, että oppilaan tulisi neljänteen 

vuosiluokkaan mennessä osata tehdä havaintoja eri aisteilla, kuvata, vertailla 

ja luokitella eliöitä ja tunnistaa tavallisimpia eliölajeja eri elinympäristöistä. 

Viidennellä ja kuudennella luokalla biologian opetuksen tavoitteena on, että 

oppilas osaa yläasteelle siirtyessään ”tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja osaa 

kerätä lähiympäristön kasveja ohjeiden mukaisesti” (Opetushallitus 2004). 

Yläasteen biologian opetuksen tavoitteena on, että oppilas osaa yhdeksännen 

luokan loppuun mennessä ”työskennellä maastossa ja laboratoriossa annettu-

jen ohjeiden mukaan sekä osaa kerätä kasveja ohjeiden mukaisesti” ja ”jao-

tella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja osaa tunnistaa 

lähiluonnon kasvi-, eläin- ja sienilajeja kuvata ekosysteemin perusrakenteen 

ja toiminnan” (Opetushallitus 2004). Lukion opetussuunnitelmien perustei-

den pakollisten kurssien mukaan kasvilajintuntemustaitojen tulisi olla jo hal-

lussa, sillä sisällöt ovat jo laajempia (Opetushallitus 2003). Tavoitteena on 

muun muassa, että oppilas tuntee lajien välisten suhteiden merkityksen ja 

osaa jäsentää eliökunnan rakenteita, luonnon monimuotoisuutta, ekosystee-

mien ja populaatioiden toimintaa ja lajien välisiä vuorovaikutussuhteita. Näi-

den ohjeiden perusteella voidaan pohtia, ovatko nämä ohjeet riittävät ja miten 

kasvilajintuntemuksen opetusta voitaisiin jatkossa kehittää. 

Opettajankoulutuslaitoksissa biologiaa opetetaan perusopinnoissa, riippu-

en opettajankoulutuslaitoksesta, verrattain vähän. En selvitä niitä tarkemmin 

tässä yhteydessä vaan keskityn perusopetuksen tarkasteluun.  

Kasvilajintuntemuksen opetus sisältyy siis nimenomaan biologian, joka 

on myös osa ympäristö- ja luonnontieto nimistä oppiainetta, opetukseen. Tä-

män vuoksi tarkastellaan tämän kyseisen oppiaineen ominaisuuksia tarkem-

min. Tämä auttaa ymmärtämään mihin kokonaisuuteen lajintuntemuksen 

opetus sisältyy ja voisi jatkossakin kuulua. Biologia on oppiaineena erilainen 

kuin monet muut yleissivistävässä koulutuksessa olevat oppiaineet. Sitä ko-

rostetaan elämän tieteenä, jossa tutkitaan ympäristömme eläviä kohteita (mm. 

Kärkkäinen 2004; Aho 2005: Eloranta 2005a). Biologia on osa luonnontietei-

den tieteenalaa, joka tutkii eläviä organismeja, niiden vuorovaikutusta ja jär-
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jestyneisyyttä (Kärkkäinen 2004). Elorannan (2005a) mukaan biologia lue-

taan kokemusperäisiin eli empiirisiin tieteisiin, joissa keskeisenä ovat aisti-

havainnot ja kokemukset. Samoin Lagerspetzin (1966, Kärkkäisen 2004, 9 

mukaan) mielestä biologiassa olennaisinta on kokeellisuus ja kokemukselli-

suus. Portin (1989, Kärkkäisen 2004, 9 ja Elorannan 2005a, 17 mukaan) edel-

leen korostaa, että biologia on dialektista, jossa kokonaisuus edellyttää osien 

ymmärtämistä ja osien ymmärtäminen edellyttää kokonaisuuksien ymmärtä-

mistä. Oleellista luonnontieteissä on kysymysten ja selvitysten tekeminen 

luonnon rakenteista ja ilmiöistä. Samalla korostetaan empiirisyyttä, teorioi-

den testaamista, havaintoja ja kokeita (Kärkkäinen 2004; Eloranta 2005b). 

Biologian opetuksen ja oppimisen teoreettisena pohjana esitetään Ahon 

(1984, Elorannan 2005b, 33 mukaan) kehittelemää yleistä mallia. Siihen si-

sältyy vuorovaikutuksellinen käsitys ihmisestä, luonnosta ja ympäristöstä, 

jossa kognitiivinen tietäminen ja ymmärtäminen, kokemukset ja tahtominen 

vaikuttavat tapaamme toimia ympäristön hyväksi.  

Biologian opetuksessa eri kouluvaiheissa on eroa niin tavoitteissa kuin 

opetusmenetelmissäkin. Olen taulukkoon 6 koonnut 2000-luvun keskeisiä 

näkemyksiä biologian opetuksen sisällöistä kasvilajintuntemuksen kannalta. 

Vaikka aineisto kerättiin 1994 peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien 

perusteiden ollessa voimassa, tulee katsoa tulevaisuuteen ja pohtia, miten 

tämän päivän ohjeet auttavat meitä jatkossa kehittämään kasvilajintuntemusta 

kouluopetuksessa.  

 

Taulukko 6. Kasvilajintuntemus biologian opetuksen sisällöissä eri koulutusvaiheissa 

2000-luvulla (perustuu mm. Aho, Havu-Nuutinen ja Järvinen 2003; Opetushallitus 

2003 ja 2004; Eloranta, Jeronen ja Palmberg (toim.) 2005; Jeronen 2005a). Oppiai-

neiden jaottelu perustuu vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelmien perustei-

den ja vuoden 2003 Lukion opetussuunnitelmien perusteiden antamiin ohjeisiin (Ope-

tushallitus 2003 ja 2004) 

 

Luokka-aste ja oppiaine Kasvilajintuntemusta sisältävien oppiaineiden
a 
tavoitteet 

ja sisällöt eri lähteiden mukaan 

1–4 

ympäristö- ja luonnontieto 

Lähiympäristön tutkiminen, kasvien tunnistaminen, kuvai-

leminen, vertaileminen ja luokitteleminen eri aisteja käyttä-

en. 

Tietolähteiden käyttäminen. 

Pienten tutkimusten tekeminen. 

5–6 

biologia 

Oppilas tuntee lähiympäristön kasvilajeja, osaa luokitella 

niitä ja tunnistaa niiden rakenteita. 

Oppilas ymmärtää eliöiden ja elinympäristön välisiä vuoro-

vaikutussuhteita. 

Tietää kasvien kasvusta ja lisääntymisestä. 

Ymmärtää monimuotoisuuden merkityksen ja hahmottaa 

eliökunnan kokonaisuutena. 
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Osaa liikkua luonnossa ja tehdä havaintoja. 

Ohjattu kasvien keruu. 

7–9 

biologia 

Yksittäisten kasvilajien ja pääryhmien tunnistaminen, kuvai-

lu ja luokittelu. 

Ekosysteemien rakenteen ja toiminnan hahmottaminen. 

Oppilas osaa kasvattaa kasveja. 

Oppilas ymmärtää kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua. 

Luonnon monimuotoisuuden arvostaminen. 

Ohjattu kasvien keruu. 

I–III 

biologia 

Osaa edistää luonnon monimuotoisuutta. 

Ympäristövastuullinen käyttäytyminen. 

Ymmärtää syvällisesti laajoja kokonaisuuksia. 

Huom. a
 Oppiaineilla tarkoitetaan tässä ympäristö- ja luonnontietoa (opetetaan vuoden 2004 

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteella vuosiluokilla 1–4) ja biologiaa (opetetaan vuo-

den 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaan vuosiluokilla 5–9 ja lukion 

I–III luokka-asteella) 

 

Biologian ilmiöiden ymmärtäminen vaatii monipuolista tarkastelua ja toimin-

taa sekä selkeitä tavoitteita (Jeronen 2005b). Nämä tavoitteet ohjaavat myös 

kasvilajintunnistuksen opetusta. Biologian opetuksen yleisiä tavoitteita voi-

daankin jakaa monin eri tavoin. Jeronen (2005b) jakaa tavoitteet tieto- ja ajat-

telutavoitteisiin, taitotavoitteisiin ja tunne- ja asennetavoitteisiin. Tieto- ja 

ajattelutavoitteita ovat muun muassa tietotaso (sisältää asioiden mieleen pa-

lauttamisen, muistamisen ja tunnistamisen), ymmärtämisen, soveltamisen ja 

analysoinnin (oppija osaa hahmottaa osien merkityksen ja selittää niiden väli-

set suhteet kokonaisuuden kannalta. Taitotavoitteita ovat muun muassa ha-

vainnoiminen, valistunut arvaus, ennustaminen, tutkimuksen tekeminen sekä 

tulosten tulkinta ja johtopäätösten tekeminen. Tunne- ja asennetavoitteita 

ovat puolestaan vastaanottaminen, vastaaminen, arvon omaksuminen, arvo-

järjestelmät ja arvojärjestelmien sisäistäminen. Nämä kaikki tavoitteet voi-

daan asettaa myös kasvilajintuntemuksen yleisiksi tavoitteiksi, jossa yksittäi-

siä kasvilajeja ja niiden luomia laajempia kokonaisuuksia sekä niiden opetus-

ta ja oppimista pyritään ymmärtämään ja saavuttamaan tuloksia niin tieto- ja 

ajattelutasolla, taitotasolla kuin tunne- ja asennetasollakin.  

Lyyli Virtanen on vuonna 1977 kirjoittanut biologian merkityksestä kou-

luopetuksessa seuraavasti: ”Biologia ja äidinkieli ovat mielestäni koulun 

ydinoppiaineet. Äidinkieli on perustana ihmisten välisille yhteyksille ja op-

pimiselle. Biologia on perustana yksilön ja lajin hengissä säilymiselle.” (Vir-

tanen 1977). Virtasen mukaan biologian opetus on keskeinen osa ihmisen 

elämää. Määritelmä soveltuu myös tähän päivään, jolloin olemme monien 

ympäristökriisien paineessa ja meidän täytyy pystyä ymmärtämään luonnon 

toimintaa, mutta samalla myös viestimään ja kommunikoimaan ympäristöön 

ja meihin itseemme kohdistuvista asioista.  
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Biologia on kehittynyt omaksi tieteekseen vasta 1800-luvulla, vaikka sen 

juuret ovat varsin varhaisessa Kreikan historiassa. Tuolloin kehittyi kaksi 

luonnontieteellistä traditiota, lääketieteellinen ja luonnonhistoriallinen tradi-

tio (Mayr 1999). Näitä kahta erillistä osa-aluetta yhdisti kuitenkin kasvitiede. 

Alunperin kaikki botanistit olivatkin lääkäreitä tai apteekkareita, jotka tutki-

vat kasveja rohtoina. Aluksi kasvitiedekin oli puhtaasti nimeävää, luokittele-

vaa ja kuvailevaa, kunnes kasveja haluttiin ymmärtää laajemmin ja syvälli-

semmin. Kysymykset mitä, miten ja miksi ovatkin biologisen ajattelutavan 

keskeisimpiä kohtia (Mayr 1999). Biologiaan sisältyvä tietomäärä on kasva-

nut räjähdysmäisesti 1900-luvulla.  

Ympäristö- ja luonnontieto ja biologia ovat siis oppiaineena hyvin moni-

puolisia. Niiden opettamisenkin tulisi siten olla monipuolista, monenlaisilla 

tavoilla ja näkökulmilla varustettua. Kasvilajintuntemus on vain yksi osa-alue 

tässä suuressa määrässä tietoa. Se on kuitenkin pohjana monelle muulle tie-

dolle. Seuraavassa luvussa tarkastellaan niitä oppimiskäsityksiä sekä opetus-

menetelmiä, jotka tukevat erityisesti kasvilajintuntemuksen opetusta ja oppi-

mista ympäristö- ja luonnontiedossa ja biologiassa. 

 

2.7.2 Kasvilajintuntemukseen soveltuvia oppimiskäsityksiä ja 

opetusmenetelmiä  

Kasvilajintuntemusta ja sen liittymistä yleissivistävään opetukseen täytyy 

tarkastella myös oppimis- ja opetuskäsitysten ja opetusmenetelmien näkö-

kulmasta. Tällöin voidaan kehittää kasvilajintuntemusta edelleen aiempia 

käsityksiä murtaen tai niitä kehittäen. Opetus voidaan määritellä monin eri 

tavoin. Uusikylä ja Atjonen (2005) esittelevät joitakin suomalaisten tutkijoi-

den käsityksiä opetuksesta. Opetus määritellään usein opettajan ja oppilaan 

väliseksi vuorovaikutukseksi, jossa on opetuksen tavoitteena on oppiminen. 

Opetus ei ole pelkkää opetustekniikkaa vaan se sisältää kokonaisvaltaisesti 

käsityksen niin opetuksesta kuin oppimisestakin sekä niiden tavoitteista. 

Opetus voidaan käsittää myös kasvatukseksi, joka on tavoitteellista, sosiaali-

seen ja vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa, jossa oppilasta pyritään aut-

tamaan pääsemään tavoitteisiinsa. Opetukseen sisältyy erilaiset opetusmuo-

dot, opetusvälineet, oppimateriaalit ja sekä käsitys oppilaista oppijoina. Eri-

laisia opetusmuotoja on useita ja taitava opettaja osaa vaihdella niitä tilantei-

den mukaan. Tällaisia ovat muun muassa Uusikylän ja Atjosen (2000) jaotte-

lun mukaan opettajakeskeiset muodot, oppilaskeskeiset muodot ja yhteistoi-

minnalliset muodot. Näistä kaikista saa tarkempaa tietoa didaktiikan oppikir-

joista. Kasvilajintuntemuksen opetukseen soveltuvat kaikki opetusmuodot. 

Opetusmuotoja vaihtelemalla varmistetaan ainakin jollain tasolla se, että eri-

laiset oppijat voivat oppia itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla. Vaihtelu 
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voi myös pitää yllä ja lisätä oppijoiden motivaatiota ja antaa uusia näkökul-

mia opittavaan asiaan.  

Oppimista voidaan tarkastella monista eri näkökulmista ja teorioista kä-

sin. Oppiminen voidaan määritellä niin aivoissa tapahtuvaksi hermostollisiksi 

muutoksiksi tai kognitiivisten tieteiden mukaisesti selittää sitä muilla keinoin. 

Erilaisia oppimistapoja on luokiteltu useita. Voidaan puhua yritys-

erehdysoppimisesta, ketjuoppimisesta, käsitteellisestä oppimisesta tai ongel-

manratkaisusta (Uusikylä ja Atjonen 2005, 18). Oppimiseen vaikuttavat mo-

net asiat. Esimerkiksi ympäristö, vuorovaikutus, tunnetilat, motivaatio, vi-

reystaso, havainnollisuus, eri ikäkaudet, opetuksen sisältö ja aiemmin opitut 

taidot ovat sidoksissa oppimiseen. Oppimisteorioita ja –käsityksiä on useita, 

mutta yksikään niistä ei ole välttämättä riittävä ja soveltuva jokaiseen opetus- 

ja oppimistilanteeseen (Uusikylä ja Atjonen 2005). Uusikylä ja Atjonen 

(2005) erottavat kaksi pääsuuntausta, empiirisen ja konstruktivistisen oppi-

miskäsityksen. Empirismin mukaan tieto perustuu ihmisen aistein tekemiin 

havaintoihin ja on kokemusperäistä, kun taas konstruktivismin mukaan tieto 

pitää hankkia järjen, ymmärryksen ja älyllisen toiminnan avulla. Kognitiivi-

set tieteet ovat pullollaan erilaisia opetus- ja oppimiskäsityksiä, jotka pyrkivät 

selittämään miten oppimistapahtuma tapahtuu ja miten sen tulisi tapahtua. 

Tässä tarkastellaan niitä opetus- ja oppimiskäsityksiä, jotka edesauttavat 

ymmärtämään, selittämään ja kuvaamaan kasvilajien oppimista ja opettamis-

ta.  

Oppijat ovat erilaisia. Oppiminen on erilaista eri ihmisten kohdalla eri 

ikävaiheissa. Jos yksi oppimiskäsitys soveltuukin johonkin oppijaan ja ryh-

mään, toiseen se taas ei sovi lainkaan niin hyvin. Tämä on syytä muistaa niin 

oppimista kuin opettamistakin tarkasteltaessa ja kehitettäessä. Parasta olisi 

kyetä mukauttamaan erilaisia oppimisnäkemyksiä ja opetusmenetelmiä sillä 

hetkellä opetettavan ryhmän tarpeisiin ja ikäkauteen. Aho (2005) korostaakin, 

että opettaja opettaa biologiaa nimenomaan oppilaan tarpeisiin, jolloin tieto 

oppilaasta, hänen opiskelustaan ja oppimisestaan nousee keskeiseksi opetuk-

sen lähtökohdaksi. Ei voi vain opettaa biologiaa ja siihen liittyviä asioita, 

vaan on myös ymmärrettävä ja nähtävä opetuksen kohderyhmän tarpeet. Aho 

jatkaa, että tulee muistaa myös se, että biologisen oppimisen lisäksi tulisi 

myös oppia nauttimaan luonnosta ja sen yksityiskohdista. 

Elämän tiedettä tulisi opettaa elävästi (mm. Härkönen 2001). Tämän 

vuoksi ympäristö- ja luonnontiedon ja biologian opetukseen soveltuvat erin-

omaisesti kaikki ne opetusmenetelmät, jotka pohjautuvat esimerkiksi havain-

tojen tekemiseen, kokemuksellisuuteen, tutkivaan oppimiseen ja tekemällä 

oppimiseen. Leinonen (1998, 7) siteeraa Rousseauta, joka kirjoittaa kirjas-

saan Emile vuonna 1762 näin:” Opeta oppilaasi tekemään havaintoja luon-

nosta: pian hänen uteliaisuutensa herää. Anna hänelle ongelma ja anna hänen 
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se itse ratkaista. Älä opeta hänelle luonnontieteitä, anna hänen oppia niitä.” 

Tämä ohje on varmasti kaikkien ympäristö- ja luonnontiedettä sekä biologiaa 

opettavien opettajien ohjenuorana ainakin jossain määrin. Eri oppimiskäsi-

tyksiä, jotka soveltuvat kasvilajintuntemuksen opetuksen käsittelemiseen, 

ovat muun muassa konstruktivisimi, behaviorismi, kognitivismi ja kontekstu-

alismi.  

Säljön (2001, 63) mukaan konstruktivistinen perusajatus on se, että lapsi 

tekee havaintoja maailman toiminnasta nimenomaan olemalla fyysisessä kon-

taktissa ulkomaailmaan, tunnustelemalla objekteja, yhdistelemällä niitä toi-

siinsa ja katsomalla sitten, mitä tapahtuu. Kehityksen myötä kyky abstrakti-

seen ajatteluun kypsyy ja objekteja voidaan tarkastella ja käsitellä ilman fyy-

sistä toimintaa. Konstruktivismia on kuitenkin kritisoitu muun muassa sen 

yksilökeskeisen oppimisnäkemyksen takia. Uusikylän ja Atjosen (2000, 20) 

mukaan kontruktivismissa on unohdettu monia hyviä ja tärkeitä opetuksen ja 

oppimisen menetelmiä, kuten mallioppiminen.  

Behavioristinen oppimiskäsitys nojaa käsitykseen ulkoisen käyttäytymi-

sen muutoksista, joita voidaan ohjailla palkkioilla ja rangaistuksilla. Opetus 

ja oppiminen nähdään suoraviivaisena prosessina, jossa opetuksen pohjalta 

seuraa opetuksen tulos (mm. Jeronen 2005b; Uusikylä ja Atjonen 2005). Op-

piminen nähdään tiedon määrän lisääntymisenä. Behaviorismi on varsin käyt-

tökelpoinen opetuksessa, sillä se mahdollistaa monenlaiset opetusjärjestelyt 

ja muuntelut.  

Kognitiivinen oppimiskäsitys sisältää ajatuksen, että oppiminen tapahtuu 

havaitsemisen, muistamisen, ajattelemisen ja päätöksenteon kokonaisproses-

sina (Uusikylä ja Atjonen 2005), jossa oppija on aktiivinen. Kognitiiviseen 

oppimiskäsitykseen voidaan liittää myös mielekkään oppimisen käsite. Op-

pimisessa tärkeintä on tiedon prosessointi eikä suinkaan sen tulos. Lähtökoh-

tana on ajatus, että oppija oppii uutta, kun uusi tieto liitetään jo opittuun tie-

toon.  

Kontekstuaalinen oppimiskäsitys on Jerosen (2005b) mukaan varsin käyt-

tökelpoinen biologian opetuksessa, sillä se korostaa oppimista autenttisissa 

ympäristöissä kuten luonnossa. Kontekstuaalisuudessa käsitellään oppimista 

sosiaalisena ilmiönä eri näkökulmista katsottuna. Kontekstuaalisuus voisi 

auttaa paremmin ymmärtämään luonnon ja ihmisen välistä vuorovaikutus-

suhdetta ja kehittämään muun muassa ympäristöherkkyyttä, sillä luonnossa 

ne opitaan parhaiten.  

Kaikki edellä esitellyt oppimiskäsitykset soveltuvat kasvilajintuntemuk-

sen opettamiseen. Behaviorismi sopii hyvin luokkatilanteisiin tai ohjattuihin 

luontopolkukierroksiin. Kontekstuaalisuus ja konstruktivismi toteutuvat 

muun muassa luonnossa oppilaiden aktiivisilla tutkimusretkillä. Kognitiivi-

nen oppimiskäsitys voi olla pohjana silloin, kun lähtökohtana on vaikkapa 
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jokin kasveihin liittyvän ongelman ratkaisu. Monipuolisuus on tärkeää kasvi-

lajintuntemuksen opettamisessa. Eri asia sitten on, miten hyvin opettaja on 

sisäistänyt eri opetus- ja oppimiskäsitykset, opetustavat tai miten hyvin hän 

resurssien puitteissa pystyy niitä toteuttamaan. 

Palmberg (2005) jakaa biologian opetukseen soveltuvat opetusmuodot 

muun muassa opettajakeskeisiin, tutkivaan oppimiseen ja ongelmanratkai-

suun, laborointeihin ja kokeiluihin, maasto-opetukseen ja kenttätöihin, yhteis-

toiminnallisuuteen, opetuspeleihin ja -leikkeihin, suggestopediaan ja muihin 

opetusmenetelmiin ja työtapoihin. Uiton (2005) mukaan kasvilajien opetuk-

seen soveltuvat muun muassa maasto-opetustyötavat, sillä lajien havainnoi-

minen ja tunnistaminen on olennainen osa biologian opetusta. Lajintuntemus-

ta tulisi kartuttaa vähän kerrallaan lähtien lähiympäristön kasveista sopivalla 

taksonitasolla. Kasveja voidaan jakaa ja luokitella ikäkausikehityksen mu-

kaan alakoulussa esimerkiksi aistien perusteella. Seuraavaksi voisi kasveja 

luokitella niiden rakenteiden mukaan. Lopulta niitä voidaan jakaa luokkiin 

sukulaisuuden perusteella ja nimetä määritysoppaiden avulla. Uitto lisää, että 

lajien sukulaisuuteen perustuvaa tunnistamista tärkeämpää olisi kuitenkin 

tunnistaa kasvilajit omissa elinympäristöissään, joka auttaa ymmärtämään 

myös erilaisia ekosysteemejä. Nämä ovat hyviä periaatteita joita voi noudat-

taa, mutta jotka vaatisivat vielä tarkempaa tarkastelua ja lihavoittamista, liit-

tämistä muihin laajempiin kokonaisuuksiin ja jopa muihin oppiaineisiin. 

Kasvilajintunnistamisen opetuksen punaisena lankana on monipuolisuus niin 

oppimiskäsityksissä, opetusmenetelmissä, oppimisympäristöissä kuin opetet-

tavissa kasvilajeissa sekä taksoneissa eri tasoilla. Tämä varmistaa erilaisten 

oppijoiden motivaation heräämisen ja säilymisen sekä lisäksi eri kognitiivis-

ten taitojen, kuten havaitsemisen ja muistin kehittymisen ja toimimisen te-

hokkaasti ja oppimisen. Lisäksi oppilaiden omat ideat voivat lisätä motivaa-

tiota ja lisätä minäkuvan kehitystä (Aho, Havu-Nuutinen ja Järvinen 2003).  

Paitsi luontoretkillä tarkkailemalla, havainnoimalla, tutkimalla ja kerää-

mällä kasveja, voidaan kasveja myös itse kasvattaa ja istuttaa. Olennaisena 

ajatuksena on myös se, että kasveja voi opiskella luonnossa myös talvella, 

vaikkei kukkivia ruohovartisia kasveja silloin nähdäkään. Talvella luokassa 

onnistuu myös itse ottamien kuvien käsittely, kasvin osien ja rakenteen tut-

kiminen mikroskoopilla ja integroiminen muihin oppiaineisiin. Talvella voi-

daan värjätä lankoja, painaa kankaita, piirtää kasveja, mitata puiden pituuk-

sia, laittaa ruokaa, tehdä kasvisuunnistusta vaikka hiihtäen, kirjoittaa aineita, 

tehdä kirjallisia tutkimuksia ja niin edelleen. Mahdollisuuksia on lähes rajat-

tomasti.  

Omakohtaiset kokemukset muistetaan parhaiten, joten itse tekemällä, 

mutta aluksi ohjatusti kasvien oppiminen onnistuu varmimmin. On myös 

otettava huomioon eri ikäkausien ja kasvun osa-alueiden vaatimukset (Havu 
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ja Järvinen 1998; Aho ym. 2003, 21). Alakouluikäiset oppivat parhaiten 

konkreettisen tekemisen kautta ja yläkoulussa ryhmätöiden merkitys kasvaa. 

Lukiossa osataan jo abstraktimpaa ja laajempaa käsittelyä. Kasvilajintunnis-

tukseen tarvitaan myös aikaa ja rauhaa, sillä niin havaitseminen kuin muis-

taminen vaativat aikaa. Luokittelun kehittymiseen, asioiden linkitykseen ja 

mieleen painamiseen tarvitaan käsitteitä. Käsitteiden opettelun yhteydessä 

tulee varmistaa, että niihin liittyvät asiat myös ymmärretään. Kasvilajien 

opetteluun tarvitaan myös joitakin kasvilajien tai muiden taksonitasojen ni-

meämistä. Nimet varmistelevat kasvien mieleen painamista ja linkittymistä, 

sillä kuvat ja nimet muistetaan yhdessä hyvin. Kasvien opettelu tulisi myös 

liittää laajempiin kokonaisuuksiin, kuten niiden elinympäristöjen tarkkailuun, 

hyötynäkökulmiin tai vaikkapa vaikutuksiin ilmastoon. Kasvilajintunnistus 

voi antaa parhaimmillaan sellaisia onnistumisen, mielihyvän, etsimisen ja 

löytämisen tunteita, jotka ovat perustana hyvälle elämänlaadulle.  

Yksi osatekijä kasvilajintuntemuksen opetuksessa voi olla niin opettajien 

asenteet kuin taidotkin sekä koulutuserot (Havu ja Järvinen 1998; Aho, Ha-

vu-Nuutinen ja Järvinen 2003). Alakoulussa kasvilajintuntemusta opettavat 

luokanopettajat kun taas yläkoulussa ja lukiossa aineenopettajat. Härkönen 

(2001) epäilee, että kasvilajintuntemuksen taso voi kulminoitua luokanopetta-

jien koulutukseen. Tarvitaankin ehdottomasti lisää lajintuntemuksen koulu-

tusta opettajankoulutuslaitoksissa ja jo opettajana työskenteleville opettajille 

täydennys- ja lisäkoulutusta. Eloranta (2005a) lisää, että puhtaasti konstrukti-

vistisiin opetusmenetelmiin ja tilanteisiin on nykyisessä koulumaailmassa 

vaikea päästä. Nykyiset tiukat taloudelliset resurssit ja suuret luokkakoot ai-

heuttavat niin opettajille kuin oppilaillekin harmia. Suuren meluavan luokan 

kanssa luontoon lähteminen yhden opettajan johdolla ei aja asiaansa.  

Monissa kaupunkikouluissa vaikeudeksi koetaan lähiluonnon puute. Met-

sään täytyy lähteä linja-autolla tai vaikkapa metrolla. Toisaalta luontoa puk-

kaa asfaltin välistä, portaiden takaa, laattojen alta. Voidaan myös tarkastella 

puistojen kasvillisuutta. Myös Willamo (2002) kirjoittaa, että kaupunkilais-

lapsillekin tulisi korostaa, että luontoa on yhtälailla kerrostalon sisäpihalla 

kuin metsässäkin, vaikka se olisi erilaista. Myös rakennetun ympäristön tar-

kastelu ja havainnointi on tärkeä osa opetusta (Nordström 2004). Metsään 

erikseen lähteminen lisää ajatusta siitä, että ihminen on erillinen osa luontoa. 

Ihminen tulisi ymmärtää lajiksi lajien joukossa (Skyttä, Lähdesmäki & Kärk-

käinen 2001), eikä tarkastella luontoa aina ihmisen näkökulmasta, kuten hyö-

tynäkökulmasta käsin (Willamo 2002). Luonto on kuitenkin biologian ope-

tuksen keskeinen ja paras oppimisympäristö (mm. Helynranta 2001; Härkö-

nen 2001; Koponen 2001; Uotila 2002; Virtanen 2002; Eloranta 2005b; Rik-

kinen 2005), vaikka opetuksen ja oppimisen tueksi tarvitaan myös kirjallista 

ja teoreettista tietoa.  
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Eri ikäkausien merkitys tulee ottaa huomioon opetusta suunniteltaessa ja 

toteutettaessa. Ikä- ja kehitysvaiheet vaikuttavat niin oppisisältöihin kuin 

käytettäviin menetelmiinkin. Lisäksi tulee ottaa huomioon oppijoiden erilai-

suus ja havaitsemislähtökohdat, sillä osa oppijoista voi tarkastella kasvimaa-

ilmaa holistisesti ja osa serialisesti. Kaikkein olennaisinta on opittujen tieto-

jen kertaaminen ja uusien tietojen liittäminen jo aiemmin opittuun. Lajintun-

temustaitojen lisäksi tavoitellaan syvällisempää kasveihin liittyvää tiedon 

oppimista ja ymmärtämistä. Taulukkoon 7 on koottu tiivistetysti eri ikäkausi-

en keskeisiä ominaisuuksia ja vaikutuksia opetukseen ja oppimiseen. Tiedot 

pohjautuvat aiemmin teoriaosassa esitettyihin tietoihin ja lähteisiin. 

 

Taulukko 7. Oppijoiden ikäkausien vaikutus kasvilajintuntemuksen oppimiseen ja 

opetukseen. Tarkastelun kohteena tutkimuksessa mukana olleiden tutkittavien ikäkau-

det  

 

Ala-asteikäiset tutkittavat 

Ikä- ja kehityskausi noin 6–11 vuotta: konkreettisten operaatioiden kausi 

Oppiaine 1–4 luokalla ympäristö- ja luonnontieto, 5–6 luokalla biologia 

ikäkauden vaikutus 

kasvilajintunte-

muksen opettami-

seen ja oppimiseen 

- Keskeistä konkreettinen tekeminen ja havaintojen tekemisen opettelu 

ja prosessointi, omat kokemukset, elämykset ja emootion, mielikuvi-

tuksen käyttäminen.  

- Ilmiöt liittyvät aluksi vain arkikäsityksiin, jokapäiväiseen elämään ja 

oppilaaseen itseensä. Käsityksen biologisista ilmiöistä voivat olla 

naiiveja, pinnallisia ja sisältää virhekäsityksiä.  

- Peruskäsitteiden ja luokittelun opettelua: käsitteiden ja kohteiden 

luokittelu ominaista ja sitä tulee harjoitella ja rikastaa (mm. perustak-

sonomiat, -tuntomerkit, -kasvilajien nimet). 

- Menetelminä esim. luonto- ja maastoretket, konkreettiset omakohtai-

set tehtävät (kasvien keruu, kuvaaminen, piirtäminen jne.), pienet 

tutkimukset, laboroinnit. Innostuneita oppimaan uutta. 

Yläasteikäiset tutkittavat 

Ikä- ja kehityskausi noin 11–16 vuotta: formaalisten operaatioiden kausi 

Oppiaine 7–9 luokilla biologia 

ikäkauden vaikutus 

kasvilajintunte-

muksen opettami-

seen ja oppimiseen 

- Laajennetaan ja syvennetään edelleen kognitiivisia taitoja, kuten 

havaitsemista, luokittelua, tunnistamista ja nimeämistä. 

- Asioiden ja kohteiden käsittely onnistuu myös käsitteellisellä tasolla, 

joten käsitteiden laajentaminen ja syvällisempi ymmärtäminen mah-

dollista.  

- Luokittelu rakentuu käsitehierarkioiksi, jota tulee aktiivisesti rikas-

tuttaa. 

- Konkreettisten havaintojen yhdistäminen teoriatietoon onnistuu.  

- Eri opetusmenetelmien käyttö ja vaihtelu tärkeää, mm. ryhmä- ja 

parityöt, itse tutkiminen, edelleen konkreettiset havainnot ja kokemi-

nen tärkeää.  

- Sosiaalisuuden merkitys olennaista ja huomioitava eri kehitysvauhti, 

etenkin tyttöjen ja poikien välillä. 
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Lukioikäiset tutkittavat 

Ikä- ja kehityskausi 16–19 vuotta: formaalisten operaatioiden kausi 

Oppiaine lukion I–III luokilla biologia 

ikäkauden vaikutus 

kasvilajintunte-

muksen opettami-

seen ja oppimiseen 

- Peruslajintuntemuksen lisäksi muuta kasvitietoutta voi opettaa ja 

oppia syvällisemmin (fysiologiaa ja anatomiaa) ja ymmärtää lajintun-

temuksen ja kasvien merkitystä kokonaisvaltaisemmin. 

- Menetelminä monipuolisesti kokeelliset ja teoriatietoon pohjautuvat 

menetelmät. 

Opiskelijaikäiset ja aikuiset tutkittavat 

Ikä- ja kehityskausi noin 19–aikuisuus  

Kohde tässä tutkimuksessa mm. opettajankoulutuslaitos ja opettajat 

ikäkauden vaikutus 

kasvilajintunte-

muksen opettami-

seen ja oppimiseen 

- Kasveihin liittyvän perustietojen kertaus ja yhdistäminen laajempaan 

kokonaisuuteen. Opettajan tulee hallita perustaidot ja –tiedot. 

- Lajintuntemuksen merkityksen ymmärtäminen.  

- Eri opetusmenetelmien harjoittelu ja sisäistäminen kasvilajintunnis-

tuksen opetuksessa, esim. luontoretket ja laboroinnin harjoittelu. 

 

2.7.3 Kasvien kerääminen oppimis- ja opetusmenetelmänä  

Tässä luvussa haluan tarkastella kasvilajintunnistuksen opettamista erikseen, 

vaikka se käytännössä voidaan ja se tulee liittää laajempiin kokonaisuuksiin. 

Kasvilajintunnistuksen keskeinen opetusmenetelmä on Suomessa ollut kasvi-

en kerääminen. Siksi keräämisen tarkastelu ja ideoiden antaminen on mieles-

täni paikallaan, etenkin jos pohditaan asiaa myös kasvien keräämisen histori-

an kannalta (luku 2.7.4). Kasvien keräämistä voidaan opettaa eri oppimisnä-

kemyksien mukaisesti, sillä kasvien opettelussa tarvitaan monenlaisia mene-

telmiä monenlaisten oppijoiden ja erilaisten oppimiskontekstien takia. Opet-

tajan rooli kohoaa jälleen korkealle, sillä hän voi päättää ja ohjailla, miten ja 

missä kasveja opetetaan. Kasvien kerääminen pakollisena oppikoululaisten 

kesätehtävänä lopetettiin lopulta vuonna 1969 Opetusministeriön ja Koulu-

hallituksen määräyksestä (Erkamo 1976b; Härkönen 1981a; Kaasinen ja Åhl-

berg 2002b). Tilalle ei tuolloin tullut korvaavaa menetelmää, vaikka Koulu-

hallitus antoikin vuosina 1971 ja -73 ohjeita tarvittavien lajintuntemustaitojen 

(noin 100 lajia) säilymisestä muun muassa retkeilyn, diojen ja filmien avulla. 

Pian huomattiin kuitenkin, että nämä eivät olleet tarvittavan tehokkaita keino-

ja lajintuntemuksen lisäämiseen. Vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunni-

telmien perusteissa annetaan ohjeet kasvilajien ohjattuun keräämiseen. Myös 

tämän vuoksi keräämistä on hyvä tarkastella lähemmin. 

Keräilyä pidettiin ja pidetään edelleenkin tehokkaimpana tapana oppia 

kasvilajeja (mm. Koponen 2001; Uotila 2002; Pietiläinen 2004; Piirainen 

2004a). Keräillessä joudutaan käyttämään monipuolisesti eri kognitiivisia 

prosesseja, jolloin muun muassa kasvit linkittyvät muistin varastoihin monel-

la eri tavoin. Keräily antaa kokemuksia ja elämyksiä ja lisää siten muistami-



70 

 

sen mahdollisuutta. Apuna käytetään myös monia eri aisteja, joka on tärkeää 

uuden oppimisessa. Keräilyn on lisäksi todettu olevan ominainen osa konk-

reettisten operaatioiden kehityskautta, jolloin harjoitellaan asioiden luokitte-

lua ja ryhmittelyä (luku 2.6.5). Vaikka keräilyn on todettu olevan tehokas ja 

luontainen oppimismenetelmä, ympäristökasvatuksessa (kouluissa opettava 

aihekokonaisuus, jota voidaan opettaa eri oppiaineiden sisällä: Opetushallitus 

1994a) suhtaudutaan siihen Kurttion (1999) mukaan nykyäänkin kaksijakoi-

sesti. Se on toisaalta keino harjoitella havaitsemista, luokittelua, vertailua, 

lajintuntemusta, luonnon monimuotoisuutta ja omaan haltuun otetun esineen 

huolenpitoa, mutta hänen mukaansa toisaalta kerääminen tulisi kieltää, koska 

ympäristöön ei saa vaikuttaa haitallisesti. Kurttio kuitenkin jatkaa, että suoje-

lun nimissä lapsilta voidaan kieltää tehokas tapa oppia, innostua luonnosta ja 

sen suojelusta. Ashcroftin (Kurttion 1999, 7 mukaan) mielestä ”pikkupojat on 

ohjelmoitu oppimaan keräilemällä ja sille ’katso, mutta älä kajoa’- menetel-

mä on varsin kehno korvike”. Mielestäni ohjattu kasvien keruu ei vaikuta 

ympäristöön haitallisesti, vaan nimenomaan auttaa oppijoita ottamaan huo-

mioon, mitä ja mistä saa kerätä ja ymmärtämään, että muun muassa harvi-

naisten kasvien kerääminen, kuten muutkin ihmisen toimet voivat vaikuttaa 

ympäristöön haitallisella tavalla.  

Kasvilajien keräämisessä toteutuvat monet kognitiiviset toiminnot, jotka 

edesauttavat kasvien oppimista, tunnistamista ja muistamista. Kasveja kerä-

tessä joutuu aktiivisesti ja tietoisesti havainnoimaan ja hahmottamaan ympä-

ristöään, etsimään ja löytämään. Kasveja joutuu vertailemaan muistivaras-

toissa oleviin kasvien piirteisiin. Kasveja joutuu tarkkailemaan myös eri tun-

tomerkkien perusteella. Luokitteluun liittyvät prosessit joutuvat myös teke-

mään töitä. Kasvien keräämisessä toteutuvat myös monet eri ikäisten kehi-

tyspiirteisiin sopivat työtavat, kuten konkreettisuus, omakohtainen tekeminen 

ja eri aistien monipuolinen käyttö. Nämä työtavat varmistavat kasvilajien 

tunnistamiseen liittyvien kognitiivisten toimintojen, kuten kasvien luokittelun 

ja linkittymisen muistivarastoihin sekä sieltä mieleen palauttamisen helpom-

min ja nopeammin. Kasvien kerääminen on myös erinomainen keino ehkäistä 

ja vähentää kasvisokeutta. Kasveja kerätessä täytyy lähteä luontoon, joka 

itsessään edesauttaa myös monien muiden luonnossa olevien kohteiden ja 

ilmiöiden havaitsemista. Kerätessä joutuu myös pohtimaan arvojaan, minkä 

kasvin ja mistä voi kerätä, ettei se ole haitaksi luonnolle. 

Kasvien keräämiseen ja kuvaukseen liittyvät monet muutkin oppiaineet. 

Esimerkiksi kuvaamataito, liikunta, maantieto, historia, äidinkieli ja matema-

tiikka voidaan liittää kasvien oppimiseen, tunnistamiseen ja keräämiseen 

(Halonen 2002). Samalla lähestytään myös kasvien maailmaan eri näkökul-

mista käsin ja eri aistien avulla. Jo Lönnrotin luontohavainnot ovat pohjautu-

neet monipuolisesti eri aistien käyttöön (Kuukka, Majamaa ja Vepsä 2002). 
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Tärkeintä on kuitenkin se, että oppilaat viedään luontoon säännöllisesti. Kas-

vikokoelmien tekeminen ei ole biologian opetuksen päätarkoitus, vaan yksi 

käyttökelpoinen menetelmä opiskeltaessa ihmisenkin hyvän ympäristön ja 

hyvän elämän perustana olevaa elollisen luonnon rakennetta ja toimintaa. 

Biologiaa ja muitakin aineita opetettaessa tulisi muistaa, että oppilaat op-

pivat ja havaitsevat asioita eri tavoin etenkin eri kehitysvaiheissa. Kasvilajien 

havaitsemista ja kasvilajintunnistukseen liittyviä taitoja voidaan ja niitä täy-

tyy opetella ja harjoitella. Näitä taitoja opetellaan menemällä ulos luontoon, 

antamalla oppilaille ohjaavia kysymyksiä ja tehtäviä ja keskustelemalla eli 

antamalla kokemuksia kasvihavaintojen ja –tunnistuksen teosta. Ainoastaan 

omakohtaisilla havainnoilla ja havaintojen muokkaamisella ja ymmärtämisel-

lä voi oppia (Ahtee ja Lappalainen 1993; Ahtee ym.1994). Luonnossa havai-

taan kasvilajien lisäksi muutakin oppimisen kannalta arvokasta (Hällström ja 

Hällström 1911). Kyyhkysen (1916) mukaan ahkerasti luonnossa liikkumalla 

ja havainnoimalla syntyy niin sanottu keräilysilmäelin (kuten kielikorva). 

Linkola (1921) kutsuu tätä taitoa muotosilmäksi. Havaitsemistaidot karttuvat 

siten luonnossa liikkumalla ja tarkkailemalla. Varsinaisia kasvilajintunnistus-

taitoja tarvitaan havaintojen teon jälkeen. Kasvilaji luokitellaan tuntomerkki-

ensä perusteella esimerkiksi luokkaan/sukuun/heimoon kuuluvaksi.  

Kasvilajille voidaan etsiä vielä tarkka lajinimi, mutta tämä ei ole suinkaan 

aina välttämätöntä. Jo Rousseaun kerrotaan sanoneen (Väänäsen 1929, 21 

mukaan), että ”voi olla suurikin kasvitieteilijä tuntematta yhtään kasvia ni-

meltä”. Myös Härkönen (2001) ja Virtanen (2002) korostavat, että lapsille 

riittäisi sellainen kasvilajintunnistustaito, jossa he osaisivat luokitella kasvila-

jit tiettyihin suurempiin luokkiin kuuluviksi (kuten esimerkiksi niittyleinikki 

kuuluu leinikkikasveihin, valkovuokko vuokkoihin) tai osaisivat yhdistää 

kasveja esimerkiksi kasvupaikkoihin (kuten esimerkiksi kihokki kasvaa suol-

la). Nimen tietämisen ja asian ymmärtämisen välillä on suuri ero (Luonnon 

ystävä 1905). Myös aiemmissa luvuissa on todettu, että perustason luokittelu 

on ihmisille ominaista ja riittävääkin, mutta tulee myös huomioida että, joi-

denkin oppilaiden mielestä latinankielisten kasvisanojen opettelu olisi mie-

lenkiintoista ja mukavaa. Nimien opettelu ei ole kuitenkaan lajintuntemuksen 

päätarkoitus, sillä se voi jäädä vain muistin harjoittamiseksi. Tarkoituksena 

olisi ymmärtää lajien kasvutapoja, paikkoja, merkitystä, arvoa ja muun muas-

sa monimuotoisuutta. Tärkeää olisikin nähdä erilaista luontoa ja kasvupaik-

koja ja käydä oppilaiden kanssa suolla, niityllä, erilaisissa metsätyypeissä ja 

rannoilla. Järveläinen (1996) kutsuu tällaista kasvilajintunnistusopetusta, joka 

tähtää biodiversiteetin ymmärtämiseen ja säilyttämiseen, moniarvo-opetuk-

seksi. Kasvien keräämisestäkin ja tunnistamisesta tulee tutkimus, jos siihen 

liitetään ongelma, johon etsitään ratkaisua (Ahtee ja Lappalainen 1993; Ahtee 

ym. 1994). Tärkeä aspekti on se, että kasvilajien keräämisellä opitaan ym-
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märtämään ekosysteemien rakennetta ja toimintaa ja niiden sisällä olevien 

eliölajien vuorovaikutussuhteiden verkostoja. Samalla voidaan oppia ekolo-

gisia perustaitoja eliölajien levinneisyyteen ja runsauteen liittyvistä seikoista.  

Kasveja opetettaessa on tärkeää ottaa huomioon myös muistin vaatimuk-

set sekä erilaiset oppimisteoriat havaitsemisteorioiden lisäksi. Nuthall (2002) 

väittää, että paras tapa oppia on se, että käytetään erilaisia menetelmiä ope-

tuksessa. Muisti on niin monimutkainen systeemi, että yhtä varmaa keinoa ei 

hänen mukaansa ole. Erilaiset ihmiset oppivat parhaiten eri tavoin (Åhlberg 

1998b, 96–97). Siten erilaisten opetusmenetelmien ja -paikkojen vaihtelu 

mahdollistaisivat parhaan mahdollisen oppimistuloksen. Tunnistustaitoja 

harjoitellaan pääasiassa luonnossa, mutta jonkin verran niitä pitää harjoitella 

myös luokassa, mieluiten kuitenkin elävien kasvien kanssa. On olennaista, 

että oppilaat tietävät aluksi havaitsemisen ja tunnistamisen perusteita, kuten 

mitä pitää havaita ja miten, miten voidaan määritellä erilaisia kasveja ja että 

kasveja voidaan myös nimetä. Luokassa voidaan käydä läpi määritysoppai-

den käyttöä, joka helpottaa luonnossa tunnistuksen tekemistä. Tuntomerkkien 

lisäksi kasveihin liittyvien peruskäsitteiden hallinta helpottaa edistymään 

lajintunnistamisessa. Kukkia, kukan osia, lehden muotoja ja reunakuvioita 

voidaan tutkia ja opetella etsimällä luonnosta erilaisia malleja ja piirtää niitä 

vaikka vihkoon. Samalla harjoitellaan määritysoppaiden tai internetissä ole-

vien tunnistustyökalujen käyttöä. Eri aisteja käytetään apuna. Itsenäinen 

työskentely helpottuu ja alkaa sujua perustietojen ja -taitojen karttuessa. Täs-

tä on hyvä lähteä liikkeelle. 

Keräämisellä on Suomessa pitkät perinteet, kuten luvussa 2.7.4 kerrotaan. 

Kouluherbaarion tekeminen on perua Keski-Eurooppalaisesta kulttuurista, 

joka siirtyi Suomeen erityisesti Carl von Linnèn ansioista. Vuotta 1864 voi-

daan kutsua kouluherbaarion syntymävuodeksi, mutta jo tätä ennenkin voi-

daan olettaa kasveja kerätyn tietyissä kouluissa (Krohn 1933). Keräily on 

lapselle luontaista puuhaa (Mela 1903; Krohn 1933; Kaikko 1935). Keräile-

minen kehittää havainnointikykyä ja siihen liittyviä muita toimintoja, tunnis-

tustaitoja ja määritysoppaan käyttöä sekä omatoimista ja pitkäjännitteistä 

toimintaa (mm. Luonnon ystävä 1936). Keräilyn tulee kuitenkin ehdottomasti 

olla ohjattua ja pienimuotoista, sillä keräilyn historiasta voidaan oppia, ettei 

laajamuotoinen ja pakollinen kasvien kerääminen toimi kouluissa. Kasvilajit 

ja niiden tunnistaminen toimii vain yhtenä havainnointikeinona biologian 

opetuksessa. Kukkien keruu on kuitenkin varmasti ekologisempaa kuin muo-

vilelujen, pokemon-korttien yms. keräily. Ehkäpä vanhojen herrojen sanonnat 

kasviopin siveämielisyyteen kasvattavana ja huonoilta teiltä pois pitävänä 

menetelmänä pitäisi paikkansa myös nykyisessä yhteiskunnassa. Opettaja-

lehdessä (Westersund 2002, 34) kerrotaankin joensuulaisen koulun uudelleen 

herätetystä kasvien keräyksestä. Vastaavaa kuuluu muualtakin Suomesta. 
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Meillä on paljon opittavaa pitkät perinteet omaavasta kasvien keruusta. Va-

paaehtoisena, ohjattuna ja innostavana kasvien keruu voi olla nykyäänkin 

yksi menetelmä biologian opetuksessa, myönteisten luontoasenteiden syn-

nyssä ja monipuolisen maailmankatsomuksen heräämisen kehityksessä.  

Koska kasvien keräämiseen ei ole toistaiseksi paljoa saatavilla ohjeita ja 

taidot ovat monilta ruosteessa, haluan tähän koota kevyen ohjenipun, kuinka 

kasveja voidaan kerätä. Pääkohdat on koottu tietolaatikkoon 1 (liite 25). Tä-

män avulla voi keräämistä aloitella ja hankkia itse lisää tietoa. Kasvien keräi-

ly voi tapahtua perinteisellä kuivaa-liimaa-tavalla tai valokuvaamalla ja vide-

oimalla. Nykyisin voidaan käyttää uusinta teknologiaa hyödyksi (Schulman 

1996; Kari ja Nöjd 1999). Digitaalikamerat ja tietokoneet mahdollistavat uu-

denlaisen kasvien käsittelyn ja voi innostaa kasvien opetteluun myös sellaisia 

poikia tai tyttöjä, jotka muuten eivät kasveista kiinnostuisi (mm. Mills, Kel-

ley ja Jones 2001; Kaasinen & Åhlberg 2002a ja 2002b; Kivipelto 2002a; 

Thomasson 2002). Monella koululla on käytössään joko tavallinen ja/tai digi-

taalinen valokuvauskamera sekä tietokoneita, jolloin kuvaamalla voidaan 

saada koottua digitaalinen kasvikokoelma (Luokanopettaja 1997). 

Myös nykyiset kamerakännykät mahdollistavat kasvien kuvaamisen hel-

posti ja kätevästi. Monissa kännyköissä mukana olevat gps-paikantimet mah-

dollistavat kasvien paikanmäärityksen tarkasti ja luotettavasti. Esimerkiksi 

tietokoneelle siirrettävä digitaalinen herbaario voisi innostaa sellaisia oppilai-

ta mukaan, jotka muuten eivät kiinnostuisi kasveista. Kuvattavaksi kasviksi 

valitaan mahdollisimman edustava yksilö kustakin halutusta kasvilajista/-

heimosta. Yhdestä kasvista otetaan monta kuvaa eli tehdään kuvasarja, jossa 

näkyvät mahdollisimman hyvin kunkin kasvilajin olennaiset tuntomerkit. 

Kasvilajista kannattaa kuvata esimerkiksi lehti ylä- ja alapuolelta, kukka 

päältä, sivulta ja alta, varsi koosta riippuen yhteen tai useampaan kertaan ja 

mielellään vielä maata lähimpänä oleva osa mahdollisten lehtiruusukkeiden 

takia. Tällaisen kuvasarjan avulla saadaan mahdollisimman hyvä ja monipuo-

linen näkemys kuvattavasta kasvilajista. Kuvasarjat kootaan yhteen digitaali-

seksi herbaarioksi halutulla tavalla, johon nykytekniikka antaa valtavat mah-

dollisuudet. Voidaan tehdä myös paperiversio digitaalisesta herbaariosta, 

joka jää oppilaalle selattavaksi muistoksi ja jota hän voi halutessaan täyden-

tää jatkossa. 

Helsingin yliopiston Soveltavan kasvatustieteen biologian ja maantieteen 

didaktiikan tutkimuskeskuksen toimesta on julkaistu verkossa Lappalaisen, 

Masalinin ja Natrin (2004) toimittama verkkojulkaisu, jossa on lajien, myös 

kasvilajien oppimista edistävää materiaalia ja linkkejä kasvilajien oppimista 

edistäville muille verkkosivuille. Uusin sivusto on syksyllä 2008 avattu 

LuontoPortti -sivusto (LuontoPortti 2009: http://www.luontoportti.fi ja http:// 

www.naturegate.net ), jossa kasvilajeja voi tunnistaa tunnistustyökalun avulla 
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kätevästi, nopeasti ja ilman laajempaa ja aiempaa kasvitietoutta. Monia mui-

takin hyödyllisiä nettikasvioita on avattu viime vuosien aikana (muun muas-

sa. Pinkka 2008: http://www.helsinki.fi/biosci/pinkka/ ja Valokki 2008: 

http://kasvio.avoin.jyu.fi/). Nämä kaikki edistävät lajintuntemustaitojen op-

pimista ja nostavat mielenkiintoa niin lajintuntemusta kuin koko ympäröivää 

luontoa kohtaan. OECD/ENSI -projektin yhteydessä on käytetty Knowledge 

Forum- tiedonrakentamisohjelmaa, jossa yhtenä keskustelumaisemana on 

ollut lajintuntemus. Tämän ohjelman käytöstä on hyviä kokemuksia, sillä sen 

avulla on voitu syvällisemmin keskustella muun muassa lajintuntemuksesta 

(Åhlberg, Kaivola, Kaasinen ja Houtsonen 2001, 2002 ja 2003). 

Kuivateraarioiden tekeminen ja perinteiset kasvienkeruumenetelmät ovat 

pysyneet kauan samanlaisina, joten siksi haluan tarkastella niitä. Ne sopivat 

nykypäivään, mutta ovat samalla hauska katsaus menneeseen. Kaupoissa oli 

ennen tarjolla keräykseen liittyvää välineistöä. Esimerkiksi vuonna 1911 

Lång & Leppäaho Oy mainosti myyvänsä kasvipaperia, kasvilippuja ja kas-

vinsäilytyslaukkuja (Hällström ja Hällström 1911). Kaikilla ei kuitenkaan 

ollut varaa ostaa tällaisia välineitä tai erityistä kasvipaperia, joten kuivauk-

seen käytettiin myös vanhoja sanomalehtiä, lautaa ja tiiliä (Krohn 1933). 

Hällströmien (1911) neuvot sopivat hyvin meidänkin aikaamme. He neuvo-

vat lähtemään kasviretkelle harkitusti. Ensinnäkin on otettava huomioon sää 

ja vuorokauden aika. Parasta keruuaikaa ovat siten alku- ja keskikesän aamut, 

jolloin monet kukkivat kasvit ovat kukassa. Retkelle mukaan tulee ottaa kan-

toväline. Aiemmin se oli ”läkkinen porttööri” (eli pellistä tehty kantokotelo) 

tai kori, jonka sekä pohja että päällys tuli kasvien keräämisen jälkeen peittää 

sammalella tai kantopuristin (kuva 2). Räsänen (1921, 130) tosin varoitti 

”porttööristä”: ”älkää suositelko oppilaille herrasteluvehjettä, porttööriä, 

sillä oppilaalle tuottaa se vain harmia”. Hätätapauksessa kasvit voi kääräistä 

sanomalehteen tai nykyisin muovipussiin. Näin kasvit säilyvät nuutumatta 

kotiin asti.  

Kasvien varteen ja muistivihkoon tulee muistaa laittaa tietoja muun muas-

sa keräyspaikasta. Muistilehtiö ja kynä ovatkin oleellisia välineitä. Kasvit tuli 

aiemmin ottaa maasta pienen lapion tai puukon avulla juurineen. Nykyisin on 

parempi kerätä pelkkä maanpäällinen osa. Kasvilajista tulisi ottaa mahdolli-

simman edustava ja täydellinen näyte huomioiden kuitenkin kasvin runsaus. 

Pienemmistä kasvilajeista pyydettiin aiemmin ottamaan useampia yksilöitä, 

jotka aseteltiin lopulta samalla arkille. (Hällström 1911; Linkola 1921; Ulv-

inen 1949; Hakalisto, Hokkanen ja Leinonen 1991).  
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Kuva 2. Kasvienkeruuvälineitä ennen ja nykyisin: ylhäällä vasemmalla porttööri eli 

kantolaukku, alhaalla telapuristin ja oikealla kantopuristin. Kuvat piirtänyt Arja Kaa-

sinen 

 

Kotiin saavuttuaan kerätyt kasvit tulee asettaa prässiin. Viimeistään tässä 

vaiheessa tulee määrityksen tapahtua. Tähän tarvitaan pahvia, imupaperia 

sekä esimerkiksi sanomalehtipaperia. Kasvit asetetaan sanomalehden väliin ja 

aitellaan tarvittaessa (esim. heinät). Jokaisen kasvilajin väliin tulee laittaa 

imupaperi ja lopuksi pahvit. Tämän jälkeen nippu kasveja laitetaan joko pai-

non alle tai varsinaisiin puristimiin. Imupapereita tulee vaihtaa päivittäin. 

Kun kasvilajit ovat kuivuneet, suoritetaan varsinainen asettelu. Tähän tarkoi-

tukseen tarvitaan vaaleaa paperia sekä liimapaperia tai neula ja lankaa. Kasvi 

tulee laittaa esille mahdollisimman edustavasti kukka ylöspäin ja juuret alas-

päin. Se liimtaan paperiin kiinni pienillä liimapapereista leikatuilla suikaleilla 

tai neulottiin langanpätkällä nurjalta puolelta kiinni. Tämän jälkeen liimataan 

nimilappu arkkiin. Nimilapun kirjoittaminen tuotti aiemmin monille oppilail-

le vaikeuksia. He eivät olleet tehneet kunnollisia muistiinpanoja kasveja kerä-

tessään, eivätkä siten kykenneet muistamaan kasvien tarkkoja paikkatietoja.  

Edellä kuvattu kasvienkeruumenetelmä on edelleen käytössä. Prässäyspa-

perina voi käyttää sanomalehteä, makulatuuripaperia tai kertakäyttölakanaa. 

Paperiarkkien välissä olevat kasvit ladotaan vuorotellen esimerkiksi aalto-

pahvin, sanomalehtien tai imupaperin kanssa puristimeen. Lopuksi laitetaan 

paksut pahvit tai kovalevyt pohjaksi ja kanneksi ja kiristetään esimerkiksi 

vöillä tai naruilla paketiksi. Painoksi voi laittaa vaikkapa kirjoja tai tiiliä. 

Kuivauksen välillä kannattaa kuivauspaperit vaihtaa, jolloin kuivaus nopeu-

tuu. Tärkeää on erityisesti kasvilapun huolellinen täyttäminen, sillä mitä 

enemmän tietoa siihen on kirjoitettu, sen luotettavampi näyte on. Lapussa 

tulee olla näkyvillä ainakin seuraavat tiedot: kasvilajin suomenkielinen ja 

tieteellinen nimi, aiemmin myös heimo tai suku, kasvupaikan sijainti ja huo-
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lellinen kuvaus, mahdollisesti myös karttakoordinaatit, kasvin runsaus, päi-

vämäärä ja ottaja. Kuivatuksen jälkeen kootaan varsinainen herbaario eli kas-

vikokoelma. Kasvit voi koota esimerkiksi heimo- tai kasvupaikkajärjestyk-

seen. Lopuksi nipulle laitetaan vielä kauniit pahviset kannet ja säilytetään 

kuivassa paikassa auringonvalolta suojattuna. (mm. Hällström 1911; Krohn 

1933; Ulvinen 1949; Hakalisto ym 1991; Uotila 2002). Lisätietoja antavat 

mm. kasvimuseot, paikalliset luontoyhdistykset sekä saatavilla oleva kirjalli-

suus. Kasvien harrastajia ja kerääjiä tarvitaan yhä edelleen, sillä esimerkiksi 

kasvioiden kirjoittajat tarvitsevat uusia luotettavia kasvinäytteitä sekä mer-

kintöjä kasvillisuuden levinneisyydestä (Piirainen 1999; Fröberg 2000). Li-

säksi meiltä puuttuvat lähes tyystin maakuntafloorat tai pitäjänkasviot (Uotila 

2003). Uotila kertoo, että oman asuinalueen kasviston kartoitus ja flooran 

tekeminen harrastajajoukolla voisi olla hyvä sosiaalinen koulutustapahtuma 

ja siitä saataisiin merkittävää uutta botaanista tietoa. Lisäksi mukaan saatet-

taisiin saada jokunen uusi kasviharrastajakin! Samaa sanoo Piirainenkin 

(1999), jonka mukaan jokaisen kasviharrastajan apu tulee tarpeen kasvilli-

suuden kartoituksessa. Kartoitusta tarvitaan myös aivan tavallisista kasvila-

jeista, kuten kuusesta ja männystä, joten kannattaa rohkeasti tarjota havainto-

jaan botanisteille. Toisaalta myös uusia lajeja voi löytyä vielä Suomestakin 

(Uotila 1999). Erityisesti uudet tulokaslajit ovat uusi alue, joita tulisi kartoit-

taa ja seurata (Piirainen 2003). Uutta intoa ja tietoa on haettu myös pohjois-

maisella Luonnonkukkien päivällä, joka järjestettiin ensimmäisen kerran ke-

säkuussa 2003 (Kemppainen 2003). Tällöin tavallisille ihmisille madalletaan 

kynnystä lähteä mukaan kasviretkille tutustumaan ja tarkastelemaan oppaan 

avustuksella kasvimaailmaa. 
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Kuva 3. Kuivattuja kasveja koululaisherbaariosta. Vasemmalla metsäkurjenpolvi vuo-

delta 1964 ja oikealla metsätähti vuodelta 1910. Kuivatut kasvit lainattu Espoon Ta-

piolan koulusta 

 

Kasvien keräilyn lisäksi voidaan kerätä muutakin mitä kasveihin liittyy, ku-

ten esimerkiksi kasvien kansanomaisia nimiä, kasviuskomuksia, tarinoita ja 

satuja, lääkekasvitietoutta, yrttikasveja ja tutkia kasvien ja niiden leviämiseen 

liittyvää historiaa esimerkiksi liikenteen ja matkustelun kehittymisestä (Lin-

kola 1921; Helynranta 2001; Pohjanpalo 2001; Virtanen 2002). Kasveja ja 

lajintuntemusta voidaan lähestyä eri tavoin. Kasvilajeja opetettaessa näkö-

kannaksi voi ottaa muitakin asioita, kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen, 

happamat sateet, ihmisen välittömät vaikutukset kasvillisuuteen ja niin edel-

leen. Näkökulma voi olla myös kasvilajeja historiallisesti tarkasteleva: mistä 

kaukaa koulun pihalla olevat lajit ovatkaan saattaneet levitä? Se voi olla kult-

tuurisidonnainen näkökulma, kuten mitä kasveja suomalaiset käyttävät vaik-

kapa eri juhlien yhteydessä. Nuorten suosiossa oleva tuunaaminen voisi saada 

käyttökelpoista materiaalia myös luonnosta, sillä näkökulmana voi olla kas-

vien värjäävät vaikutukset. Lisäksi monia varmasti kiinnostaa hyödylliset, 

kuten syötävät kasvilajit. Myrkyllisyydestä puhutaan myös paljon, joten myr-

kyllisien kasvien herbaario voisi olla paitsi joitakin oppilaita kiinnosta, myös 



78 

 

hyödyllinen. Laajempien kokonaisuuksien kautta yksittäisiä kasvilajeja saa-

daan helposti liitettyä mukaan mielekkäällä ja monipuolisella tavalla. 

”Vähän päivässä, paljon viikossa” -periaate voisi toimia edelleenkin 

(Kyyhkynen 1916). Liikkeelle tulee lähteä aivan koulun tai kodin lähiluon-

nosta, vaikkapa koulun pihasta, jossa on oppilaille tuttuja paikkoja ja jo mah-

dollisesti tuttuja kasveja (Borg 1899a ja 1899b; Huumonen 1919; Kivirikko 

1921a ja 1921b; Ulvinen 1934 ja 1958; Helynranta 2001; Härkönen 2001, 

Koponen 2001; Uotila 2002; Virtanen 2002). Lindemann-Matthies (2002) ja 

Tessierin (2003) mukaan erilaiset projektit ja koulutusohjelmat (esim. The 

Nature on the Way to School-ohjelma ja The Actively Learn the Scientific 

Method-projekti) voivat johtaa parempaan biodiversiteetin ymmärtämiseen ja 

parempaan kasvilajien tunnistamiseen. Sveitsiläisessä ”Nature on the Way to 

School”-ohjelmassa oppilaat tekivät luontohavaintoja erilaisten tehtävien ja 

projektien avulla omasta koulumatkastaan keskimäärin 7 viikon ajan. Ohjel-

man päätyttyä oppilaat tunnistivat enemmän lajeja kuin aikaisemmin (Lin-

demann-Matthies 2002). Myös kasvien kasvatus auttaa tutkimaan ja tunnis-

tamaan kasveja. Amerikassa on tehty erityinen TULIP (Teachers Using Li-

ving Plants) -projekti (2004), jossa opettajat ja oppilaat kasvattivat ja istutti-

vat itse kasveja, elävöittivät opetusta ja näkivät kasvun ihmeen itse (TULIP: 

http://www.uwlax.edu/faculty/gerber/). Projektin tarkoituksena oli kehittää 

ala-asteikäisten oppilaiden kasviopetusta ja antaa opettajille materiaaleja ja 

tietoa, ehkäistä kasvisokeutta ja tuoda esille, että kasveja voidaan opiskella 

myös muissa oppiaineissa (esim. Fox, Gaynor ja Cribben 1998; Smith, Mc-

Murray ja Smith 2001; Krathwohl 2002). Myös ainakin Espoossa Nöykkiön-

laakson koulussa on istutettu kukkasipuleita (Aittoniemi 2002). Kaupunki-

luonto on siten myös oiva tutkimuskohde (Sipari 1999).  

Kasvilajintunnistuksen ja keräilyn, tapahtuipa se millä tekniikalla tahansa, 

opettaminen ja opiskelu kannattaa aloittaa jo varhaisella iällä, mieluiten per-

hepiirissä (Koponen 2001; Virtanen 2002). Esiopettajat ja ala-asteenopettajat 

ovat erityisen suuressa merkityksessä. Muun muassa Härkösen (1981 ja 

2001) ja Vuorjoen (1965) mukaan ala-asteelle tulisikin saada ehdottomasti 

sellaisia opettajia, joilla olisi tietoa ja taitoa opettaa biologiaa ja kasvilajin-

tunnistusta, muuten paras lajintuntemustaitojen opetteluikä menee hukkaan. 

Nykyinen luokanopettajasukupolvi ei välttämättä ole koskaan itse kerännyt 

kasvilajeja ja heille lajintuntemustaidot ovat vieraita. He eivät myöskään us-

kalla lähteä oppilaidensa kanssa luontoon (mm. Lahti 2003). Opettajien lajin-

tuntemustaitojen lisääminen ja ylläpitäminen on tärkeää. Jos he eivät opeta ja 

kertaa näitä taitoja, heidän taitonsa tyrehtyvät (Haapanen 1983; Pitkänen 

1983; Lahti 2003). Lajintuntemuksen lisäksi niin oppilaiden kuin opettajien-

kin taito käyttää määritysoppaita ja etsiä kasvilajien nimiä kirjoista on heikko 

(Virtanen 1981). Lahti (2003) kärjistääkin, että metsään menemättömyyden 
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syinä ovat uusavuttomuus, luonnosta vieraantuminen sekä eksymisen, hirvi-

kärpästen, punkkien ja petojen pelko. Opettajankoulutuksessa sekä jo työssä 

olevien opettajien täydennyskoulutuksessa lajintuntemukseen täytyisi ehdot-

tomasti kiinnittää lisää huomiota. Miten opettaja voi opettaa kasvilajeja ja 

tunnistustaitoja oppilailleen, jos hän ei itsekään tiedä niitä? Samalla vahvis-

tuu käsitys siitä, miten lajintuntemustaitoja voi integroida eri oppiaineisiin. 

Nykyiset valtakunnalliset opetussuunnitelmaohjeet yhdenmukaistavat ja an-

tavat toivottavasti innostusta ja ohjeita maamme opettajille (Liiten 2004). 

Myös pienet opetusryhmät ja suurempi biologian opetuksen tuntimäärä takai-

sivat lajintuntemuksen oppimiselle ja opettamiselle parhaan mahdollisen työ-

rauhan. 

Retkeilyyn tulee varata tarpeeksi aikaa, joten koulukohtaisesti voitaisiin 

miettiä, voitaisiinko niin syksystä kuin keväästäkin varata yksi tai kaksi päi-

vää tähän tarkoitukseen siirtämällä muut oppitunnit talveen? Vaikka myös 

talvella voidaan opetella ulkona esimerkiksi puita ja pensaita, kevät ja vapaa-

ehtoiset kesäleirit olisivat paras mahdollinen ajankohta kasvilajintunnistuksen 

oppimiselle ja opettamiselle. Näitä leirejä voisivat järjestää muutkin tahot 

kuin koulu (mm. Lapatto ja Viitanen 1973; Leinonen 1976b; Leinonen 1977; 

Sievänen 1978; Raekunnas 1984; Natura 1986; Holste 1993; Matikainen 

1995; Kiiveri 1995). Myös kerhot antaisivat innokkaille oppijoille lisää mah-

dollisuuksia kehittää ja lisätä kasvitietouttaan.  

Kasvien luonnollinen kasvu- ja elinpaikka on ulkona luonnossa. Siksi 

kasvien opiskelu tulisi tapahtua yleensä kasvien oikeassa elinympäristössä. 

Dickinson (2000) patistaa oppilaita ulos, koska hänen mielestään Gibsonin 

määrittelemä naturalistin älykkyys kehittyy vain luonnossa liikkumalla. Kil-

lermann (1998) toteaa tutkimuksessaan, että kasvien opetteleminen luonnossa 

on paljon tehokkaampaa kuin pelkästään luokkahuoneessa. Hänen mukaansa 

tiedon lisäksi myös asenteet luontoa kohtaan voivat pitkällä tähtäimellä 

muuttua myönteisimmiksi. Myös Åhlberg (1998b, 87) toteaa, että paras tapa 

oppia lajeja on mennä luontoon. Yore ja Boyer (1997) osoittavat, että suorat 

kokemukset elävien organismien kanssa muuttavat oppilaiden asenteita luon-

toystävällisemmiksi.  

 

2.7.4 Kasvilajien opettamisen ja keräämisen historiaa Suomen 

kouluissa  

Edellisessä luvussa tutustuttiin jo kasvien keräämiseen. Kasvien kerääminen 

on Suomen koulujen opetushistoriassa ainutlaatuinen opetusmenetelmä, joten 

on syytä tarkastella keräämisen historiaa laajemmin. Tuskin mikään muu 

opetusmenetelmä on herättänyt koululaitoksessamme yhtä paljon keskustelua 

ja kiivaita tunteita puolesta ja vastaan. Kasvilajien keräämisellä on varsin 
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merkittävä ja mittava perinne Suomessa, jollaista ei missään muualla maail-

massa tiettävästi ole ollut. On sen vuoksi perusteltua kurkistaa historian hä-

märiin ja tarkastella kasvilajien keräämisen historiaa Suomen kouluissa. 

Varsinaisesti Suomen kouluissa biologiaa on opetettu koko ikäluokalle 

vasta vuodesta 1921 lähtien, jolloin astui voimaan oppivelvollisuuslaki (Vir-

tanen ja Kankaanrinta 1989). Tätä ennen biologiaa opetettiin todennäköisesti 

jo Suomen ensimmäisessä koulussa, Turun katedraalikoulussa 1200-luvulta 

lähtien, mutta lääketieteeseen kuuluvana oppialana. Koululaitoksen kehitty-

misen myötä kouluissa alettiin opettaa myös luonnonhistorian tai luon-

nonopin nimillä kulkevaa oppiainetta. 1800-luvulla koulut eivät kuitenkaan 

olleet vielä kaikkien ulottuvilla ja opetusta saivat vain harvat oppilaat. Luon-

nonhistorian opetukseen sisältyi niin kasvi- kuin eläinoppiakin. Seuraavassa 

kirjoituksessa tarkastellaan lähemmin kasvilajien keräämiseen liittyviä asioita 

Suomen kouluissa. Kirjoitus on muokattu julkaistusta artikkelista Kaasinen ja 

Åhlberg 2002a ja 2002b. Kasvienkeruuperinteestä Suomessa. Teoksessa P. 

Elo, H. Järnefelt ja T. Paalanen (toim.) Elävää kulttuuriperintöä – tutki ja opi. 

Helsinki: Museovirasto, opetushallitus ja ympäristöministeriö, 24–34. 

Lajien, myös kasvilajien, tunteminen on tärkeä osa yleissivistystä ja kes-

tävän kehityksen edistämistä (Kaasinen ja Åhlberg 2002a ja 2002b; Åhlberg 

1977, 1988 ja 1998a, 134). Kasvilajien oppimista on koetettu edistää muun 

muassa kasvien keräämisellä. Se on sekä ihastuttanut että vihastuttanut ihmis-

ten mieliä. Kasvien keruulla on pitkät perinteet. Esimerkiksi Elias Lönnrot 

saavuttuaan ensimmäisellä runonkeruumatkallaan vuonna 1828 Juvalle ei 

kerännytkään runoja vaan ”Sen sijaan minua huvitti kerätä kasveja, joita oli 

saatavissa, ja talonpoikaistaloissa tiedustella niiden suomalaisia nimiä” 

(Anttila 1985, 432; Kuukka, Majamaa ja Vepsä 2002). Toista ääripäätä edus-

taa professori, kirjailija-runoilija V. A. Koskenniemi, joka totesi vuonna 1936 

antamassaan haastattelussa, että ”Erityisesti vihaan niitä kukkashautuumaita, 

joita kutsutaan herbaarioiksi” (Tunti V. A. Koskenniemen luona 1936, 159). 

Puolesta ja vastaan, ylämäkeen ja alamäkeen – sellaiseksi voitaneen kuvata 

kasvienkeruun vaiheita Suomessa. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti kas-

vienkeruuperinnettä Suomessa. Milloin ja miten tällainen perinne on synty-

nyt, miten se on vaihdellut eri vuosikymmenten aikana ja miten tätä perinnet-

tä vaalitaan nykyään?  

Ihmisten kiinnostus kasveihin lienee perua varhaisilta ajoilta, jolloin kas-

veihin tutustuttiin yrityksen ja erehdyksen kautta ja hyväksi havaittuja ja ra-

vinnoksi kelpaavia kasveja painettiin mieleen (Morton 1999). Tietoa siirret-

tiin eteenpäin eli opetettiin myös muita tunnistamaan sopivia kasvilajeja. En-

simmäiset viralliset merkit kasvitietämyksen siirtämisestä ihmiseltä toiselle 

liittyvät maanviljelyn alkamiseen. Myöhemmin esimerkiksi antiikin egypti-

läisten lääkekasvituntemustaidot ovat tulleet meidänkin tietoisuuteemme eri-
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laisten papyrusten löydyttyä eikä sovi sivuuttaa Aristoteleen ja Epikuroksen-

kaan (n. 300 eKr) (Krohn 1933; Morton 1999) vaikutusta varsinaisen kasvi-

tieteen kehitykseen. Kasvien keräämiseen liittyy vuosituhantinen esikehitys. 

Ihmiset ovat jo kivikaudella keränneet syödäkseen ja muuhun hyötykäyttöön 

kasveja. Esimerkiksi Kreikassa Aristoteleen aikaan kehittyi erityinen rhodos-

kasvitiede, jossa juurenleikkaajat (rhoxotomit) keräsivät kasvien juuria lääk-

keiksi (Krohn 1933). Jo silloin on ollut hyödyllistä ja jopa elintärkeää tuntea 

kasveja lajilleen. Vain osa lajeista kelpaa ravinnoksi, osa on jopa tappavan 

myrkyllisiä. Gardner (1995) erottaa kahdeksan erilaista älykkyyden lajia, 

joista yksi on naturalistinen älykkyys (kts. luku 2.4). Siihen kuuluu kiinnos-

tus ja kyky oppia erilaisia eliölajeja ja eliöyhteisöjä. Kyky oppia tunnista-

maan kasveja ja muita eliölajeja perustuu siis ihmisen biologiaan ja evoluuti-

oon. Kansan keskuudessa sukupolvelta toiselle siirtyneitä ja Kalevalassakin 

mainittuja kansanlääkintätapoja ja -kasveja on pidetty arvossa, jopa maagisi-

na. Pèldanin (1967), Kalliomäen (1999) ja Mortonin (1999) mukaan suoma-

laisissa luostareissa on käytetty kasveja lääkintään ainakin 1200-luvulta lähti-

en. Luostarien lääkekasvitietoudesta oli suurta hyötyä apteekkien kehityksel-

le. Vielä 1900-luvun alussa apteekeissa oli paljon kasveista tehtyjä lääkkeitä. 

Kansaa pyydettiin keräämään lääkekasveja ja myymään niitä apteekkeihin 

(Wendt 1915). Sota-aikoina lääkekasvien käyttö lisääntyi. (Pèldan 1967; Kal-

liomäki 1999; Morton 1999). Kasvien varsinainen keräys on saanut alkunsa 

1500-luvulta ja saavuttanut huippunsa 1860-luvun jälkeen (Krohn 1933). 

Uusi kasvitieteen renessanssikausi alkoi 1400-luvulla lähinnä Italiasta, 

jossa alettiin uudelleen tunnistaa ja nimetä havaittuja kasvilajeja. Samalla 

huomattiin, että maailmassa on mitä erilaisimpia kasvilajeja, joita aiemmin ei 

oltu kuvattu. Havahduttiin huomaamaan kasvien suuri monimuotoisuus. Sa-

maan aikaan osuivat myös lukuisat löytöretket, jotka olivat omiaan lisäämään 

kiinnostusta uusiin, outoihin kasvilajeihin uusilta mantereilta. Myös tuon ajan 

rikkaat ja aateliset aloittivat puutarhaharrastuksen, josta tuli muoti-ilmiö ja 

ylpeilyn aihe. 

1500-luvulla Luca Ghini kehitti kaksi tekniikkaa, jotka kehittivät edelleen 

kasvitiedettä. Toinen oli kasvien kuivaaminen puristamalla niitä kevyesti 

paperiarkkien välissä ja kiinnittäminen sitten paperiarkille ja toinen oli elä-

vistä kasveista piirretyt tarkat kasvikuvat. Herbaariot olivat tämän jälkeen 

kuvailevan botaniikan välttämätön edellytys ja kuvat keskeinen apuväline 

tiedon välityksessä, kasvilajien tunnistamisessa ja kirjallisena muistiluettelo-

na (Morton 1999, 95). Kirjapainon kehittymisen myötä Euroopassa tehtiinkin 

koristeellisia Herbarium-teoksia, jotka perustuivat kasvien keräilyyn (Krohn 

1933, 66). Kasvitiede liittyi myös uskonpuhdistukseen, jonka ajatusten perus-

teella jokaiselle kasvilajille annettiin sama tieteellinen arvo. Tämä innosti 

botanisteja ja lisäsi harrastajien määrää, sillä heidän tärkeimpänä tehtävänään 



82 

 

oli tutkia muun muassa omien maiden kasvistoa, kuvata ja nimetä lajeja. 

Kiinnostus myös kasvien anatomiaan sekä luokitteluihin oli herännyt.  

1600-luvulla Suomeen alkoivat rantautua Keski-Euroopan tuulet ja innos-

tus kasvitieteeseen. Tätä ennen Suomessa kasveja opetettiin rohdoskasvien 

muodossa todennäköisesti vain luostareissa 1200-luvulta lähtien (mm. Peldan 

1967; Kalliomäki 1999; Morton 1999). 1600-luvulla Upsalan yliopistossa 

vaikuttaneet professorit S.A. Forsius ja J. Rudbeckius edistivät molemmat 

omana aikanaan kasvitiedettä. Ensimmäisenä kasveista kirjoitti Forsius, jolta 

ilmestyi kirja ”Physica”. Siinä oli teoreettinen esitys kasveista. Rudbeckiuk-

sen perustaman koulun opetukseen puolestaan kuului herbationes eli luon-

nossa retkeily ja kasvien tarkkailu kaupungin ulkopuolella (Krohn 1933; 

Morton 1999). Turun Akatemiassa (yliopisto v. 1640) oli myös kaksi fysiikan 

ja kasvitieteen professoria sekä puutarha, jota saatettiin käyttää opetuksessa 

apuna.  

Turun yliopistoon tuli vuonna 1670 lääketieteen professoriksi Elias Til-

landz. Hän kirjoitti vuonna 1673 kirjan ” Niitten kasvujen luettelo, jotka tä-

hän asti ovat löytyneet kasvavana- ynnä tavallisimpain ruotsalaisten ja suo-

malaisten nimien kanssa”. Häntä kutsutaankin usein ”Suomen kasvitieteen 

isäksi”. (Leikola 1992a; Morton 1999). Reinholm (1850) tuskailee, että ” 

Miksi ei hänen perästänsä kukaan ole Suomen ihanaita hempukkaisia kor-

jannut ja suojellut?”. Tillandzin jälkeen todellakin saatiin odotella pitkään, 

ennen kuin suomalaista kasvikirjallisuutta alkoi ilmestyä.  

Ruotsalaisen Carl von Linnèn (1707–1778) innoittamana myös Suomessa 

kasvien keräämisestä ja järjestelystä tuli muoti-ilmiö. Keräämistä ja herbaari-

oiden tekoa pidettiin 1700–1800 -luvun taitteesta lähtien ajan henkeen kuulu-

vana ja tärkeänä harrasteena (Krohn 1933). Kasvien keräämisen kerrottiin 

muun muassa tuovan tullessaan siveämielisyyttä, tyyneyttä ja lempeyttä har-

rastajassaan (Lönnrot 1860) sekä edistävän mielen rauhaa ja sydämen hiljai-

suutta (Anttila 1985). Myös Rousseaun kerrotaan sanoneen, että ”luonnontut-

kiminen ja kasvien kerääminen kullakin ikäkaudella puhdistaa maun sopi-

mattomasta ajanvietosta, ehkäisee intohimojen temmellyksen ja antaa sielulle 

ravinnon” (Fiendt 1931). Myös Lars Levi Laestadiuksen (1800-1861) kerro-

taan olleen innokas kasvien kerääjä, joka tosin uskonnollisten vakaumusten 

vahvistuessa totesi kasvien keräyksen herättävän kerääjässään kunniaperke-

leen (Huhta 2000). 

Vasta 1800-luvun puolivälissä suomalaisuusaate ja kasvitiede edistyivät. 

Kalevalan ilmestyttyä kaikesta Suomeen ja suomalaisuuteen liittyvästä halut-

tiin lisää tietoa. Oman maan luonnon tuntemisen oletettiin olevan ensiarvoi-

sen tärkeää kansallisen identiteetin muodostumisen kannalta (Leikola 1997b; 

Kuukka ym. 2002). Jo vuonna 1821 perustettu Societas pro Fauna et Flora 

Fennica edisti suuresti tuon ajan kasvitiedettä (Kasvit muuttuvassa metsä-
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luonnossa 2000). Nylanderin veljekset olivat aloittaneet jo 1840-luvulla 

Suomen kasvion teon, mutta työ jäi kesken (Anttila 1985). Ongelmana oli 

muun muassa puutteellinen suomenkielinen sanasto. Kasvien suomalaisten 

nimien kerääminen koettiin arvokkaaksi ja tärkeäksi (Reinholm 1850; Lönn-

rot 1860), koska Suomen kansan valistus oli olennaista nälkä- ja pulavuosien 

aikana. Suomen luonto tarjosi lisäravintoa tuollaisina aikoina, mutta sitä ei 

osattu hyödyntää opetuksen ja suomenkielisen kasvikirjallisuuden puutteessa. 

Vuonna 1768 ilmestynyt 16-sivuinen P.A. Gaddin kirjoittama ”Lyhykäinen ja 

yxinkertainen neuwo kuinga krydimaan yrttein kasvannot Suomen maassa 

taittaan saatetta tuleundumaan” on todennäköisesti ensimmäinen suomen-

kielinen kasviohjekirjanen. Lukemisia maamiehille -kirjoitelmasarjassa jul-

kaistiin vuonna 1849 ”Parhaimmat ruuvaskasvut ja niiden tunteminen”. 

(Anttila 1985). H.A. Reinholm (1850) toteaa, että ”kansa monessa paikassa 

elää kovassa kurjuudessa eikä tiedä hyväksensä käyttää luonnon suuria lah-

joja”. Valistusta nimenomaan tarvittiin, sillä esimerkiksi marjoja pidettiin 

lintujen ja lapsien ruokana (Ingmanson ja Holmberg 1988). Lisäksi suoma-

laisten yhtenevien kasvinimien puutteessa syntyi monia ongelmia. Eri paik-

kakunnilla sama kasvilaji saattoi olla eriniminen ja puolestaan samanniminen 

kasvilaji olla kokonaan eri laji. Kerrotaanpa, että Maamiehen Ystävä-

lehdessä oli neuvottu keittämään joitakin kukkia rohdoiksi. Keuruulla oli 

keitetty vääriä kasvilajeja, koska niillä sattui olemaan sama nimi. (Reinholm 

1850). 

Elias Lönnrot oli koonnut suomalaisia kasvinimiä 1850-luvulle mennessä 

jo noin 1200–1300 (Hämet-Ahti 2002; Lindström 2002; Majamaa 2002). Hän 

poimi saksalaisista ja ruotsalaisista kasvitieteen teoksista ammattisanastoa ja 

antoi niille suomenkieliset vastineet, joista osan hän otti kansankielestä, osan 

hän keksi itse. Lönnrotin keksimiä kasvitieteen sanoja on edelleen yleisessä 

käytössä, esim. solu, hede, emi ja luotti. Kasvikon oppisanoja-artikkeli ilmes-

tyi 1858. Joulukuun alussa 1860 Lönnrotin Suomen kasvisto, Flora Fennica 

lopulta ilmestyi 750 kappaleen painoksena. Tuolloin kerrotaan muun muassa 

Snellmanin lausuneen Litteraturbladetissa, että ”Se on Suomen kansalle val-

loittanut suuren inhimillisen tietämyksen alan. Tämän rinnalla on vain sivu-

ansiona, että teos sen keskuudessa levittää oman maan tuntemusta.” (Anttila 

1985; Kuukka ym. 2002). Lisäksi ajateltiin, että suomalaisten kasvinimien 

avulla voitaisiin selvittää suomalaisten asuinpaikkoja, elämäntapoja ja sanas-

toa varhaisina aikoina (Lönnrot-näyttely 2002; Kuukka ym. 2002). 

Kasvien keräämisellä on myös ollut erikoinen tehtävä niiden sotien aika-

na, joihin Suomi joutui 1900-luvulla. Joukko suomalaisia sotilaita, ’sotabo-

tanisteja’ komennettiin keräämään kasvitietoja muun muassa Kuolan niemi-

maalta ja Laatokan Karjalasta. Tällä pyrittiin osoittamaan, että nämä alueet 

liittyivät kasvimaantieteellisesti Suomeen. (Mela ja Cajander 1906; Leikola 
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1992b; Kasvit muuttuvassa metsäluonnossa 2000; Savola 2000; Uotila 2002). 

Kasvien kerääminen ja tutkiminen laajeni samalla, kun uusia suomalaisia 

kasvikirjoja alkoi ilmestyä (mm. Mela 1877, 1895, 1897 ja 1901; Mela & 

Cajander 1906). Keräystoimintaa myös edisti Helsingissä vuonna 1869 pe-

rustettu kasvinvaihtoyhdistys (Luonnon Ystävä 1902 ja 1919). Kasvitieteen 

tutkijat toivoivat saavansa apua harrastajilta ja koululaisilta, vaikka viimeksi 

mainittujen tuloksiin ei aina suhtauduttu luottavaisin mielin. Huumonen 

(1919) harmitteleekin sitä tieteellistä menetystä, joka olisi voitu korjata kou-

lulaisten kasvienkeruutaitoja kohentamalla. Keruutoiminnalla olisi ollut eri-

tyinen motivaatio, jos olisi tiennyt sen olevan hyödyllistä tieteelle (Kivirikko 

1921a ja 1921b; Ulvinen 1934). Edelleenkin kasvimuseot ottavat mielellään 

vastaan näytteitä, kunhan ne vain ovat asianmukaisia sekä näytteiden kunnon 

että nimilappujen tietojen osalta (Piirainen 1999; Uotila 2002). Kuviossa 8 

esitellään tiivistetysti kasvilajien opettamisen historiaan liittyviä vaiheita.  

 

 
 

Kuvio 8. Kasvien opettamisen historiaa Suomessa ja Suomen kouluissa 
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Lapsissa herää jo varhaisessa iässä keräilyvietti (Fiendt 1931; Kurttio 1999). 

Taskun pohjilla on milloin kiviä, kuulia tai kuvakortteja. Keräily on ollut 

luonnollinen tapa oppia uusia asioita ja oppia pitämään huolta kerätyistä esi-

neistä. Kasvien kerääminen Suomen kouluissa on pääasiassa Carl von Linnèn 

perintöä (Virtanen & Kankaanrinta 1989; Uotila 2002; Virtanen 2002), mutta 

se on myös osa suurempaa ja vanhempaa länsieurooppalaista herbariumkult-

tuuria (Krohn 1933). Suomessa herbaarioiden kokoaminen on liittynyt kiinte-

ästi koululaitoksen ja kasviopin, joka oli osa luonnonhistoriaa, opetuksen 

kehitykseen. 1800-luvun alussa suomenkielisiä kouluja saati kasvikirjoja ei 

ollut tarjolla. Voidaan kuitenkin otaksua, että kasveja kerättiin ainakin koulun 

luontoretkillä, koska oppikirjoina käytettiin muun muassa C.J. Hartmanin ja 

N.J. Anderssonin kasvikirjoja (Väänänen 1929; Krohn 1933). Valistusajan 

henkeen sopivasti kouluihin haluttiin havainnointivälineeksi kouluherbaario 

(Boldt 1906; Hällström 1910; Krohn 1933; Metsävainio 1936).  

Kun Lönnrotin Suomen kasvio, Flora Fennica ilmestyi vuonna 1860, 

innosti se suomenkielisiä oppilaita kasvien keräämiseen. Anttilan (1985) ja 

Kuukan ym. (2002) mukaan Lönnrot on todennut, että kasvioppi on toiseksi 

tärkein oppiaine kouluissa heti uskonnon jälkeen. Vuonna 1864 oppikoulu-

opettajien ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa määrättiin oppilaita ke-

räämään alkeiskouluissa 70 kasvilajia sekä lukemaan esimerkiksi N.J. An-

derssonin kasvioppikirjasta muoto-opilliset asiat. Kouluherbaarion varsinai-

seksi syntymävuodeksi voidaan siis kutsua vuotta 1864 (Krohn 1933).  

Krohnin (1933) mukaan C.J. Cleve kirjoitti vuonna 1868 ’Tidskrift utgif-

ven af pedagogiska föreningen i Finland’- aikakauskirjassa kouluherbaarion 

kokoamisesta ja oppilaiden ja opettajien toiminnasta kasviopin suhteen. Tä-

mä lausunto sisältyi vuoden 1872 kouluasetukseen. Tuolloin kasvien kerää-

mistä arvostettiin. Siitä huolimatta kasviopin ja kasvien keräämisen asema 

vaihteli paljon eri koulujen välillä. Saattoi olla, että joissakin kouluissa ei 

lainkaan kerätty kasveja, vaikka useimmiten oppilaat kokosivatkin määrätyn 

70 lajia sisältäneen kasvikokoelman.  

Vasta vuonna 1916 Koulutoimen Ylihallitukselta Senaatin vahvistamana 

saatiin oppiennätykset, joissa kasveja määrättiin keräämään kesällä vapaan 

valinnan mukaan viidenteen luokkaan mennessä ainakin 200 kappaletta. 

Lisäksi korostettiin oppilaan omien havaintojen ja kokemusten, retkeilyn 

sekä piirustuksen merkitystä. Oppilaan omaa kokoelmaa tuli käyttää talvella 

opetuksessa. (Krohn 1933). Jo ennen vuoden 1916 oppiennätyksiä oli alkanut 

ilmestyä kouluherbaarioiden tekemiseen liittyvää kirjallisuutta ja artikkeleita 

(mm. Luonnon Ystävä 1–20, vuodet 1897–1916). Niissä neuvottiin niin opet-

tajia kuin oppilaitakin, kuinka kasveja kerätään. Jotkut opettajat saattoivat 

myös järjestää oppilailleen kesäkursseja keräyksen helpottamiseksi. Lisäksi 

kouluihin perustettiin paljon luonnontieteellisiä seuroja ja kerhoja, joissa har-
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rastettiin luonnon tutkimista ja seurantaa. Kasvien kerääminen oli myös osa 

kotiseudun tutkimista ja tuntemista, jota pidettiin hyvin tärkeänä. Lisäksi 

korostettiin piirtämisen merkitystä kasvien opettelussa (Krohn 1933). Kasvi-

en keräämisen myötä ehdotettiin, että jokaiseen kouluun tuli perustaa koulu-

puutarha (Luonnon Ystävä 1938). 

Vanhemmat, opettajat ja oppilaatkin keskustelivat julkisesti 1930-luvulta 

lähtien kasvien keräämisen merkityksestä ja tarpeellisuudesta. Muun muassa 

Paasion (1937a) ja Krohnin (1933) mukaan tuolloin oli huomattavissa kaksi 

eri aatesuuntaa. Toinen oli jyrkästi vastaan ja toinen kannatti voimakkaasti. 

Kannattajat perustelivat monella eri tavoilla kasvien keräämisen merkitystä. 

Suomen koulujen työaika sijoittui talviaikaan ja luonnonhistorian oppitunti-

määrät olivat pieniä, joten oppilaiden omaehtoinen kerääminen kesällä oli 

välttämätöntä. Kerääminen hyödytti sekä paikallisen että koko maan kasvilli-

suuden tuntemusta. Tämän kesätehtävän sanottiin myös kasvattavan kerää-

jäänsä rehellisyyteen, omatoimiseen työskentelyyn, havainnointiin, tutkimi-

seen ja sivistykseen. Sen todettiin lisäävän oppilaan ja opettajan vuorovaiku-

tustaitoja ja deduktiivista, loogista ajattelutapaa, tuovan vaihtelua luokassa 

oppimiseen, virittämään luonnonharrastusten syntymistä ja hyvää luontosuh-

detta. Lisäksi se saattoi pitää oppilaat poissa huonoilta teiltä. Ulkona luon-

nossa elävien kasvien opettelua pidettiin suuressa arvossa (mm. Soveri 1944). 

Erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että herbaariot toimivat koko talven oppilai-

den tärkeänä havaintomateriaalina kasvioppia opetettaessa. (mm. Lönnrot 

1860; Krohn 1933; Ulvinen 1958; Virtanen ja Kankaanrinta 1989; Virtanen 

2002; Uotila 2002). Lönnrot toteaakin Suomen kasviossa, Flora Fennicassa jo 

vuonna 1860 seuraavasti:  

”Tarpeellisinten ja hyödyllisinten koulu-oppien sekaan on epäilemättä kasvioppi 

luettava. Se tarjoaa samassa sielun, kun ruumiinki voimille hyvin sopivaa ja otol-

lista harjoitusta, eikä kun moni muu oppi-aine yksipuolisesti ainoastaan edellisil-

le. En tiedä, mikä paremmin kun kasvioppi totuttaisi harjoittajaansa omavarai-

seen tutkintoon ja ulkonaisten erinäisyyksien tarkkaan havaintoon, enkä myös, 

mikä oppilaiselle saattaisi paremman mielihyvityksen, kun se, että äsken tunte-

mattomista kukista sai tuttavia itselleen, tuttavia, jotka jälkeenpäinkin usein näkee 

ja joiden seurassa voipi monta iloista hetkeä viettää, monella suloisella muistolla 

mieltänsä lohdutella, ettei suuresti kaipaakkaan muita joutavia, usein turmele-

vaisiaki seuroja.” 

 

Koulutyön todettiin onnistuneen, jos osa oppilaista innostui kasvien keräämi-

sestä. Nämä oppilaat saattoivat tehdä kesälomillaan keräysmatkoja ympäri 

Suomea. Joidenkin oppilaiden herbaariot saattoivat olla useita satoja kasvila-

jeja käsittäviä kokoelmia ja niistä oli hyötyä myös tieteellisesti (Kivirikko 

1921a ja 1921b). Tällaisia opettajien tarkistamia ja lähettämiä koululaisnäyt-
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teitä on edelleenkin muun muassa Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen 

Keskusmuseon Kasvimuseossa (Uotila 2002). Hollo (1943) perustelee kasvi-

lajintuntemuksen säilyttämistä tutkimustuloksilla, jotka saatiin keväällä 1942. 

Kouluhallituksen lähetti oppikoulujen opettajille kyselyn, miten kasvienke-

ruun lopettaminen sotavuosien aikana oli vaikuttanut muun muassa oppilai-

den lajintuntemustasoon. Tulokset olivat selvät. Keräämisen lopettaminen oli 

vaikuttanut monella tapaa haitallisesti.  

Kasvien keräämisen vastustajat puolestaan kokivat keräämisen turhana 

koululaisten kesäkiusana ja vanhanaikaisena opetusmenetelmänä. Monille 

oppilaille kasvien kerääminen oli kärsimystä. Kesätehtävän teko saattoi 

unohtua koko kesäksi, jolloin syksyllä tuli kova kiire saada kasvio tehdyksi 

ennen koulun alkua. Monet oppilaat eivät tienneet, miten kasveja kerätään. 

Kaikilla ei ollut varaa ostaa kalliita välineitä ja määritysoppaita. Nimilappu-

jen kirjoittamisessa syntyi ongelmia, koska huolellisia muistiinpanoja ei tehty 

kerättäessä. Ei olekaan siis ihme, että herbaarioita tehtäessä kasveja ostettiin 

ja myytiin, vaikka se oli kiellettyä. Kasvien ostamisesta ja myymisestä kiinni 

jääneitä oppilaita rangaistiin. Kauppaa käytiin salassa ja julkisesti jopa sano-

malehtien palstoilla. Kasvikokoelmat siirtyivät myös perintönä sisaruksilta 

toisille ja edelleenkin tarinat kertovat, että monen äidin kädenjälki näkyy niin 

herbaarioissa kuin villasukkien kantapäissäkin. Joskus jopa saattoi kuulla, 

että ”meidän mamma sai Sirkan kasvistosta kympin” (Luonnon Ystävä 

1936). Ajateltiin jopa, että kasvienkeruu oli kiteytymä vilpistä ja epärehelli-

syydestä (Krohn 1933). Keruuta moitittiin myös sen ulkoaopetteluluonteensa 

vuoksi, se oli irrallaan koulutyöstä ja siinä oli suhteettoman suuri työ verrat-

tuna muihin oppiaineisiin. Opettajatkin olivat väsyneitä kasvikokoelmien 

tarkistukseen, sillä se oli käytännössä ylimääräistä työtä eikä siitä maksettu 

kunnollista korvausta. (mm. Räsänen 1921; Luonnon Ystävä 1936; Lahti ym. 

1968). Lisäksi harvinaisia ja erikoisia kasveja kerättiin siinä määrin, että ne 

olivat kuolla sukupuuttoon (mm. Suomen Luonto 1947; Lahti ym. 1968).  

Kasvien kerääminen jatkui Suomen kouluissa aina 1960-luvulle asti. Ke-

räysmäärää kuitenkin alettiin vähentää ja oppilaille annettiin suurempia va-

linnan mahdollisuuksia. Kasvien kerääminen saattoi myös olla joissakin kou-

luissa vaihtoehtoinen esimerkiksi hyönteisten ja kivien keräämisen kanssa. 

Ehdotettiin myös uudenlaisia lähestymistapoja kasvien opettamiseen, paljon 

retkeilyä ja kenttäkursseja opettajan johdolla (Väänänen 1929; Lahti ym. 

1968). Lajintuntemusta pidettiin joka tapauksessa lähes poikkeuksetta tärkeä-

nä ja välttämättömänä asiana muun muassa asenteiden ja yleissivistyksen 

takia (mm. Krohn 1933; Söyrinki 1947; Lahti ym. 1968; Erkamo 1976a) Vi-

noutunut kasvienkeruu oli ymmärretty kasviopin päämääräksi eikä suinkaan 

menetelmäksi (Luonnon Ystävä 1936; Lahti ym. 1968). 
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Kasvien kerääminen kesti säännöllisenä Suomen kouluissa (pääasiassa 

oppikouluissa) lähes sata vuotta. Kasviopin opetus tapahtui käytännössä eri 

kouluissa hieman eri tavoin opettajasta riippuen. Pääpiirteittään opetus kui-

tenkin noudatteli tiettyä linjaa. Tärkeintä oli, että opettaja antoi oppilaalle 

hyvät ohjeet keväällä ennen koulun loppua. Tuolloin saatettiin yhdessä kerätä 

muutama kasvilaji malliksi ja neuvoksi, kuinka kesälomalla oman työn tuli 

sujua. Koulussa oli ensimmäisen vuosiluokan aikana käyty läpi esimerkiksi 

Melan (1877, 1895, 1897 ja 1901; Mela & Cajander 1906), Kivirikon (1912 

ja 1952), Hiitosen (1933) tai Pulkkisen ja Hagforsin (1932) koululaisille tar-

koitettuja kasvioppeja. Niissä keskityttiin muoto-opillisiin seikkoihin.  

Kasvioissa esitettiin 1800-luvulla ja 1960-luvulle asti kunkin lajin kohdal-

la harvinaisuuspisteet eli ”vaihtoarvot” (esim. Hiitonen 1933 sekä Hiitonen ja 

Poijärvi 1966). Ne mainitaan ensimmäisen kerran Melan kasviossa vuonna 

1895. Mela oli nimenomaan aiemmin (1877) jättänyt nämä tarkoituksella 

pois, koska ”moni oppilas toivoo jokaisessa ottamassaan kasvissa saaneensa 

jonkun harvinaisen lajin ja tekee saadakseen sen semmoiseksi suurta väkival-

taa selityksen sanoille”. Kasvilajit oli pisteytetty tavallisimmista harvinaisim-

piin asteikolla 5–100, myöhemmin 1–10. Oppilaiden kesken syntyi kilpailua 

siitä, kenellä oli kasviossaan enemmän harvinaisia lajeja ja siten myös pistei-

tä. Tätä asennetta oli myöhemmin vaikeaa kitkeä pois ja se aiheutti vääristy-

mää kasvien keräämiseen (Virtanen 2002). Tavallisia pihan kasveja ei enää 

haluttu eikä tunnettu vaan kerättiin harvinaisia ja erikoisia lajeja, kuten tulp-

paaneja ja hyasintteja (Borg 1899b; Luonnon Ystävä 1936). Tavallisten kas-

vilajien tuntemuksesta oltiin huolissaan (Linkola 1922). 

Oppikoululaisten tuli kerätä Koulutoimen Ylihallituksen vuonna 1916 an-

tamien ohjeiden mukaan ensimmäisen kesän aikana 75 kasvilajin muoto-

opillinen kokoelma. Opettaja saattoi antaa oppilaalle valmiin kasvilistan, 

määrätä heimot tai ne juuri-, varsi-, lehti ja kukintomuodot, joita tuli kerätä. 

Joskus opettaja saattoi määrätä myös kasvupaikat, joista kasveja tuli kerätä. 

Oppilaiden kasvikokoelmien tuli olla yhteneväiset, jotta niitä voitiin käyttää 

opetuksen apuna. Syksyllä herbaarioiden tuli olla valmiita, siistiksi aseteltuja 

ja järjesteltyjä. Opettaja tarkisti herbaariot luokka-aste kerrallaan (Kaikko 

1935). Kasvilajit myös tentittiin lajinimineen ja heimoineen.  

Seuraavan vuosiluokan aikana kasvikokoelmia käytettiin opetuksessa 

apuna ja havainnoimisvälineenä. Toisena kesänä oppilaan tuli kerätä 45 kas-

vilajia. Kolmantena ja neljäntenä kesänä kasvien kerääminen jatkui siten, että 

viidennen vuosiluokan aikana jokaisen oppilaan herbaariossa oli vähintään 

200 kasvilajia. Muoto-opillisten seikkojen jälkeen opeteltiin kasvien nimiä ja 

Linnèn järjestelmää, jossa lajin tunnistaminen ja luokittelu tapahtui pääasias-

sa heteitä ja emiä laskemalla. (Mela 1877). Kerrotaanpa, että lyseon poikien 

herbaarioissa tuli myös kukanosat olla eriteltyinä (Luonnon Ystävä 1936). 
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Lajimäärää laskettiin 1930-luvulla ensin 150 ja sitten 120 lajiin ja muutenkin 

keräämistä helpotettiin (mm. Paasio 1937a ja 1937b). Vuonna 1961 lajimäärä 

laski 120 lajista 80 lajiin (Erkamo 1976b; Härkönen 1981). Periaatteina olivat 

’laji per tunti’ (Virtanen ja Kankaanrinta 1989) sekä ’vähän päivässä, paljon 

viikossa’ (Kyyhkynen 1916).  

Kasvien kerääminen Suomen kouluissa lopetettiin lopullisesti Opetus-

ministeriön ja Kouluhallituksen määräyksestä vuonna 1969, samoihin aikoi-

hin, kun peruskoulu alkoi tehdä tuloaan (Erkamo 1976b; Härkönen 1981; 

Virtanen & Kankaanrinta 1989). Sotavuosien aikana oli tosin jo ollut noin 

kymmenkunta vuotta, jolloin kasveja ei kerätty (Suomen Luonto 1949). Lo-

pettamiseen vaikuttivat jo vuosikymmeniä kestäneet keskustelut kouluher-

baarioiden tarpeellisuudesta (mm. Krohn 1933; Luonnon Ystävä 1936; Paa-

sio 1937a; Hollo 1943). Lopullisesti kasvien kerääminen lopetettiin vedoten 

luonnonsuojelullisiin syihin, vaikka toisaalta keräilyä pidettiin myös luon-

nonsuojelullisiin ajatuksiin kasvattavana toimintana (Söyrinki 1947). Kasvien 

kerääminen koettiin ekologisen uhkana muun muassa uhanalaisten kasvilaji-

en kohdalla. Tuhannet oppilaat kun keräsivät myös harvinaisia lajeja joko 

tietämättään tai nimenomaan tarkoituksella harvinaisuuspisteiden toivossa ja 

kasvit otettiin ajan ohjeiden mukaan juurinen. Virtanen (1989 ja 2002) tote-

aakin, että vanhempien kunnianhimo ja harvinaisuuspisteiden haalinta johti-

vat sietämättömään tilanteeseen valistuksesta huolimatta.  

Valitettavasti kasvien keräämisen tilalle ei vuosikymmeniin tullut mitään 

korvaavaa menetelmää, vaikka Kouluhallitus antoikin ohjeita kohtuullisen 

lajintuntemuksen säilyttämiseksi. Vuonna 1971 ja -73 annetuissa ohjeissa 

tämä tarkoitti noin 100 kasvilajia, jotka tuli opettaa muun muassa maastoret-

killä, luontopoluilla ja diojen avulla. Myös oppilaiden omaehtoiseen keräi-

lyyn toivottiin kannustettavan. (Erkamo 1976b). Siitä huolimatta jo 1970-

luvun puolivälin jälkeen alkoi ilmestyä kirjoituksia ja keskusteluja, jossa to-

dettiin oppilaiden lajintuntemustason romahtaneen (mm. Erkamo 1976a ja 

1976b; Leinonen 1976a; Härkönen 1981a ja 1981b; Virtanen 1981; Pitkänen 

1983; Käyhty 1996; Leppänen 1999; Sipari 1999; Vepsä 1999; Härkönen 

2001; Koponen 2001; Uotila 2002; Virtanen 2002; Piirainen 2004a). Nuoret 

eivät tunnista kasveja, eivätkä he osaa käyttää määritysoppaita. Lisäksi on 

voitu huomata, että myös opettajien lajintuntemustaidot ovat vähäiset (Haa-

panen 1983; Pitkänen 1983; Kaasinen ja Åhlberg 2002a ja 2002b). Kasvien 

aiheuttamat myrkytystapaukset ovat yleisiä (Myrkytystietokeskus 1997 ja 

1998). 

Heikko lajintuntemus vaikeuttaa biologian opettamista ja oppimista, 

ekosysteemin toiminnan ymmärtämistä ja vieraannuttaa luonnosta (mm. Si-

pari 1999). Myöskään biodiversiteetin tutkiminen, ymmärtäminen ja suojelu 

eivät ole mahdollisia ilman hyvää lajintuntemusta (Komonen 2001; Kaasinen 
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ja Åhlberg 2002a ja 2002b). Miten voidaan luottaa sellaisiin tulevaisuuden 

päättäjiin, jotka eivät erota koivua männystä (Skyttä 1978; Palmen 1980)? 

Lajintuntemusta tarvitaan monilla Suomen elinkeinoelämän aloilla, koska ne 

perustuvat monin tavoin kasveihin (Virtanen 1981; Åhlberg 1977). Nykyisen 

yhteiskunnan irtonaisen ja juurettoman elämäntyylin vastapainoksi oman 

kotiseudun tunteminen antaisi turvallisuuden tunnetta, sillä mm. Kangaksen 

(1998) ja Kalliolan (1973) mielestä ”kestävä rakkaus edellyttää aina kohteen-

sa tuntemista”. Lajintuntemus ja kasvien keräily voivat antaa suunnatonta 

mielihyvää. Tiedon lisääntyminen, löytämisen ilo ja luonnon elämyksellinen 

kokeminen toimivat erinomaisena kannustimena luonnonsuojelua kohtaan. 

(Kurtto 1995; Helynranta 2001; Härkönen 2001; Koponen 2001; Uotila 

2002). Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä (Helsingin sanomat 2002) harmitel-

laankin, että ”Se vasta jurppii, kun ei sunnuntaikävelyllä Helsingin puistoissa 

tunnista puoliakaan maasta puskevista puista tai pensaista”. Lajintuntemus 

antaa aakkoset luonnon suuren kirjan lukemiseen (mm. Eloranta 1992). Ku-

vio 9 kokoaa kasvilajintuntemuksen historiaan ja kestävään kehitykseen liit-

tyviä asioita käsitekarttamuotoon. 
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Kuvio 9. Kasvien keruun ja kasvilajien tuntemisen perustekijöitä ja niiden välisiä tär-

keimpiä suhteita kestävän kehityksen edistämisessä käsitekarttana (muokattu Kaasi-

nen ja Åhlberg 2002c pohjalta) 

 

2.7.5 Kasvilajintunnistuksen opettamisen ja oppimisen eheyttävä teoria 

Kasvilajintunnistusta on joissakin ympäristökasvatukseen liittyvissä julkai-

suissa pidetty huonona tai jopa vältettävänä opetusmenetelmänä (Van Matre 

1998; Nordström 2004). Kuitenkin ympäristökasvatusperiaatteiden mukaan 

oppijoiden tulisi saada kokemuksia ja elämyksiä luonnosta, pystyä kokoa-

maan tietoa ja osata yhdistää niitä laajoiksi kokonaisuuksiksi (esim. Cantell 

ja Koskinen 2004; Cantell 2005). Tavoitteena on herättää oppijan kiinnostus 

luontoa kohtaan siten, että hän pystyisi toimimaan kestävästi ja vastuullisesti. 

Perusajatus tässä tutkimuksessa on, että kasvilajintuntemus tukee kaikkia 

näitä tavoitteita eikä suinkaan tukahduta niitä. Kuten Aho, Havu-Nuutinen ja 
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Järvinen (2003, 10) kirjoittavat, ”ilman omakohtaisia kokemuksia, elämyksiä 

ja tunteita ympäristö- ja luonnontieto on kuin kaluttu luu, vailla intoa ja in-

nostusta.”  

Kasvilajintunnistuksen opettaminen aloitetaan Suomen kouluissa viimeis-

tään peruskoulutuksen alettua. Sitä ennen lapsen omat vanhemmat, isovan-

hemmat ja/tai päiväkoti ovat voineet opettaa kasvilajintuntemusta joillakin 

tavoin. Peruskoulutuksessa on opetussuunnitelmien mukaan selkeä tavoite 

kehittää kasvilajintuntemustaitoja aina lukioon saakka. Kasvilajintuntemus 

on perusteltavissa monin eri tavoin välttämättömäksi ja hyödylliseksi taidok-

si. Perustana on ajatus, että ilman peruslajintuntemustaitoja ja –tietoja 

ekosysteemien toimintaa, ekologiaa ja biodiversiteettiä ei voi ymmärtää, suo-

jella eikä kehittää. Kasvilajintunnistuksessa tarvitaan ja se kehittää kognitii-

visia taitoja, kuten havaitsemista, luokittelua, tunnistamista, nimeämistä ja 

muistia. Nämä perusominaisuudet ovat ihmisen keskeisiä taitoja jokapäiväi-

sessä elämässä ja ne alkavat kehittyä heti lapsen synnyttyä. Näiden taitojen 

avulla ihminen hahmottaa ja muodostaa kuvan ympäröivästä maailmasta ja 

muodostaa siitä järkevän ja hallittavan kokonaisuuden. Kasvilajintunnistuk-

sen ymmärtäminen vaatii näiden peruskognitiivisten toimintojen ymmärtä-

mistä, sillä kyse on kasvien havaitsemisesta, luokittelusta, muistamisesta, 

tunnistamisesta ja nimeämisestä. Näiden perusteella myös kasvilajintunnis-

tamisen opetus, oppiminen ja opetuksen suunnittelu voidaan ohjata paremmin 

tiettyyn suuntaan. Muisti vaikuttaa niin havaitsemiseen, luokitteluun, tunnis-

tamiseen kuin nimeämiseen. Se on keskeinen toiminto kasvilajientunnistami-

sessa. 

Muun muassa havaitsemis- ja muistiteorioiden pohjalta todetaan, että kai-

kin aistein havainnointi on tärkeää. Monien eri aistien käyttäminen johtaa 

tarkempaan ja laajempaan havaintoon, mahdollistaa kohteen tarkastelun mo-

nien eri vihjeiden perusteella ja johtaa tiedon varastointiin eri muistilokeroi-

hin. Mieleen palauttaminen helpottuu ja nopeutuu, kun kohde on usean erilai-

sen vihjeen ja linkityksen avulla saatavilla.  

Ihmiset ovat erilaisia havaitsijoita. Osa ihmisistä havaitsee kohteen en-

simmäiseksi holistisesti eli kokonaisuudesta lähtien, kun taas osa tarkastelee 

kohdetta serialisesti eli yksityiskohdista lähtien. Puhutaan myös induktiivi-

sesta ja deduktiivisesta lähestymistavasta. Lähestymistapa voi olla jopa ge-

neettistä, mutta se todennäköisesti riippuu esimerkiksi havaittavana olevasta 

kohteesta, sen ympäristöstä, tilanteesta ja motivaatiosta. Suurin osa ihmisistä 

havaitsee kasveja useimmiten ensin kokonaisuudessaan eli huomaa kasvin 

habituksen. Toisaalta selkeät, erikoiset, helposti näkyvät tai jollakin tapaa 

varoittavat tuntomerkit saattavat kiinnittää huomion ensimmäisenä, esimer-

kiksi marjoissa. Havaitseminen voi olla tietoista, jolloin havaitsija tarkoituk-

sella etsii tiettyjä tuntomerkkejä, kasvilajeja tai kasvupaikkoja. Tietoinen 
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havaitsija voi kiinnittää ensimmäiseksi huomionsa yksityiskohtiin mieluum-

min kuin kokonaisuuteen, riippuen tietysti havaitsemisen tarkoituksesta. Mo-

nipuolinen lähestymistapa varmistaa, että kaikki oppijat voivat oppia tutulla 

tavalla. 

Havaitseminen tapahtuu todennäköisesti asteittain ja eri olosuhteissa eri 

tavoin. Yhteensopivuusteoriassa (template-matching model) havaintoa ja 

havaittua kohdetta verrataan muistissa oleviin kokonaisiin hahmoihin tai 

muotoihin. Piirteiden analyysiteoriassa (feature analysis) ja komponenttien 

perusteella tunnistamisen teoriassa (recognition-by-components theory) ha-

vaitusta kohteesta erotellaan pienempiä osia, kuten kaavaimia ja piirteitä ja 

kohdetta verrataan muistissa oleviin kaavaimiin tai alkeispiirteisiin ja parhai-

ten yhteensopiva hyväksytään. Havainnosta yleensä verrataan eri teorioiden 

perusteella esimerkiksi niiden ulkoisia ja keskeisiä piirteitä ja tuntomerkkejä, 

kuten muoto-, väri-, liike- ja syvyyspiirteitä. Jos havainto ei ole tarpeeksi 

voimakas tai pitkäkestoinen, se jää havainnon tasolle, eikä etene muihin pro-

sesseihin. Havaitsemiseen liittyvät voimakkaasti havaitsijan aiemmat koke-

mukset, kehitysvaihe, tilanne, tunnetilat, motivaatio ja ärsykeympäristö jne. 

Pelkän näköaistin perusteella havaittava kohde, esimerkiksi valokuvat voivat 

jäädä tunnistamatta, koska niistä voi olla vaikeaa erottaa muun muassa sy-

vyyspiirteitä, tarkkoja tuntomerkkejä, eikä niissä voi käyttää muita aisteja 

apuna. 

Havaitsemisessa tulee ottaa huomioon myös eri ikäiset oppijat. Konkreet-

tisten operaatioiden kaudella olevat alakouluikäiset (1–4 ja 5–6 luokkalaiset) 

tarvitsevat konkreettisia havaintoja ja konkreettista havaitsemistoimintaa, 

elämyksiä, kokemuksia ja omakohtaista tekemistä. Mielikuvituksella ja 

emootioilla on etenkin tämän kauden alkuvaiheessa oleellinen merkitys. Kas-

vilajintunnistuksen liittäminen oppilaan jokapäiväiseen elämään ja arkisiin 

tapahtumiin helpottaa kasvien havaitsemista tällä kehityskaudella. Yläkou-

luikäiset (7–9 luokkalaiset) ja lukiolaiset voivat konkreettisten havaintojen 

lisäksi käyttää abstraktimpia ja käsitteellisimpiä ajattelutoimintoja. Kuitenkin 

konkreettisten havaintojen teko ja omat tutkimukset esimerkiksi ryhmissä 

helpottavat tämänkin ikäisten oppijoiden havaitsemista.  

Kaikilla luokka-asteilla perustuntomerkkien tarkastelussa tulee huomio 

kiinnittää ensin kasvilajien helposti havaittaviin tuntomerkkeihin, kuten habi-

tuksen muotoon, lehtiin, kukkiin ja varteen. Peruskäsitteiden opettelu tässä 

yhteydessä on olennaista, jotta pystyy erottelemaan esimerkiksi erilaiset leh-

den muodot, reunakuviot ja kasvutavat. Näiden käsitteiden avulla luokittelu 

voi helpottua ja määritysoppaita on helpompi käyttää. Myöhemmin voidaan 

tarkastella tarkempia tuntomerkkejä esimerkiksi mikroskoopin avulla.  

Kasvilajien luokittelu helpottaa jäsentämään suurta määrää erilaisia kasvi-

lajeja, -sukuja ja vaikkapa -heimoja. Ihmisellä on luontainen tapa luokitella 
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kaikkia asioita erilaisiin kategorioihin, joten näin tapahtuu luontaisesti myös 

kasvilajien kohdalla. Ohjaamalla oppilaiden luokittelua klassiseen, tieteelli-

seen taksonomiaan, luokittelutavat yhtenäistyvät ja helpottuvat ja auttavat 

samaan kasvimaailmasta järkevän kuvan. Samalla varmistuu myös se, että 

kaikilla on samankaltainen käsitys kasvien luokittelusta ja että puhutaan sa-

moista asioista. Lisäksi kasvioiden käyttö on helpompaa, kun niiden pohjalla 

olevasta taksonomiasta ymmärtää edes vähän. Lajikäsityksen ymmärtäminen 

on myös monissa tieteissä tärkeää. Kuitenkin kasvilajien nimeämiseen monet 

suhtautuvat epäilevästi ja jopa karttaen. Tutkimuksissa onkin todettu, että 

ihmiset luokittelevat mieluiten kohteita perustasolla (basic level). Myös ai-

kuiset puhuvat kasveista useimmiten perustasolla etenkin lapsille, joten sub-

ordinate –tasolla olevat lajinimet eivät pääse siten edes kehittymään. Luokit-

telua saattaa kuitenkin haitata se, ettei kouluissa juuri opeteta kasvitak-

sonomiaa. Luokittelu voi siten pohjautua eri oppilailla erilaisiin ominaisuuk-

siin perustuen. Perustaksonomisten käsitteiden puute ja lajinimien opettami-

sen vähäisyys johtaa väistämättä varsin perustason luokitteluihin ja nimeämi-

seen. Luokittelun ja nimeämisen pohjaksi tulisi siten ehdottomasti antaa eväi-

tä myös koulusta, jolloin uusien kasvilajien liittäminen kategorioihin on hel-

pompaa ja niiden muistiin palauttaminen on nopeampaa. Taksonomiaa tulisi 

siten jollain tasolla myös opettaa kasveja opetettaessa. Perusluokittelutasona 

voisi olla luokittelu karkeasti puihin (puut, pensaat, varvut ja köynnökset) ja 

ruohovartisiin. Puita edelleen tulisi luokitella lehti- ja havupuihin. Ruohovar-

tisia puolestaan tulisi osata luokitella esimeriksi kasvupaikan mukaan (vesi-

kasvit tai maakasvit, myöhemmin eri metsätyypit), yksi- ja kaksisirkkaisuu-

den mukaan tai perussukujen tai -heimojen mukaan. Näistä kustakin luokasta 

olisi hyvä tietää ja osata tunnistaa ainakin muutama yleinen kasvilaji. Nimel-

tä tunnettujen kasvilajien määrä voisi peruskoulun loppuun mennessä olla 

riippuen omasta lähiympäristöstä muutamasta kymmenestä reiluun sataan. 

Tämä määrä kattaisi kaikkein yleisimmät kasvilajit kultakin asuinalueelta. 

Joidenkin kasvilajien nimien tietäminen saattaa innostaa ja tuoda kasvimaa-

ilmaa yhä lähemmäksi ja henkilökohtaisemmaksi. Metsää tai puistoa katsoo 

ihan eri tavalla, kun tietää superordinate –tason ja perustason lisäksi muuta-

man subordinate -tason objektin, kuten puiden joukosta esimerkiksi kuusen 

tai haavan. 

Muistin eri osa-alueiden ja prosessien ymmärtämisen avulla tiedetään mi-

ten kasveja opitaan muistamaan ja tunnistamaan. Tunnistaminen on yksi kes-

keinen osa muistiprosesseja ja havaitsemisen ja luokittelun lopputulos. Kas-

vihavainnot ovat yleensä visuaalisia havaintoja, mutta jos kasvilajeja opetel-

laan puhtaasti visuaalisten lähteiden pohjalta, tiedon prosessointi on teorioi-

den mukaan lyhytkestoista. Sensorinen varasto vastaanottaa ensimmäisenä 

tiedon kasvihavainnosta, jota verrataan ikonimuistissa olevaan kuvalliseen 
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tietoon. Kasvihavainto voi siirtyä lyhytkestoiseen muistivarastoon, johon 

sisältyy edelleen visuaalis-spatiaalinen yksikkö, joka käsittelee kasvihavain-

non. Jos kasvihavainto on tarpeeksi voimakas, sitä voidaan edelleen verrata 

pitkäkestoisessa muistivarastossa olevaan tietoon. Semanttisessa muistivaras-

tossa on yleensä tiedot kasvilajien nimistä ja tuntomerkeistä, jotka voivat 

palautua mieleen kasvihavainnon myötä. Puhutaan myös erityisestä tunnis-

tamismuistista, johon vaikuttavat kasvin piirteet, kontekstuaalinen informaa-

tio sekä tietoinen mieleenpalauttaminen. Muistin toimimisen perustana on 

hyvä luokittelu ja linkitys. Useat linkitykset helpottavat kasvilajienkin tunnis-

tamista. Tehokkaasti ja järkevästi rakennettuun luokitteluun voidaan lisätä ja 

sieltä voidaan palauttaa mieleen haluttuja kasveja. Samalla hahmottuu koko 

kasvimaailma aivan eri tavalla kuin jos kasvit olisivat siellä yksittäisinä pala-

sina. Kasvihavainnon voimakkuudesta, merkityksestä ja muun muassa hyväs-

tä luokittelusta riippuen kasvihavainto voi jäädä lyhytkestoisen muistin tasol-

le tai siirtyä pitkäkestoisen muistin varastoihin. Pitkäkestoiseen muistiin kas-

vilajeja haluttaessa tarvitaan kertausta, muita aisteja, kokemuksia, kasvilajien 

liittämistä johonkin toiseen asiaan, kuten tilanteeseen, kertomukseen, mieli-

kuviin ja eri aistitietoihin. Nimien muistaminen on usein haastavaa ja jälleen 

kerran yksittäiset nimet tarvitsevat muistiin varastoituessaan jonkun linkityk-

sen muihin asioihin. Kuitenkin käsitteiden oppiminen on tärkeää, sillä käsit-

teet jäsentävät edelleen luokitteluamme ja muistiamme. Kasvitieteeseen liit-

tyvät käsitteet edelleen kehittävät ja auttavat kasvilajien havaitsemista ja tun-

nistamista sekä helpottavat määritysoppaiden käyttöä. Monet peruskäsitteet-

kin saattavat olla hukassa, joten ”peruskäsitesalkun” kokoaminen jokaiselle 

oppijalle olisi arvokasta. Nimien muistamisessa ongelmana todennäköisesti 

on nimien ja kuvien linkitysten vähäisyys, nimien käyttämisen ja tiedon puu-

te. Kuviossa 10 nähdään, miten teoriassa kasvihavainto etenee nimeämisen 

asteelle. 
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Kuvio 10. Kasvihavainnon prosessi nimeämiseen saakka 

 

Opetuksessa tulee huomioida kognitiivisten taitojen lisäksi oppijoiden ikä-

kausi ja kehityksen eri vaiheet. Tulee myös muistaa se, että oppijat oppivat 

eri tavoilla ja eri menetelmillä (mm. Aho, Havu-Nuutinen ja Järvinen 2003; 
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Jeronen 2005c). Kasvilajintunnistusta tulisi opettaa eri menetelmin ja erilais-

ten oppimiskäsitysten pohjalta. Behavioristiset opettajajohtoiset opetustavat 

voivat olla jopa hyödyllisiä esimerkiksi kasvilajintunnistukseen liittyvien 

käsitteiden opettelussa. Vaikka oleellista on oppia tarkastelemaan ja havain-

noimaan, tarvitaan myös jonkin verran eri kasvitieteen käsitteiden hallintaa ja 

ymmärtämistä, kuten mikä mahtaa olla hede ja emi, mikä sahalaitainen lehti 

jne. Käsitteiden hallinta helpottaa luokittelemaan asioita ja käyttämään esi-

merkiksi määritysoppaita, jolloin voi itse omaehtoisesti jatkossa opiskella 

lisää kasvilajeja. On lannistavaa, jos ei aluksi saa itse helposti selville, mikä 

kasvi pihamaalla kasvaa. Luokittelu on mahdollista tiettyjen käsitteiden avul-

la. Hyvä luokittelu on puolestaan pohjana muistille ja tunnistamiselle. Ope-

tuksessa tulisi antaa oppilaille mahdollisuus luokitella kasvilajeja myös tie-

teellisen taksonomian perusteella. Tämä mahdollistaa jatkossa kaikkien kas-

vihavaintojen linkittämisen tiettyihin luokkiin ja on pohjana laajemmalle 

kasvitiedon kokoamiselle. Kasvien kerääminen on menetelmä, joka kokoaa 

ihanteellisesti monia hyödyllisiä asioita yhteen. Tämän vuoksi se on kasvila-

jintunnistuksen opiskelussa verraton menetelmä, jota kannattaa soveltaa 

myös nykypäivään sopivaksi. Lisäksi älykkyysteorioiden mukaan on olemas-

sa naturalistinen älykkyys, joka voisi selittää joidenkin oppilaiden hyvää tai-

toa oppia helposti ja nopeasti luontoon liittyviä asioita. Kasvilajintunnistus 

voi kehittää kaikkien oppijoiden naturalistisen älykkyyden osa-alueita.  

Perusajatuksena on se, ettei kasvilajintunnistus ja lajintunnistus ole ympä-

ristökasvatuksen vastakohtia. Ne voivat olla toinen toistaan tukevia menetel-

miä ja antaa haasteita puolin ja toisin. Esimerkiksi muistin eri osa-alueisiin 

voidaan vaikuttaa eri teorioiden perusteella käyttämällä niin elämyksellisiä ja 

kokemuksellisia opetusmenetelmiä kuin esimerkiksi kasvien luokittelua ja 

nimien opettelua. Kasvilajintuntemus voi edistää kaikkia niitä tavoitteita, 

joita ympäristökasvatuksellekin on asetettu. Näitä ovat esimerkiksi ympäris-

töherkkyyden kehittyminen, ympäristövastuulliset teot, ympäristöystävälliset 

arvot ja asenteet ja esimerkiksi ongelmanratkaisutaidot (Wahlström 1997b; 

Cantell ja Koskinen 2004; Cantell 2005). Ympäristökasvatuksen perusperi-

aatteena on kokemuksien ja elämyksien saaminen ja tunnepitoisen suhteen 

syntyminen luontoon. Kasvilajintunnistuksen avulla myös tämä periaate on 

saavutettavissa. Kasvilajintunnistus ei saa kuitenkaan olla itsetarkoitus vaan 

se on yksi osa biologian ja ympäröivän maailman hahmottamista. Monien 

teoriaosassa esitettyjen syiden vuoksi kasvilajintunnistusta ei saa unohtaa, 

vaan se on tärkeä ja oleellinen osa tämän päivän biologian opetusta. Kasvila-

jintuntemus saattaa kulminoitua ainakin osaltaan opettajankoulutukseen ja 

opettajien kasvilajintuntemustaitoihin ja -tietoihin. Jos opettajalla on heikot 

perustiedot, hänen on itsekin vaikea hahmottaa kasvimaailman moninaisuutta 

saati opettaa sitä ja yksittäisiä kasvilajeja oppilailleen. Tämän vuoksi opetta-
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jankoulutuksessa sekä opettajana olevien täydennyskoulutukseen tulisi saada 

ehdottomasti lisää resursseja kasvilajintuntemuksen ja kasvitieteen opiske-

luun. Meillä on kokonainen sukupolvi opettajia, joille ei missään koulutuksen 

vaiheessa ole opetettu juuri lainkaan tai hyvin pinnallisesti kasvilajintunte-

mukseen liittyviä asioita.  

Kasvilajintunnistustaitoja kehittämällä edistämme niin biodiversiteetin 

ymmärtämistä ja suojelua, ekosysteemien rakenteen ja toiminnan ymmärtä-

mistä ja ekologisen perustietouden käsittämistä kuin ehkäisemme kas-

visokeuden syntymistä tai leviämistä. Kasvien tunteminen auttaa oppijaa 

hahmottamaan luonnon monimuotoisuutta ja ymmärtämään selkeämmin ja 

tarkemmin kasvien monipuolisuutta, elintärkeyttä ja muun muassa käyttö-

mahdollisuuksia, vaikkei hyödyn näkökulma tärkeintä aina olekaan. Kas-

visokeus on selkeästi havaittavissa oleva ilmiö myös Suomessa, joten sitä 

tulisi yrittää ehkäistä. Vähissä ovat olleet uudet kasveihin liittyvät oppimate-

riaalit, valtakunnalliset kampanjat tai muut tempaukset, jotka herättäisivät 

ihmisiä uudella tavalla havainnoimaan kasvien monipuolisuutta. Yhtenä hy-

vänä apuvälineenä tulevaisuudessa kasvilajintunnistuksen opettamisessa ja 

kehittämisessä ovat myös nykytekniikkaan liittyvät asiat. Esimerkiksi netti-

kasvioiden avulla aloittelijakin pääsee uudella tavalla käyttämään kasvion 

tarjoamia tietoja (Käpylä 2006). Kuvio 11 kokoaa kasvilajintuntemuksen 

eheyttävän teorian kolmeen tärkeään osa-alueeseen: itse elämään ja ympäröi-

vään luontoon, ihmisen kognitiviisiin taitoihin ja biologian opetukseen ja 

oppimiseen.  

 

 
 

Kuvio 11. Kasvilajintunnistukseen liittyviä tekijöitä 
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2.8 Muita tutkimuksia lyhyesti 

 

Monet tutkimukset kertovat, että niin oppilaiden kuin opettajienkin lajintun-

temustaidot ovat vähentyneet (esim. Erkamo 1976a ja 1976b; Leinonen 

1976a; Härkönen 1981a ja 1981b; Virtanen 1981; Haapanen 1983; Pitkänen 

1983; Pölönen 1998; Sipari 1999; Leppänen 1999; Sorsa-Vainikka ym. 1999; 

Komonen 2001; Kaasinen 2005). Syynä sanotaan olevan kasvienkeruun lop-

puminen, kasvilajintunnistustaitojen ja yleensä kasvien aliarvioiminen, luon-

taisten kontaktien puute luontoon sekä opettajien taitojen, tietojen ja innos-

tuksen puute. Lisäksi biologian oppisisältöihin on tullut valtavasti uusia asioi-

ta ja tuntimäärät ovat pieniä, joten perinteinen lajintuntemus on saanut väis-

tyä. Nämä tässä mainitut tutkimukset ovat olleet pienimuotoisia ja suuntaa-

antavia ja laajempi tutkimus on puuttunut. Niissä ei myöskään ole juuri pa-

neuduttu lajintuntemuksen teoreettiseen puoleen.  

Jo vuonna 1922 Linkola teki tutkimuksen orimattilaisten kasvintuntemuk-

sesta (Linkola 1922). Tuolloin hän totesi, että ”erittäinkin nuori polvi näyttää 

useimmiten melko vähän välittävän luonnon yksityisseikoista”. Tutkimus ei 

kerro, kyselikö hän kasveista kasveja keränneiltä oppikoululaisilta vai 

sellaisilta nuorilta, jotka eivät olleet keränneet kasveja. Yleisvaikutelma 

kuitenkin oli se, että kasvilajintuntemus ja yleensä harrastus kasvimaailman 

moninaisuuteen oli pieni. Vähävaraisemmat vanhat naiset tunsivat kasvilajeja 

parhaiten, koska he olivat olleet paljon tekemisissä kasvien kanssa. Linkolan 

tutkimuksen aikoihin keskusteltiinkin kiivaasti kasvien keruun 

tarpeellisuudesta muun muassa lehtien palstoilla (mm. Kaikko 1935). 

Kasvien kerääminen jouduttiin keskeyttämään Suomen poikkeusoloista ja 

sotavuosista johtuen vuosina 1940-41. Hollo (1943) kirjoittaa, että tuolloin 

lähetettiin kysely kaikkiin maamme oppikouluihin. Vastauksia haluttiin muun 

muassa siitä, miten kasvien keruun poistaminen vaikutti oppilaiden kasvihar-

rastukseen, kykyyn omaksua kasviopin eri asioita ja onko opetusta jouduttu 

tietojen puuttumisen vuoksi muuttamaan? Vaikka kasvien keruun puuttumi-

nen kesti vain vähän aikaa, tulokset osoittivat, että oppilaat olivat ”hämmäs-

tyttävän tietämättömiä aivan tavallisimmistakin kasveista”. Opetukseen ei 

oltu tehty muita muutoksia kuin se, että kasvit opetettiin nyt kuivatuista kas-

veista ja kasvitauluista luokassa. 

Härkösen (1981a ja 1981b) tekemän tutkimuksen mukaan 77 % tutkimuk-

seen osallistuneista koehenkilöistä (opettajia ja opiskelijoita eri aloilta) piti 

kasvituntemuksen opettamista kasvikokoelman tekemisen ja tenttimisen avul-

la mielekkäänä tai melko mielekkäänä. Noin 70 % piti kasvienkeruuta melko 

hauskana tai hauskana. Tutkimuksen mukaan kasvilajientuntemuksessa nii-

den koehenkilöiden välinen ero, jotka olivat koulussa keränneet kasveja ja 
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niiden, jotka eivät olleet koskaan keränneet kasveja oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevä.  

Himanka, Strengell ja Jeronen (2003) ovat tutkineet luokanopettajaopis-

kelijoiden lajintuntemusta vuosina 1997 ja 2001 niin eläin- kuin kasvilajien-

kin kohdalla. Kasvilajeja opiskelijat tunnistivat molempina vuosina hieman 

yli puolet (vuonna 1997 21,8/28 ja vuonna 2003 17,5/28 kasvilajia). Tutkijat 

olettavat, että lajintuntemusta ei opeteta tarpeeksi luokanopettajakoulutukses-

sa eikä luokanopettajaksi opiskelevien perustaidot ole riittäviä. Lisäksi he 

pelkäävät, että tämä johtaa siihen, ettei myönteisiä ympäristösuhteita pääse 

syntymään, sillä kuten yksi tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista oli 

sanonut, kaikki näyttää ”yhdeltä vihreältä mössöltä.” 
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3 Empiirinen osa 
 

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimustavoitteet 

 

Tutkimuksen keskeisenä tehtävänä ja tavoitteena oli saada selville missä 

määrin kasvilajeja tunnistetaan, opitaan ja opetetaan Suomen kouluissa eri 

ikäkausina ja miten lajintuntemustaitoja voitaisiin näiden tietojen pohjalta 

kehittää. Kasvilajien oppimisen ja opettamisen tutkiminen voi avata näkö-

kulmia laajemmin lajintuntemuksen opetuksen kehittämiseen. 

 

3.1.1 Lähtökohdat ongelmille 

Teoriaosan pohjalta heräsi monta tutkimuskysymystä. Etukäteen tiedettiin, 

että kasvilajien tuntemus, opetus ja oppiminen on kansainvälisesti laimin-

lyöty alue (Pölönen 1998). Aiheesta on tehty pienimuotoisia tutkimuksia 

(mm. Härkönen 1981a ja 1981b) ja kirjoitettu joitakin artikkeleita (esim. 

Jones 1967; Dalby 1970; Honey 1987; Keogh 1995), mutta suurempaa tutki-

musta asiasta ei ole toistaiseksi tehty. Kasvilajintuntemus on tärkeää monien 

teoriaosassa mainittujen seikkojen vuoksi, joten sen tutkiminen oli aiheellista. 

Suomen kouluissa on lisäksi ollut pitkä ja poikkeuksellinen historia kasvila-

jintunnistamisen opettamisessa ja oppimisessa. Kouluissa kerättiin kasveja yli 

sata vuotta.  

Tässä tutkimuksessa haluttiin kartoittaa 2000-luvun kasvilajintunnistuk-

sen tasoa, mutta myös sitä, mitä kaikkea lajintuntemukseen liittyy ja sitä 

kautta selvittää, miten lajintuntemustaitoja voitaisiin kehittää. Lähtökohtana 

tutkimusongelmille olivat monet teoriaosasta nousseet kysymykset. Mikä on 

tämänhetkinen lajintuntemuksen tila ja mitkä seikat selittävät kasvilajintun-

temusta? Kuinka kasvilajien havaitseminen, luokittelu, tunnistaminen ja 

nimeäminen tapahtuvat eri ikäkausina? Miten opetusta ja oppimista voidaan 

kehittää niin, että kasvilajintuntemuksen taso saataisiin kohoamaan? Mitkä 

opetusmenetelmät sopivat parhaiten Suomen kouluissa tapahtuvaan kasvila-

jintunnistuksen opettamiseen? Kasvilajintunnistuksesta ja siihen liittyvistä 

kognitiivisista taidoista ei ole olemassa aiempaa yhtenäistä teoriaa. Myös 

uusien opetusmenetelmien kehittely vaatii, että tunnetaan ihmisen ajattelu-

toimintoihin kuuluvia prosesseja. Kuviossa 12 on tiivistetysti esitetty tutki-

muksen lähtökohdat. 
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Kuvio 12. Lähtökohdat väitöstutkimukselle 

 

3.1.2 Tutkimusongelmat 

Esittelen ensin yleiset tutkimusteemat ja niihin sisältyvät tutkimusongelmat 

(luku 3.1.3). Yleisessä tutkimusasetelmassa (luku 3.1.4) tuodaan esille tutki-

musteemat, yleiset tutkimusongelmat, tutkittavat sekä se, millä menetelmillä 

mihinkin ongelmaan pyritään vastaamaan. Tämä tehdään siksi, että tarkat 

tutkimusongelmat ovat menetelmäkohtaisia (luvut 3.1.5, 3.1.6 ja 3.1.7) ja 

tulokset esitellään niiden mukaisessa järjestyksessä. 

 

3.1.3 Yleiset tutkimusongelmat 

Tutkimuksen lähtökohtana oli kymmenen erilaista tutkimusongelmaa, joista 

tutkimus lähti alunperin liikkeelle (taulukko 8). Myöhemmin tutkimusongel-

mia tarkennettiin ja mietittiin niitä tutkimusmenetelmiä, joilla ongelmia pys-

tyttäisiin ratkaisemaan. Ensinnäkin haluttiin saada selville, miten hyvin kas-

vilajeja tunnistetaan ja tunnetaan ja mitkä muuttujat voisivat selittää tilastolli-

sesti kasvilajien tunnistamista. Haluttiin saada myös selville, mitkä kasvilajit 
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ja kasvilajiluokat tunnistetaan parhaiten ja heikoiten ja mikä voisi selittää tätä 

tulosta. Tutkimusongelmiksi muodostuivat myös asenteisiin ja arvostuksiin 

liittyvät kysymykset, kuten mikä merkitys kasveilla on tutkittaville, mitä 

mieltä kasvilajien tunnistamisesta ollaan ja miten ihmisten mielestä kasvilaje-

ja tulisi tunnistaa. Haluttiin selvittää myös sitä, millaista tietoa tutkittavilla on 

kasveihin liittyvistä asioista, miten kasvilajeja on opetettu ja miten niitä tulisi 

heidän mielestään opettaa. Yleiset tutkimusongelmat johtivat tarkempien 

tutkimusongelmien asetteluun, jotka esitellään seuraavissa luvuissa. 

 

Taulukko 8. Tutkimusteemat ja -ongelmat  

 

Teemat Menetelmistä riippumattomat tutkimuson-

gelmat 

1. Kasvilajien tunteminen 1. Missä määrin tutkittavat peruskoulun, luki-

on, opettajankoulutuslaitokset oppilaat ja 

opiskelijat, luokanopettajat ja yliopisto-

opettajat tuntevat tavallisia luonnonkasvilajeja 

ja –lajiluokkia? 

2. Mitkä kasvilajit tai kasvilajiluokat on tun-

nistettu parhaiten ja mitkä heikoiten? 

3. Selittääkö kasvilajien tunnistamista tilastol-

lisesti merkitsevästi sukupuoli, asuinpaikka 

(kaupunki-maaseutu), ikä/luokka-aste tai 

tutkimuspaikka (luonto-luokka)? 

2. Harrastuneisuus 4. Onko tutkittavilla luontoon liittyviä harras-

tuksia? 

3. Suhde luontoon ja kasveihin 5. Mikä merkitys kasveilla ja luonnolla on 

tutkittavien ajattelussa ja elämässä? 

4. Tieto kasveista 6. Millaista tietoa tutkittavilla on kasveista? 

5. Kasvilajien tunnistamiseen liittyvät 

asenteet 

7. Pitävätkö tutkittavat kasvilajien tunnista-

mista tärkeänä? 

6. Tunnistamisprosessi 8. Mitä tuntomerkkejä tutkittavat tarkkailevat 

aloittaessaan tunnistaa kasvilajeja? 

7. Opetus ja oppiminen 9. Miten tutkittaville on opetettu, miten he 

ovat oppineet tuntemaan kasvilajeja ja miten 

heidän mielestään kasvilajeja tulisi opettaa 

heille, jotta oppimista tapahtuisi? 

Lisäksi asiantuntijoiden näkemykset kasvi-

lajintunnistuksesta 

10. Millaisia käsityksiä kasvilajintunnistuk-

seen liittyvistä asioista asiantuntijoilla on? 

 

3.1.4 Yleinen tutkimusasetelma 

Tutkimus rajattiin muutamaan laajempaan kysymykseen, vaikka mielenkiin-

toisia tarkasteltavia seikkoja löytyikin useita. Nämä ovat kuitenkin tulevien 

tutkimusten ongelmia ja kysymyksiä. Tutkimusasetelmassa (kuvio 13) näkyy 
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tutkimuksen moniulotteisuus. Tutkimuksessa oli seitsemän erilaista teemaa, 

joihin jokaiseen sisältyi tarkempia tutkimusongelmia. Niitä ratkottiin erilaisil-

la tutkimusmenetelmillä, joista kerrotaan tarkemmin luvussa 4. Menetelmiä 

joudutaan kuitenkin esittelemään jo tässä vaiheessa hieman, sillä tarkat tut-

kimusongelmat jaottuvat myös menetelmien mukaisesti. Tutkimusmenetel-

minä tässä tutkimuksessa käytettiin kasvilajintunnistustestiä (3.1.5), sen ko-

keellista eksperimenttiä eli luontopolkutestiä (3.1.6), kirjallista kyselyä 

(3.1.7) sekä teemahaastattelua (3.1.7). Tulokset esitellään näiden tutkimus-

menetelmien ja tutkimusongelmien mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi tutki-

musasetelmassa esitellään alustavasti tutkimukseen osallistuneita tutkittavia, 

jotka olivat ala-asteen, yläasteen ja lukion oppilaita, opettajaksi opiskelevia, 

yliopisto-opettajia ja asiantuntijoita. Tutkittavat esitellään tarkemmin luvussa 

4.1.  

 

 
 

Kuvio 13. Yleinen tutkimusasetelma 
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3.1.5 Kasvilajintunnistustestiin liittyvät tutkimusongelmat 

Kasvilajintunnistustestin tutkimusongelmat olivat seuraavat: 

1. Missä määrin tutkittavat peruskoulun, lukion ja yliopiston oppilaat ja 

opiskelijat, luokanopettajat ja yliopisto-opettajat tuntevat tavallisia 

luonnonkasvilajeja ja -lajiluokkia?  

2. Mitä kasvilajeja on tunnettu parhaiten ja miten kasvilajeja on nimetty? 

3. Selittääkö tutkittavien a) sukupuoli, b) ikä, c) sitä vastaava koululuok-

ka ja koulutusaste, d) asuinpaikka ja e) koulu tilastollisesti merkitse-

västi kasvilajien tunnistamista? 

 

Kasvilajintunnistustestin tarkoituksena oli saada selville muun muassa se 

keskeinen seikka, kuinka hyvin suomalaiset oppilaat ja opiskelijat tunnistivat 

tavallisia suomalaisia kasvilajeja. Tunnistettiinko kasvilajeja heikosti vai hy-

vin ja millaisia eroja tunnistamisessa oli eri testattavien välillä? Tähän liittyen 

tarkasteltiin mahdollisia tuntemisen selittäjiä, joita olivat sukupuoli, ikä ja 

sitä vastaava koululuokka ja koulutusaste, asuinpaikka (maaseutu/kaupunki) 

ja koulu. Esimerkiksi tyttöjen ja poikien välillä on todettu olevan monenlaisia 

eroja. Löytyikö eroja myös kasvilajientunnistamisessa? Selittäviksi muuttu-

jiksi otettiin myös tutkittavien ikä ja koulutusaste. Mielenkiinnolla odotimme, 

kasvoiko kasvilajintunnistustaidot koulutusasteen ja iän myötä eli tapahtuuko 

oppimista luokka-asteelta toiselle siirryttäessä vai pysyvätkö kasvilajintunnis-

tustaidot muuttumattomina ala-asteelta lähtien? Samassa yhteydessä tarkas-

teltiin kasvilajien luokittelun tarkkuutta. 

Kasvilajintunnistustestin avulla haluttiin tarkastella myös sitä, onko ole-

massa jotakin säännönmukaisuutta siitä millaiset kasvilajit tunnistetaan 

useimmiten ja millaisia kasvilajeja taas heikoiten? Tämä tieto auttaa selittä-

mään osaltaan sitä, mihin seikkoihin oppilaat ja opiskelijat kiinnittävät huo-

miota kasvilajeja tunnistaessaan eli mitkä tuntomerkit ovat sellaisia, joiden 

perusteella kasvilaji helpoiten tunnistetaan? Lisäksi tarkasteltiin miten 

kasvilajeja nimettiin. 

 

3.1.6 Kokeellinen osatutkimus: Luontopolkutestin tutkimusongelmat 

Luontopolkutestin tutkimusongelmia oli kolme. Ne olivat varsin samanlaisia 

kuin varsinaisessa kasvilajintunnistustestissäkin, mutta lisäongelmana oli 

selvittää, vaikuttaako kasvilajientunnistamiseen tunnistamispaikka: tunniste-

taanko kasvilajeja parhaiten luokassa vai luonnossa? Tutkimusongelmat oli-

vat seuraavat: 
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1. Missä määrin tutkittavat peruskoulun 4.–6. luokka-asteen oppilaat tun-

tevat tavallisia luonnonkasvilajeja ja -lajiluokkia kuvien perusteella 

luokassa ja aitojen kasvien perusteella luonnossa? 

2. Mitä kasvilajeja on tunnettu parhaiten, miten kasvilajeja on nimetty ja 

tunnistusten eroavuus luonnossa ja luokassa? 

3. Selittääkö tutkittavien a) sukupuoli, b) luokka-aste ja c) tunnistamis-

paikka (luonto – luokka) tilastollisesti merkitsevästi kasvilajien tun-

nistamista?  

 

3.1.7 Kasvilajintunnistustestin kyselyn ja teemahaastattelujen 

tutkimusongelmat  

Kirjallisella kyselyllä sekä teemahaastatteluilla tutkittiin tutkittavien oppilai-

den, opiskelijoiden ja opettajien käsityksiä kasvilajintunnistamiseen liittyen. 

Näiden kahden tutkimusmenetelmän avulla kootut tulokset esitetään yhdessä, 

sillä niiden tutkimusongelmat sekä haastatteluun ja kyselyyn osallistuneet 

tutkittavat ovat osittain täysin samat. Tarkat kysymykset ja kyselylomakkeet 

sekä haastattelukysymykset ovat nähtävissä liitteissä (liitteet 10–18). Yhteiset 

tutkimusongelmat ovat seuraavat (suluissa on kerrottu liittyykö kysymys ky-

selyyn, teemahaastatteluun vai molempiin): 

1. Harrastuneisuus: Liittyykö harrastuneisuus kasvilajintunnistustaitoi-

hin? (Haastattelu) 

a. Luonnon harrastaminen: Mitä tutkittavat harrastavat, onko luon-

toon liittyviä harrastuksia? 

b. Luonnossa liikkuminen: Minkä verran tutkittavat liikkuvat luon-

nossa ja mitä tutkittavat tekevät luonnossa? 

2. Suhde luontoon ja kasveihin (Kysely + haastattelu) 

a. Mikä merkitys kasveilla ja luonnolla on tutkittavien ajattelussa ja 

elämässä? 

b. Mitä luonto ja kasvit merkitsevät tutkittavalle? 

c. Millaiset asenteet tutkittavalla on luonnonsuojelua kohtaan? 

3. Tieto kasveista (Haastattelu) 

a. Tutkittavien oppilaiden ja opiskelijoiden määritelmät käsitteestä 

kasvi: Mitä tai mikä kasvi tutkittavan mielestä on? Mitä osia 

kasvissa on?  

b. Mitä hyötyä kasveista on tutkittavien mielestä? 

c. Mitä luontoon kuuluu tutkittavan mielestä? 

4. Tunnistamiseen liittyvät asenteet (Kysely + haastattelu) 

a. Tarvitseeko kasvilajeja tunnistaa tutkittavien mielestä? 
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b. Mitä hyötyä kasvilajien tunnistamisesta on ja mitä kasvilajeja 

tutkittavien mielestä tulisi tunnistaa? 

c. Mitä kasvilajeja tutkittavien mielestä tulisi tunnistaa? 

5 Tunnistamisprosessi (Haastattelu) 

Mitä tuntomerkkejä tutkittavat tarkkailevat aloittaessaan tunnistaa kas-

vilajeja?  

6. Opetus ja oppiminen (Kysely + haastattelu) 

a. Kenen avulla, missä ja miten tutkittava on aiemmin oppinut tai hä-

nelle on opetettu kasvilajeja?  

b. Miten, missä ja milloin kasvilajeja pitäisi tutkittavien mielestä 

opettaa?  

c. Lisäksi opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille ja yliopisto-

opettajille esitettiin kirjallinen kysymys kasvi-cd-rom-ohjelmien 

käytöstä. 

 

Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin kuutta kasvitieteen tai kasvatustieteen asi-

antuntijaa. Heidät numeroitiin numeroilla 01–06. Asiantuntijoiden haastatte-

luissa tutkimusongelmat olivat haastattelukohtaisia, sillä haastattelujen tee-

mat olivat hieman erilaisia. Kolmen professorin (01, 02, 04) ja yhden tutkijan 

(03) haastattelut noudattivat samaa linjaa, joten heidän haastattelujensa on-

gelmat olivat seuraavat: 

1. Mikä merkitys luonnolla ja kasveilla on asiantuntijoiden ajattelussa? 

2. Mitä haastateltava ajattelee kasvilajintunnistuksesta? Miten sitä pitäisi 

kehittää? Miten kasvilajeja tulisi opettaa? Miten kasvilajeja tulisi tun-

nistaa?  

3. Miten haastateltava on itse kiinnostunut kasveista? Miten hän on op-

pinut itse kasvilajeja? 

 

Yhden emerita professorin (05) haastattelu käsitteli erityisesti kasvilajien 

keräämistä ja siihen liittyviä asioita. Hänen haastattelunsa tutkimusongelmat 

olivat seuraavat: 

1. Haastateltavan oma historia kasvien parissa: 

Miten haastateltava on itse oppinut tunnistamaan kasvilajeja? Miten 

hän on innostunut kasveista? 

2. Kasvilajien keräämisen historiaa Suomessa: 

Milloin kasvilajeja on alettu kerätä Suomessa ja miksi? Miten kasvila-

jeja kerättiin? Miten kasveja opetettiin kouluissa? Kasvien keräämi-

seen liittyvät yleiset asenteet. Mitä kasvilajeja tulisi tunnistaa? Millai-

nen menetelmä kasvien kerääminen on haastateltavan mielestä? Mil-
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loin ja miksi kasvien kerääminen lopetettiin pakollisena Suomen kou-

luissa? 

3. Kasvilajien keräämiseen liittyvät tunteet ja asenteet: 

Mitä tunteita haastateltavalla on kasvilajien keräämistä kohtaan? 

4. Nykytilanne: 

Mikä on kasvilajintuntemisen taso haastateltavan mukaan tällä hetkel-

lä Suomen kouluissa? Miten kasvilajeja tulisi opettaa kouluissa? 

 

Yhden professorin (06) haastattelun tutkimusongelmat olivat: 

1. Kasvien keräämisen historiaa Suomessa: Milloin kasveja alettiin kerä-

tä? Kuka ja miksi niitä kerättiin? Miten kasveja nykyään kerätään? 

Tarvitseeko kasveja kerätä nykyään enää? 

2. Suomen koululaisten kasvien kerääminen: Milloin koululaiset alkoivat 

kerätä kasvilajeja? Miksi? Oliko keräyksestä jotakin hyötyä tai hait-

taa? Oliko keräyksen lopettamisesta jotakin haittaa? 

3. Kasvien kerääminen harrastuksena: Millainen harrastus kasvit ovat? 

Voiko niitä harrastaa nykyään? Miten oppilaita voisi innostaa ja moti-

voida kasvien pariin? 

4. Lajintuntemuksen merkitys: Mikä merkitys ja mitä hyötyä lajintunte-

muksella on? Mikä on tämänhetkinen tilanne? 

 

Näiden kaikkien teemahaastatteluihin ja kyselyihin liittyvien tutkimusongel-

mien avulla pyrittiin saamaan kattavia vastauksia kasvilajintunnistukseen 

liittyvistä asioista. Tulokset esitetään yhdistettynä.  

 

 

3.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimuksessa käytettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusme-

netelmiä tutkimuksen aiheesta ja tutkimusongelmista johtuen. Tällä valinnal-

la haluttiin varmistaa, että tutkittavasta kohteesta saadaan mahdollisimman 

monipuolista, laajaa ja hyvää tutkimusmateriaalia ja tutkimustulokset pysyvät 

laadukkaina ja mahdollisimman todenmukaisina. Näiden menetelmien on 

todettu tukevan ja täydentävän toinen toistaan (mm. Hirsjärvi, Remes ja Sa-

javaara 2005). Tutkimuksen aineisto koottiin vuosina 2000–2003. Aineisto 

purettiin ja analysoitiin vuosina 2005–2006. Tutkimus koottiin kirjalliseen 

muotoonsa pääasiassa syksyllä 2008.  
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3.2.1 Tutkimusmenetelmien valinta  

Kvantitatiiviset että kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät limittyivät toisiinsa, 

sillä molempia menetelmiä käytettiin samojen aineistojen analysoimisessa. 

Tämä ratkaisu perustui muun muassa seuraavissa teoksissa esiteltyihin päät-

telyketjuihin (Åhlberg 1992, 2–3; Tashakkori ja Teddlie 1998; Hirsjärvi ja 

Hurme 2000, 21–33). Tällä tavoin yritettiin saada mahdollisimman perustel-

tu, laaja ja syvä kuvan tutkittavasta aiheesta. Tutkittavat ryhmät ja tutkimus-

ongelmat määräsivät, mitä tutkimusmenetelmiä käytettiin.  

Päätutkimusongelmana oli selvittää miten hyvin tai heikosti suomalaiset 

koululaiset ja opiskelijat tunnistavat tavallisia ja yleisiä kasvilajeja. Tätä mää-

rällistä tutkimusongelmaa selvittämään kehitettiin kasvilajintunnistustesti ja 

kyselykaavake, jossa kvantitatiivisesti mitattiin kasvilajintuntemuksen tasoa. 

Monet muut tutkimusongelmat kuitenkin vaativat kvalitatiivisten tutkimus-

menetelmien käyttöä. Kvalitatiivisella kyselylomakkeella sekä teemahaastat-

telulla pyrittiin saamaan vastauksia aiemmin luvussa 3 esitettyihin tutkimus-

ongelmiin. Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät jaottuivat 

tutkimuksessani taulukon 9 mukaisesti. 

 

Taulukko 9. Väitöskirjassa käytetyt tutkimusmenetelmät 

 

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 

A. Kasvilajintunnistustesti C. Kysely 

B. Luontopolkutesti D. Teemahaastattelut 

 

Eri tutkimusmenetelmiin osallistui eri määrä tutkittavia. Kaiken kaikkiaan 

tutkimukseen osallistui 883 tutkittavaa oppilasta, opiskelijaa, opettajaa ja 

asiantuntijaa. Taulukkoon 10 on koottu eri tutkimusmenetelmiin osallistunei-

den tutkittavien määrät. Kvantitatiiviseen kasvilajintunnistustestiin osallistui-

vat kaikki muut tutkittavat paitsi kasvi- ja kasvatustieteen asiantuntijat, joita 

ainoastaan haastateltiin. Kvantitatiiviseen luontopolkutestiin osallistui 123 

ala-asteen 4.–6. -luokkalaista oppilasta. Kvalitatiiviseen kyselyyn osallistui-

vat kaikki kasvilajintunnistustestin tehneet oppilaat ja opiskelijat sekä yli-

opisto-opettajat yläasteelta ylöspäin. Yhteensä kyselyyn vastasi siten 390 

tutkittavaa. Kvalitatiiviseen teemahaastatteluun valittiin testin perusteella 

yhteensä 171 tutkittavaa oppilasta ja opiskelijaa, kaikki luokanopettajat (6 

opettajaa) ja sen lisäksi jo edellä mainitut asiantuntijat. Yliopisto-opettajia ei 

haastateltu. Yhteensä haastateltiin siten 183 tutkittavaa. Seuraavassa luvussa 

tutkittavat ja menetelmät esitellään tarkemmin. 
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Taulukko 10. Tutkimukseen osallistuneet tutkittavat jaoteltuina tutkimusmenetelmien 

mukaan 

 

Tutkittavia yhteensä 

kasvilajintunnistustesti luontopolkutesti kysely teemahaastattelu yhteensä 

754 123 390 183 883 

 

3.2.2 Tutkittavat 

Tutkimusongelmien perusteella tutkimukseen valittiin Etelä- ja Itä-Suomesta 

laaja ja monipuolinen joukko koululaisia ja opiskelijoita eri koulutusasteilta 

yleissivistävän koulutuksen puolelta. Näin saatiin kronologisesti etenevä 

poikkileikkaus oppilaista ja opiskelijoista kasvilajintunnistajina. Tutkimus-

otoksessa oli tutkittavia peruskoulun jokaiselta luokka-asteelta, alkaen ala-

asteen ensimmäiseltä vuosiluokalta ja päättyen yhdeksänteen vuosiluokkaan, 

lukion ensimmäisen ja toisen vuosiluokan opiskelijoita, yliopistossa opetta-

jaksi opiskelevia opiskelijoita, yliopisto-opettajia ja kasvitieteen ja kasvatus-

tieteen asiantuntijoita Suomesta. Tutkimuksessa on myös mukana testattujen 

ala-asteen vuosiluokkien luokanopettajia (taulukko 11).  

Tutkimuksessa puhutaan yleisesti tutkittavista, joilla tarkoitetaan ala- ja 

yläasteen sekä lukion oppilaita (1.–II luokat), opiskelijoita (opettajankoulu-

tuslaitoksista), yliopisto-opettajia (yliopistossa opettavia lehtoreita, tutkijoita 

ja professoreita) ja asiantuntijoita (professoreita ja yksi tutkija). Yliopisto-

opettajien ja asiantuntijoiden nimitysero tässä tutkimuksessa johtuu siitä, että 

yliopisto-opettajat osallistuivat kvantitatiiviseen kasvilajintuntemustestiin ja 

kirjalliseen kyselyyn, mutta asiantuntijat ainoastaan teemahaastatteluihin. 

Näillä nimityseroilla halutaan pitää erillään nämä kaksi tutkittavaa ryhmää, 

jotteivät ne sekoittuisi toisiinsa.  

Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan yhteensä 883 tutkittavaa. Tut-

kittavia oli eri paikkakunnilta ja eri kouluista eri määriä. Tutkittavien iät ulot-

tuivat 6 ikävuodesta 80 ikävuoteen, joista suurin osa oli ikävuosien 6–40 vä-

liltä.  
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Taulukko 11. Tutkittavien kuvaus 

 

Tutkittavat Tutkittavi-

en ikä 

Tutkit-

tavien 

määrä 

Tutkimusmene-

telmä 

Huomautettavaa 

ala-asteen koulu, 

luokat 1–6: Vantaa 

n. 6–12 

vuotta 

 192 kasvilajintunnis-

tustesti ja teema-

haastattelut 

Kasvilajintunnis-

tustestissä mukana 

jokaisen luokka-

asteen luokanopet-

taja 

ala-asteen luokat 

4–6: Savonlinna 

n. 9–12 

vuotta 

123 kasvilajintunnis-

tustesti, kokeelli-

nen osatutkimus: 

luontopolkutesti 

Kasvilajintunnis-

tustesti luonnossa 

ja luokassa 

ala-asteen 6. luo-

kat: Espoo, Savon-

linna, Parikkala 

n. 12 vuotta 166 kasvilajintunnis-

tustesti ja teema-

haastattelut 

Kaupunki- ja maa-

seutukoulut 

yläaste, luokat 7–9: 

Espoo  

n. 12–16 

vuotta 

139 kasvilajintunnis-

tustesti, kysely ja 

teemahaastattelut 

Jokaiselta luokka-

asteelta kolme 

rinnakkaisluokkaa 

lukio, luokat I ja II: 

Espoo 

n. 16–18 

vuotta 

137 kasvilajintunnis-

tustesti, kysely ja 

teemahaastattelut 

- 

opettajankoulutus-

laitokset: Helsinki, 

Savonlinna 

n. 19–40 

vuotta 

103 kasvilajintunnis-

tustesti, kysely ja 

teemahaastattelut 

Opiskelijat pääasi-

assa lastentarha- ja 

luokanopettaja-

opiskelijoita 

ala-asteen luokan-

opettajat: Vantaa 

n. 25–60 

vuotta 

6  kasvilajintunnis-

tustesti ja teema-

haastattelut 

Kasvilajintunnis-

tustestissä mukana 

jokaisen luokka-

asteen luokanopet-

taja 

asiantuntijat ja 

yliopisto-opettajat: 

ympäri Suomea 

n. 30–80 

vuotta 

17 kasvilajintunnis-

tustesti, kysely tai 

teemahaastattelut 

Yliopisto-opettajat 

pääasiassa ympä-

ristöaloilta. Asian-

tuntijat kasvi- ja 

kasvatustieteilijöi-

tä. 

YHTEENSÄ n. 6–80 

vuotta 

883 -  

 

Tutkimusotoksella haluttiin saada kattava kuva eri ikäisten oppilaiden ja 

opiskelijoiden kasvilajintuntemuksen tasosta ja siihen liittyvistä asioista, ku-

ten havaitsemisesta, ajattelusta ja motivaatiosta. Peruskoulussa kasvilajien 

opettamisen pääpaino on ollut ala-asteella opetussuunnitelmien ja oppikirjo-

jen perusteella. Tutkimukseen valittiin yksi ala-asteen koulu, johon osallis-

tuivat kaikki luokka-asteet ensimmäisestä luokasta kuudenteen luokkaan sekä 
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heidän opettajansa. Tutkittavia pyrittiin saamaan jokaiselta luokka-asteelta 

noin 30. Yhteensä ala-asteen koulun kasvilajintunnistustestiin osallistui 193 

oppilasta ja 6 opettajaa (taulukko 11).  

Tutkimukseen valittiin myös kolmelta eri paikkakunnalta, neljästä eri 

koulusta ala-asteen kuudennen luokan oppilaita, koska ajattelin, että siihen 

mennessä oppilailla tulisi olla ala-asteen aikana karttuneet tiedot hallussa 

ennen yläasteelle siirtymistään. Kuudesluokkalaisia valittiin tutkimukseen 

mukaan sekä kaupunkikouluista että maaseutukouluista. Löysin testikoulut 

Espoosta, Savonlinnasta ja Parikkalasta (taulukko 11). Espoosta mukana oli 

neljä kuudetta luokkaa kahdesta eri koulusta, Savonlinnasta kolme kuudetta 

luokkaa yhdestä koulusta ja Parikkalasta yhden koulun yksi kuudes luokka. 

Kuudesluokkalaisia osallistui testiin kaiken kaikkiaan 166 tutkittavaa. Lisäksi 

tutkittiin ala-asteen neljännen – kuudennen luokan oppilaiden kasvilajintun-

nistustaitoja luonnossa ja luokassa. Luontopolkutesti tehtiin Savonlinnassa ja 

siihen osallistui 123 tutkittavaa.  

Yläasteen ja lukion oppilaat olivat koulusta, joka sijaitsi Espoossa. Yläas-

teen oppilaita osallistui tutkimukseen 139. Lukiosta tutkimuksessa oli muka-

na vain ensimmäinen ja toinen vuosiluokka, sillä kolmannen vuosiluokan 

oppilaita ei haluttu häiritä ylioppilaskirjoitusten vuoksi. Lukiosta oli mukana 

137 oppilasta. Yliopistossa opettajaksi opiskelevia opiskelijoita valittiin mu-

kaan sen takia, että heidän vastuullaan on tulevaisuudessa muun muassa en-

simmäisen – kuudennen vuosiluokan biologian ja kasvitietouden opetus, eikä 

tätä ryhmää ole aiemmin tässä laajuudessaan tiettävästi tutkittu. Opettajan-

koulutuslaitoksen opiskelijat valittiin kahdesta eri yliopistosta, Helsingistä ja 

Savonlinnasta. Tutkimustestit toteutettiin biologian didaktiikan kurssiluento-

jen yhteydessä, joissa oli osallistujia eri vuosikursseilta. Opettajankoulutus-

laitoksen opiskelijoita osallistui tutkimukseen yhteensä 103. Tutkimusluvat 

haettiin Espoon kaupungilta, Savonlinnan kaupungilta sekä Parikkalan kou-

lun rehtorilta. Opettajankoulutuslaitoksen testeihin lupa saatiin professori 

Mauri Åhlbergilta. 

Yliopisto-opettajat olivat pääasiassa eri ympäristöalojen opettajia, mutta 

joukossa oli myös professoreita. He osallistuivat testiin Helsingissä pidetyn 

ainedidaktiikan symposiumin yhteydessä (1.2.2002). Kuudelta muulta kasvi- 

ja kasvatustieteen asiantuntijalta pyydettiin haastattelua, johon heillä ilahdut-

tavasti oli innostusta ja aikaa. He olivat kasvi- ja kasvatustieteen professorei-

ta ja tutkijoita. Tutkimuksessa puhutaan erikseen siten yliopisto-opettajista, 

joilla tarkoitetaan kvantitatiiviseen testiin ja kyselyyn osallistuneita yliopisto-

opettajia sekä asiantuntijoista, joilla tarkoitetaan haastateltuja professoreita ja 

tutkijoita. 

Tutkimuksessa käytettiin juoksevaa numerointia kasvilajintunnistustestin 

tehneiden koulujen ja tutkittavien merkitsemiseen. Numerointi oli välttä-



113 

 

mätöntä, jotta testitulokset voitiin siirtää tietokoneelle ja suorittaa niistä tar-

vittavia tilastotieteellisiä ajoja. Haastatellut oppilaat ja opiskelijat merkittiin 

kirjallisesti seuraavaan muotoon: koulu, luokka, sukupuoli, paras/heikoin, 

testissä saatu pistemäärä n/70. Taulukosta 12 selviää kasvilajintunnistustes-

tiin, kyselyihin ja teemahaastatteluihin osallistuneet tutkittavat eroteltuina 

kouluittain ja luokittain. Taulukkoon on myös merkitty monta tutkittavaa on 

haastateltu kultakin luokalta ja millä perusteella haastateltavat on valittu. 

Tarkempi muuttujaluettelo on liitteessä 20. 

 

Taulukko 12. Kasvilajintunnistustestiin, kyselyihin ja teemahaastatteluihin osallistu-

neiden koulujen ja tutkittavien oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja asiantuntijoi-

den numerointi 

 

Kasvilajintunnistustesti Kyselyt Haastattelut 

Koulu Tutkitta-

vien mää-

rä 

Koulu-

jen nu-

merointi 

Tutkit-

tavien 

nume-

rointi 

Kenelle 

tehty 

Kenelle tehty 

Espoo, 6. luokat    -  

1. 6a 16 001 001, 002, 

003 

- 3 parasta, 3 

heikointa 

6b 14   - 3 parasta, 3 

heikointa 

2. 6a 23 002  - 3 parasta, 3 

heikointa 

6b 24   - 3 parasta, 3 

heikointa 

Savonlinna, 6. 

Luokat 

 003  -  

6a 22   - 3 parasta, 3 

heikointa 

6b 21   - 3 parasta, 3 

heikointa 

6c 24   - 3 parasta, 3 

heikointa 

Parikkala, 6. 

luokka 

22 004  - 3 parasta, 3 

heikointa 

Vantaa, ala-

asteen koulu, 

luokat 1–6 

 005  -  

1. 29   - 3 parasta, 3 

heikointa 

2. 31   - 3 parasta, 3 

heikointa 
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3. 38   - 3 parasta, 3 

heikointa 

4. 35   - 3 parasta, 3 

heikointa 

5. 30   - 3 parasta, 3 

heikointa 

6. 29   - 3 parasta, 3 

heikointa 

Opettajat 6   - kaikki 6 

Espoo yläaste, 

luokat 7–9 

 006  Kyselyt 

kaikille 

 

7a 14    3 parasta, 3 

heikointa 

7b 15    3 parasta, 3 

heikointa 

7c 16    3 parasta, 3 

heikointa 

8a 13    3 parasta, 3 

heikointa 

8b 17    3 parasta, 3 

heikointa 

8c 15    3 parasta, 3 

heikointa 

9a 16    3 parasta, 3 

heikointa 

9b 17    3 parasta, 3 

heikointa 

9c 16    3 parasta, 3 

heikointa 

Espoo lukio, 

luokat I–II 

 007  Kyselyt 

kaikille 

 

I 88    5 parasta, 5 

heikointa 

II 49    5 parasta, 5 

heikointa 

Helsinki, opetta-

jankoulutuslai-

tos 

65 008  Kyselyt 

kaikille 

3 parasta, 3 

heikointa 

Savonlinna, 

opettajankoulu-

tuslaitos 

38 009  Kyselyt 

kaikille 

4 parasta, 3 

heikointa 

Yliopisto-

opettajat  

11 010  Kyselyt 11 

yliopisto-

opettajalle 

- 

Asiantuntijat 6 01–06 754  haastateltu 
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erikseen kuusi 

asiantuntijaa 

yhteensä 754   390 183 

Luontopolkutesti 

Savonlinna, 4.-6. 

luokat 

   ei kyselyitä ei haastatteluja 

4a/4b 21  001 - - 

4b/4a 19     

5a/5b 21     

5b/5c 19     

6a/6b 22     

6b/6a 20  123   

yhteensä 123     

Kaiken kaikkiaan tutkimukseen osallistunut 883 tutkittavaa 

 

3.2.3 Kvantitatiiviset menetelmät 

Kvantitatiivisia menetelmiä tutkimuksessani olivat kasvilajintunnistustesti ja 

luontopolkutesti. Näissä molemmissa osioissa tutkittavat oppilaat, opiskelijat 

ja opettajat koettivat tunnistaa heille esitettyjä kasvilajeja. Vastaukset he 

merkitsivät tätä varten suunniteltuun testilomakkeeseen. Testit olivat kuiten-

kin hieman toisistaan poikkeavia, joten ne esitellään seuraavaksi erikseen. 

 

3.2.3.1 Kasvilajintunnistustestin aineiston valinta ja valmistelu 

Pääongelmana oli selvittää, miten hyvin tai heikosti tutkittavat tunnistavat 

tavallisia ja yleisiä kasvilajeja. Tätä tutkimusongelmaa ja sen ratkaisemista 

varten kehitettiin erityinen kasvilajintunnistustesti, jota käytin jo pro gradu-

tutkielmaani tehdessä. Testi suunniteltiin toteutettavan kasvilajikuvien avulla, 

jotta testaus olisi suuremmille ryhmille mahdollinen, samanlainen ja helposti 

toteutettavissa.  

Tutkimuksen toteutus lähti liikkeelle testikasvilajien valitsemisesta. Kävin 

aluksi läpi yleisimmät ala-asteilla käytettävät ympäristötiedon ja biologian 

oppikirjat (liite 8). Niistä listasin kaikki niissä esiintyvät ja selkeästi opetetta-

vat kasvilajit. Näitä kertyi yhteensä reilusti yli 100 kasvilajia. Näistä valitsin 

70 luonnonkasvilajia. Tähän määrään päädyttiin siksi, että se oli tarpeeksi 

laaja ja kattava kasvilajiotos ja parantaisi näin tutkimustuloksen luotettavuut-

ta. Lisäksi tuon määrän avulla jyvät erottuisivat paremmin akanoista eli hyvin 

kasvilajeja tunnistavat erottuisivat selkeämmin heikosti tunnistavista tutkitta-

vista. Kasvilajit valittiin ryhmittäin. Mukaan otettiin puita (havu- ja lehtipui-

ta), pensaita, varpukasveja, ruohovartisia, vesi- ja kosteikkokasveja, samma-

lia ja jäkäliä. Näistä ryhmistä valittiin oppikirjoissa esiintyneiden kasvilajien 
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listan perusteella tavallisia ja yleisiä Suomessa esiintyviä kasvilajeja. Nämä 

kasvilajit olivat pääosin sellaisia, että ne voi nähdä helposti koti- ja koulualu-

eilla. Mukana oli kuitenkin myös muutamia harvinaisempia ja uhanalaisia 

kasvilajeja, jolloin mahdollinen harrastuneisuus kasvilajeja kohtaan voi pal-

jastua. Uhanalaiset lajit tulisi tunnistaa, että niitä pystyisi suojelemaan. Myös 

jäkälät haluttiin mukaan, vaikka ne eivät ole varsinaisesti kasveja, mutta ne 

ovat tärkeä osa luontoamme ja ympäristöämme.  

Kasvilajintunnistustestissä esitettiin luettelossa 1 olevat kasvilajit (liittees-

tä 2 löytyvät niiden tieteelliset ja englanninkieliset nimet ja liitteestä 3 testis-

sä esitetyt kasvikuvat). Tässä tutkimuksessa puhutaan kasvilajeista ja 

kasvilajiluokista, koska tutkittavia pyydettiin joko nimeämään näytettävä 

kasvilaji mahdollisimman tarkasti tai ainakin luokittelemaan se johonkin 

ryhmään kuuluvaksi. Kasvilajiluokka nimitys on tässä tutkimuksessa 

yleisnimitys kasvien luokittelulle. Sulkuihin on merkitty luokittelunimi, joka 

hyväksyttiin kasvilajiluokkavastaukseksi. 

 

Luettelo 1. Kasvilajintunnistustestissä näytetyt kasvilajit näyttämisjärjestyksessä. Su-

luissa kasvilajiluokkavastaukseksi hyväksytty luokittelunimi 

 

1. mänty (mänty, havupuu) 

2. kuusi (kuusi, havupuu) 

3. kataja (kataja, havupuu) 

4. rauduskoivu (koivu) 

5. pihlaja (lehtipuu, ruusukas-

vi) 

6. haapa (lehtipuu/pajukasvi) 

7. harmaaleppä (leppä, koivu-

kasvi) 

8. vaahtera (lehtipuu) 

9. tuomi (pensas, ruusukasvi) 

10. näsiä (pensas) 

11. kanerva (varpukasvi) 

12. suopursu (pursu, varpu-

kasvi) 

13. variksenmarja (varpukas-

vi, marja) 

14. metsäorvokki (orvokki) 

15. sinivuokko (vuokko) 

16. valkovuokko (vuokko) 

17. kangasvuokko (vuokko) 

18. metsätähti (esikkokasvi) 

19. leskenlehti (asterikasvi) 

20. voikukka (sikurikasvi) 

21. niittyleinikki (leinikki) 

22. päivänkakkara (asterikas-

vi) 

23. siankärsämö (kärsämö, 

asterikasvi) 

28. puna-apila (apila, herne-

kasvit) 

29. kultapiisku (asterikasvi) 

30. maitohorsma (horsma) 

31. metsäkurjenpolvi (kur-

jenpolvi) 

32. maariankämmekkä (käm-

mekkä) 

33. pietaryrtti (asterikasvit) 

34. koiranputki (putki, sarja-

kukkainen) 

35. nokkonen 

36. mesiangervo (ruusukasvi) 

37. kangasmaitikka (naama-

kukkainen) 

38. kirjopillike (pillike, huu-

likukkainen) 

39. niittynätkelmä (hernekas-

vit) 

40. hiirenvirna (virna, herne-

kasvi) 

41. kissankello (kello) 

42. harakankello (kello) 

43. kielo (liljakasvi) 

44. nurmitädyke (naamakuk-

kainen) 

45. tupasvilla (villa, sarakas-

vi) 

46. poimulehti (ruusukasvi) 

51. kevätpiippo (heinäkasvi) 

52. timotei (heinäkasvi) 

53. pujo (asterikasvi) 

54. vadelma (ruusukasvi) 

55. mustikka (marja, kaner-

vakasvi) 

56. puolukka (marja, kaner-

vakasvi) 

57. ahomansikka, metsäman-

sikka (mansikka, ruusukasvi) 

58. muurain, hilla, lakka ym. 

(ruusukasvi) 

59. karpalo (kanervakasvi) 

60. järvikaisla (kaisla, sara-

kasvi) 

61. järviruoko (ruoko, heinä-

kasvi) 

62. lumme 

63. ulpukka (lummekasvi) 

64. rentukka (leinikkikasvi) 

65. kynsisammal (sammal) 

66. kerrossammal (sammal) 

67. palleroporonjäkälä (jäkä-

lä) 

68. hirvenjäkälä (jäkälä) 

69. naava (jäkälä) 

70. kannusruoho (naamakuk-

kainen) 
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24. ojakärsämö (kärsämö, 

asterikasvi) 

25. käenkaali, ketunleipä 

26. oravanmarja (liljakasvi) 

27. valkoapila (apila, herne-

kasvit) 

47. sananjalka (saniainen) 

48. piharatamo (ratamo) 

49. pihasaunio (saunio, aste-

rikasvi) 

50. metsäkorte (korte) 

 

 

Testikasvilajien valitsemisen jälkeen ongelmaksi muodostui sopivien ja 

selkeiden kasvilajikuvien löytäminen. Vastassa olivat tekijänoikeusseikat, 

jotka estivät monien hyvien kasvikuvien käytön. Jouduin lopulta jopa hieman 

muuttamaan suunniteltua kasvilajiluetteloa, jotta saisin koottua 70 kasvilaji-

kuvan kokoelman. Kasvikuvat sain lopulta haalittua Luonnonkuva-arkistosta 

sekä Savonlinnan Normaalikoulun diakuvavarastosta. Kaikki kasvit eivät 

olleet dioissa parhaimmillaan, mutta näillä kuvilla opettajienkin täytyi kasvi-

lajeja opettaa. Seuraavana kesänä kuvasin myös itse joitakin kasvilajeja, jotta 

sain seuraaviin testeihin edustavammat ja selkeämmät kuvat mukaan. Aluksi 

ensimmäisissä testeissä kuvat esitettiin dioina diaprojektorien avulla. Tähän 

päädyttiin siksi, että diaprojektori löytyisi varmuudella jokaisesta kohdekou-

lusta ja olisi helposti käytettävissä. Ongelmaksi muodostui tässä kohden se, 

että jotkut luokat jäivät yrityksistä huolimatta ja ohuiden verhojen vuoksi 

liian valoisiksi, jolloin diakuvien esitettävyys kärsi. Niinpä seuraavana syk-

synä diakuvat skannattiin ja siirrettiin tietokoneelle ja muutettiin esitettäväksi 

powerpoint- tiedostoksi. Kuvien laatua voitiin samalla hieman parantaa (li-

säämällä valoisuutta ym.) ja kuvat voitiin suurentaa isompaan kokoon. Kuvi-

en esittämisessä tarvittiin nyt kannettavaa tietokonetta sekä videoprojektoria. 

Kannettava tietokone saatiin lainattua tutkijan mieheltä ja videoprojektori 

lainattiin Espoon oppimateriaalikeskuksesta. Kannettavien tavaroiden määrä 

ja paino kasvoivat, mutta esitettävien kuvien laatu parani. Osa kuvista ei ollut 

kovin hyviä tunnistustestin kannalta, mutta parempia ei saatu tuolloin mis-

tään. Laitoin kuvaan 4 esille mielestäni kaksi sellaista kasvikuvaa, jossa tun-

tomerkit eivät näy kovin hyvin ja kaksi sellaista kasvikuvaa, jossa kasvien 

tuntomerkit ovat helposti havaittavissa. Esimerkiksi järvikaislan ja koiran-

putken kuvat eivät ole kovin hyviä, mutta sen sijaan lakan ja valkovuokon 

kuvat erinomaisia tunnistamisen kannalta. Kaikki testikasvikuvat ovat nähtä-

villä liitteessä 4. 
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60. järvikaisla (Schoenopletus lacustris) 34. koiranputki (Anthriscus syvestris) 

  

58. lakka, hilla, suomuurain (Rubus chamaemorus) 16. valkovuokko (Anemone nemorosa) 

 

Kuva 4. Neljä testikasvilajikuvaa, joista kaksi ylimmäistä eivät ole kovin suotuisia 

tunnistamiselle, mutta kaksi alimmaista puolestaan selkeitä tunnistamisen kannalta 

(numero nimen edessä kertoo kasvilajin esityspaikan testissä) 

 

Testilomaketta tarkennettiin ja korjattiin selkeämmäksi pro gradu-ajoista. 

Esimerkistä 1 nähdään yliopisto-opettajille suunnatun testilomakkeen muoto. 

Liitteessä 1 on erikseen esitetty eri kohderyhmille tarkoitetut kasvilajintun-

nistustestilomakkeet. Testilomakkeen yläreunassa oli tilaa tutkittavan henki-

lötietoja varten. Siinä kysyttiin ryhmästä riippuen tutkittavan nimeä, kou-

lua/opiskelupaikkaa/työpaikkaa/ammattia, luokkaa/vuosikurssia/ikää, suku-

puolta ja yhteystietoja. Lisäksi siinä oli lyhyt ohje testin etenemisestä, joka 

myös suullisesti huolella esitettiin ennen jokaisen testin alkua. Lisäksi ennen 

testin tekemistä korostettiin, että tutkittavan nimeä ei missään yhteydessä 

mainittaisi tutkimuksessa vaan nimitieto oli tarpeen ainoastaan haastateltavia 

haastatteluun pyydettäessä. Testilomakkeessa oli tämän jälkeen taulukko, 

jossa oli juokseva numerointi yhdestä (1) seitsemäänkymmeneen (70). Nu-

merot oli merkitty rivin sekä oikealle että vasemmalle puolelle, jotta virhe-

mahdollisuus väärälle riville kirjoittamisesta pienenisi. Näille riveille tutkit-

tava (oppilas, opiskelija, luokanopettaja tai yliopisto-opettaja) kirjoitti tunnis-
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tamansa kasvilajin nimen. Pienet lokerot numeroiden vasemmalla ja oikealla 

puolella olivat tutkijan korjausmerkintöjä varten. Vasemmalle puolelle mer-

kittiin, oliko kasvilaji tunnistettu oikein vai väärin ja oikealle puolelle oliko 

kasviluokka tiedetty oikein vai väärin.  

 

ESIMERKKI 1. Kasvilajintunnistustestilomake yliopisto-opettajille 

 

Nimi: _________________________________________________________ 

Ammatti/työpaikka:______________________________________________ 

Ikä:___________________________________________________________ 

Sukupuoli:_____________________________________________________ 

Email-osoite/puh.num., jos teihin voi ottaa tarvittaessa yhteyt-

tä:____________________________________________________________ 

 

Näet jokaisen kasvikuvan noin 30 sekunnin ajan. Kirjoita kasvin nimi sille 

viivanumerolle, minkä numeroinen kuva on esittelyvuorossa. Jos et tiedä 

nimeä, piirrä viiva nimen tilalle. Voit myös kirjoittaa oletko nähnyt kasvin, 

vaikket muista nimeä. Vastauksesi ovat luottamuksellisia. Kiitos osallistumi-

sestasi. 

 

Kasvilajin nimi 

 1.  1.  

 2.  2.  

 3.  3.  

jne. 

 

Kasvilajintunnistustestin muotoon vaikutti myös tutkittavien oppilaiden, 

opiskelijoiden ja opettajien ikä. Pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeä 

testitilanne ja testilomake, jotta pienimmätkin oppilaat osaisivat tehdä sen. 

Testi ei myöskään saanut olla liian pitkä, sillä pienet oppilaat eivät olisi jak-

saneet sitä tehdä. Kaiken kaikkiaan koko testiin eli ohjeiden antoon, lomak-

keiden jakamiseen, testin tekemiseen ja lomakkeiden keräämiseen ajateltiin 

menevän aikaa ryhmästä riippuen noin 35–45 minuuttia eli yhden oppitunnin 

verran. 

 

3.2.3.2 Kasvilajintunnistustestin toteuttaminen 

Kasvilajikuvien löytymisen jälkeen tehtävänä oli etsiä kasvilajintunnistustes-

tiin osallistuvat koulut ja tutkittavat. Koulujen löydyttyä ja niiden suostuttua 

testiin, haettiin tutkimuslupaa sitä myöntävältä taholta, joko koulun rehtorilta 

tai kaupungilta. Luvan saapumisen jälkeen sovittiin luokan opettajan kanssa 



120 

 

heille sopiva ajankohta kasvilajintunnistustestin tekemiseen. Etukäteen kasvi-

lajintunnistustestiin valmistauduttiin monistamalla ja nitomalla testilomak-

keet tutkittaville valmiiksi. Kasvikuvien läpikäyminen kuului myös rutiinei-

hin. Ennen kouluille lähtöä oli olennaista tarkistaa, että mukana olivat kaikki 

tarvittavat välineet: diakuvat/cd-levy, tietokone, videoprojektori, jatkojohto ja 

testilomakkeet. Ensimmäiset kasvilajintunnistustestit tehtiin ala-asteen kuu-

dennen luokan oppilaille syksyllä 2000. Kasvilajintunnistustestien tekemistä 

jatkettiin siten, että viimeiset testit valmistuivat talvella 2003. Taulukosta 13 

selviää kasvilajintunnistustestien tarkempi eteneminen ja aikataulu. 

 

Taulukko 13. Kasvilajintunnistustestien tekoaikataulu 

 

Koulu Luokat Aika 

Espoo:   

1. koulu 6. luokat 30.10.2000 

2. koulu 6. luokat 31.10.2000 

Savonlinna 6. luokat 7.11.2000 

Parikkala 6. luokat 9.11.2000 

Vantaa: ala-aste 1.–6. luokat 20.3.–26.3.2001 

Savonlinna: luontopolkutesti 4.–6. luokat 28.8.–29.8.2001 

Helsinki: ainedidaktiikan seminaari yliopisto-opettajat 1.2.2002 

Espoo: yläaste 7.–9. luokat 25.2.–1.3.2002 

Espoo: lukio I–II luokat 20.3. ja 16.5.2002 

Helsinki: opettajankoulutuslaitos opettajankoulutuslaitos 27.2.2002 

Savonlinna: opettajankoulutuslaitos opettajankoulutuslaitos 23.1.2003 

 

Kaikki testitilanteet pyrittiin saamaan samankaltaisiksi. Saavuin testikoului-

hin ja -paikkoihin hyvissä ajoin, jotta pääsin luokkiin järjestelmään välitunnin 

aikana testivälineitä. Espoon, Savonlinnan ja Parikkalan koulujen kuudes-

luokkalaisille kasvikuvat näytettiin diakuvina. Näistä kouluista löytyi diapro-

jektori, jota sain lainata. Jatkojohtoa kannoin kaiken varalta itse mukanani. 

Muissa testeissä (ala-asteen koulu, yläaste, lukio, opettajankoulutuslaitos) 

käytin tietokonetta ja videoprojektoria, jotka toin itse mukanani. Pimensin 

huoneen mahdollisimman pimeäksi ja laitoin valkokankaan alas. Kokeilin 

diaprojektorin tai tietokoneen ja videoprojektorin toimivuutta ja testasin, mi-

ten kuvat näkyisivät testiluokassa. Tutkittavien tullessa luokkaan testivälineet 

olivat valmiina ja testi voitiin aloittaa heti. 

Testin alkaessa esittelin itseni ja tutkimukseni lyhyesti. Pyysin oppilaita 

siirtämään pulpettinsa hieman erilleen toisistaan, niin kuin koetilanteessa on 

tapana tehdä. Jaoin testipaperit oppilaille. Kerroin yksityiskohtaisesti testilo-
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makkeen täytöstä ja testin etenemisestä. Vaadin ehdotonta hiljaisuutta ja ker-

roin hylkääväni häiritsevien oppilaiden testitulokset. Ohjenuorana minulla oli 

seuraavanlainen teksti, jota muunnellen kerroin testin tekemisestä ja etenemi-

sestä: 

Esitän teille 70 erilaista kasvikuvaa tavallisista luonnonkasveista. Kaikki näistä 

kasveista ovat esiintyneet koulun ympäristö- ja luonnontiedon oppikirjoissa ja ne 

ovat yleisiä suomalaisia luonnonkasveja. Kun näet kasvikuvan, sinulla on noin 

puoli minuuttia aikaa tunnistaa kasvilaji ja kirjoittaa sen nimi viivalle. Kirjoita 

mahdollisimman täydellinen nimi, esimerkiksi jos kuvassa on imarre, tulisi sinun 

vielä tietää mikä imarre se on, esim. kallio- vai metsäimarre. Jos käy niin, että 

olet nähnyt kasvilajin, mutta et muista nimeä, voit kirjoittaa viivalle esim. näh-

ty/olen nähnyt. Jos taas et ole edes nähnyt kasvilajia, piirrä viiva siihen kohtaan. 

Varmista, että kirjoitat nimen oikeaan kohtaan! Kirjoita, vaikka et olisi ihan var-

ma. 

Testin aikana ei saa puhua. Jos kysymistä on, viittaa. Testi kestää noin 45 minuut-

tia. Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia eli teidän nimenne ja tuloksenne eivät tule 

julki. (Testin jälkeen seuraavana päivänä valitsen teistä kuusi haastatteluun, joka 

kestää noin 20 minuuttia.) 

Onko kysymistä? 

 

Odotin, että kaikki saivat kirjoitettua henkilötietonsa lomakkeeseen. Tämän 

jälkeen testi aloitettiin. Kerroin jokaisen kuvan kohdalla kuvan ja kasvilajin 

numeron ja näytin kasvilajin kuvaa n. � –1 minuuttia tarkkaillen samalla 

luokkaa ja heidän etenemistään. Näin jatkoin koko testin läpi. Testin välillä 

pyysin oppilaita aina tarkistamaan, että he kirjoittivat oikealle riville vastauk-

sensa. Testi kesti siten luokasta riippuen noin 35–45 minuuttia. Testin jälkeen 

tarkistin testilomakkeet. Merkitsin oliko kasvilaji oikein vai väärin ja oliko 

kasvilajiluokka oikein vai väärin. Laskin oikeat vastaukset yhteen ja sain 

selville tutkittavien (oppilaat, opiskelijat ja niin edelleen) osaamisjärjestyk-

sen. Näistä tuloksista valittiin kolmesta viiteen parhaiten ja kolmesta viiteen 

heikoiten kasvilajeja tunnistanutta oppilasta haastatteluun. Liitteessä 4 on 

luettavissa tarkemmin eri koulujen kuudesluokkalaisten kasvilajintunnistus-

testien toteutuksesta tehty päiväkirja. 

Keväällä 2001 valittiin yksi pääkaupunkiseudun koulu, joka suostui kaik-

kien luokka-asteidensa (1–6) ja heidän opettajiensa kasvilajintunnistustestiin. 

Testeissä avustivat aiheesta pro gradua tekevät opiskelijat Ari Tuhkanen ja 

Juha Kotimäki. Testaukset suoritettiin luokka-aste kerrallaan. Opettajille jär-

jestettiin erikseen testitilanne, jotta heidän olisi helpompi keskittyä testin te-

kemiseen. Ensimmäisen luokan oppilaista muodostettiin sellainen 30 oppi-

laan ryhmä, jossa kaikki osasivat kirjoittaa. Heille testi tehtiin rauhallisem-

massa tahdissa ja olimme valmiit tekemään sen myös kahdessa erässä. Lapset 
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kuitenkin osoittivat olevansa innokkaita ja halusivat opettajienkin nyökytel-

lessä päitänsä jatkaa testin tekemistä kerralla loppuun. Vaikka testaus sujui-

kin heillä hyvin, voi todeta, että tässä laajuudessaan se oli hieman liian raskas 

ensimmäisen vuosiluokan oppilaille. Jossakin luokissa oli kevään aurinkoisi-

na päivinä ongelmana saada luokkahuone pimennettyä tarpeeksi hyvin. Kuvat 

kuitenkin saatiin näkymään, vaikkakin luokkatila oli liian valoisa. Kolman-

nen vuosiluokan testissä kohtasin kasvilajintunnistustestien ainoan teknisen 

ongelman. Tietokone oli mennyt oppilaita odotellessa jonkinlaiseen säästöti-

laan, enkä saanut sitä aukeamaan muutoin kuin sammuttamalla ja käynnistä-

mällä koneen uudelleen. Oppilaat olivat rauhallisia, vaikkakin ihmettelivät 

touhuiluani. Aikaa tähän meni noin 10 minuuttia. Kaikki muut testit sujuivat 

hyvin ja ilman mitään ongelmia. Testeihin meni kultakin vuosiluokalta aikaa 

noin 35–45 minuuttia.  

Yläasteen kasvilajintunnistustestit sujuivat kaikki hyvin. Valmistauduin 

niihin huolella ja yritin saada mahdollisimman monta rinnakkaisluokkaa pe-

räkkäisinä tunteina testiin, jotta testivälineitä ei olisi tarvinnut siirtää paikasta 

toiseen. Silti testit luonnollisesti ajoittuivat monelle eri päivälle, sillä testi-

luokkia oli yhteensä yhdeksän. Testit tehtiin biologian ja maantiedon tunneil-

la. Kaikki luokat ja tutkittavat oppilaat keskittyivät ilahduttavasti testiin ja 

tekivät sen rauhallisesti. Näissä testeissä ei ollut mitään ongelmia. Luokat 

saatiin pimennettyä hyvin ja välineet toimivat moitteettomasti. Myös lukion 

testit sujuivat erinomaisesti. Testit tehtiin biologian ja maantiedon tunneilla. 

Oppilaat olivat innostuneita ja keskittyivät huolella. Testitilanteissa ei ollut 

mitään ongelmia ja luokkahuoneet ja testivälineet toimivat hyvin. 

Helsingin opettajankoulutuslaitoksen kasvilajintunnistustesti toteutettiin 

biologian opetukseen liittyvän luennon yhteydessä. Testitilana oli iso audito-

rio, joka oli hieman hankala kuvien näkymisen takia. Osa opiskelijoista istui 

liian takana, eivätkä he suostuneet tulemaan lähemmäs valkokangasta. Kuvia 

ei saatu suurennettua enempää, joten takana istuville tarkempien tuntomerk-

kien näkeminen saattoi tuottaa ongelmia. Luennoitsija ei ollut kertonut testiti-

lanteesta etukäteen opiskelijoille, josta jotkut olivat testin loputtua suivaantu-

neita. He olisivat halunneet valmistautua etukäteen, mikä ei suinkaan ollut 

testin tarkoitus. Testi kuitenkin vietiin kunnialla läpi ja rauhallisessa aikatau-

lussa. Aikaa meni noin 45 minuuttia. 

Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen testi tehtiin myös luennon yhtey-

dessä. Tämäkin testi tehtiin auditoriossa, mutta nyt näkyvyys oli parempi. 

Kuvat saatiin suurennettua valkokankaalle isoiksi, joten takanakin istuvat 

näkivät ne kunnolla. Opiskelijat olivat myöskin mielellään mukana, vaikka 

heillekään ei oltu kerrottu testistä etukäteen. Testitilanne sujui rauhallisesti ja 

ongelmitta. Aikaa kului noin 45 minuuttia. 
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Yliopisto-opettajien testi toteutettiin esitelmän pidon yhteydessä ja kaikki 

kuuntelijat saivat halutessaan esitelmän päätyttyä osallistua kasvilajintunnis-

tustestiin. Kasvilajintunnistustesti käytiin tavallista nopeammassa tahdissa 

(aikaa meni noin 25 minuuttia). Esityspuitteet olivat hyvät ja luokkatila sopi-

van pieni, jotta kuvat näkyivät selkeästi kaikille.  

 

3.2.3.3 Kasvilajintunnistustestin tutkimusaineiston tilastollinen analyysi 

Kasvilajintunnistustestilomakkeet tarkastettiin yksitellen käsin. Oikeat kasvi-

lajivastaukset merkittiin lomakkeen vasemmalla puolella olevaan pikkuloke-

roon numerolla 1 ja väärät numerolla 0. Oikean puoleiseen lokeroon merkit-

tiin samoilla numeroilla, oliko kasvilajiluokka tiedetty oikein vai väärin. Tä-

män jälkeen laskettiin oikeiden vastausten määrä ja kirjoitettiin se testilo-

makkeen etusivulle. Testilomakkeet järjestettiin paremmuusjärjestykseen. 

Tutkittavien vastaukset kirjoitettiin tietokoneelle datamatriisiksi kasvilaji ja 

kasvilajiluokka kerrallaan. Lisäksi siihen merkittiin tutkittavien numero, kou-

lu, luokka ja sukupuoli. 

Datamatriisi siirrettiin SPSS-ohjelmaan, jonka avulla voitiin suorittaa eri-

laisia tilastollisia laskelmia. Aineistosta laskettiin taustamuuttujat ja kunkin 

lajin tuntemisen jakaumat. Lajintuntemusta selittävien muuttujien, kuten 

asuinpaikan, luokka-asteen ja sukupuolen korrelaatio haluttiin saada selville. 

Testaaminen oli sukupuoli-muuttujan osalta suunnattua, koska aikaisemmas-

sa tutkimuksessa (Pölönen 1998) sukupuolten välillä oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevä ero. Selitysosuudet laskettiin tavalliseen tapaan F- tai t-arvoista 

korrelaatiokertoimen neliönä (esim. Cramer 1998, 153). Tilastollisesti mer-

kitsevien erojen testaamisen käytettiin yksi- ja kaksisuuntaisia varianssiana-

lyysejä. Taulukkoon 14 on koottu laskelmat, joita on käytetty aineiston pur-

kamisessa. 
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Taulukko 14. Kasvilajintuntemustestissä käytetyt tilastolliset laskelmat SPSS-ohjel-

malla 

 

Selvitettävä tutkimusongelma Käytetty tilastollinen laskelma muun 

muassa 

1. Missä määrin tutkittavat peruskoulun, 

lukion ja yliopiston oppilaat ja opiskelijat, 

luokanopettajat ja yliopisto-opettajat tuntevat 

tavallisia luonnonkasvilajeja ja – lajiluokkia? 

- frekvenssit (Frequencies) 

- keskiarvot (Means) 

2. Mitä kasvilajeja on tunnettu parhaiten ja 

miten kasvilajeja on nimetty? 

- frekvenssi (Frequencies) 

- kvalitatiivinen tarkastelu nimistä 

3. Selittääkö tutkittavien a) sukupuoli, b) ikä, 

c) sitä vastaava koululuokka ja koulutusaste, 

d) asuinpaikka ja e) koulu tilastollisesti mer-

kitsevästi kasvilajien tunnistamista? 

- yksisuuntainen varianssianalyysi (One-

Way-Anova) 

- t-testi (Independent Samples Test) 

 

3.2.3.4 Kasvilajintunnistustestin virhemahdollisuudet 

Kasvilajintunnistustesteihin ja niistä saatuihin tuloksiin liittyy myös joitakin 

mahdollisia virheiden aiheuttajia. Virheet voivat aiheuttaa tuloksiin vääristy-

misiä ja vaikuttaa tulosten luotettavuuteen ja pätevyyteen (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2005, 216). Siksi on tärkeää tuoda esille mahdolliset virheiden 

aiheuttajat, jotka ovat voineet vaikuttaa tuloksiin. 

Yksi virheiden aiheuttaja on voinut olla itse testilomake, joka saattoi olla 

joillekin pienille oppilaille liian hankala ja vaikeasti hahmotettava. Vaikka 

rivien ja kasvilajien numerot oli merkitty selkeästi ja ne kerrottiin vielä ää-

neen jokaisen kuvan kohdalla, rivit saattoivat siitä huolimatta mennä sekai-

sin. Myös kasvilajien määrä oli heille ehkä liian suuri ja testitilanne ajallisesti 

liian pitkä, jolloin keskittyminen kärsi. Toisaalta pienet oppilaat vaikuttivat 

testitilanteissa hyvin rauhallisilta, eikä ainakaan ulospäin ollut huomattavissa 

keskittymisen puutetta. Kaikki testit pyrittiin saamaan aamupäivään, jotta 

tutkittavat olisivat vielä pirteitä ja jaksaisivat tehdä testin. Tosin aamupäiväl-

läkin jotkut oppilaat ovat väsyneitä tai nälkäisiä odottaessaan ruokatuntia, 

joten keskittyminen voi herpaantua myös näistäkin seikoista. Toinen virheen 

aiheuttaja on voinut olla se, että jotkut kasvilajikuvat olivat liian epäselviä tai 

sellaisia, että kasvilajin tuntomerkit eivät erottuneet niistä kunnolla. Joissakin 

kuvissa näkyi taustalla myös muitakin kasveja, jotka saattoivat häiritä varsi-

naisen kasvilajin tunnistamista. Mahdollinen virheiden aiheuttaja saattoi olla 

myös se, että jotkut oppilaat istuivat liian takana luokkahuoneessa, eivätkä 

siten nähneet kunnolla kasvilajikuvaa ja sen tuntomerkkejä. Luokan pimen-

tämiseen liittyi myös ongelmia. Valoisina kevätpäivinä joitakin luokkahuo-

neita oli mahdotonta saada tarpeeksi pimeäksi, sillä niissä ei ollut kunnollisia 
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verhoja tai sälekaihtimia. Näin valkokankaalle heijastettavien kuvien näky-

vyys heikkeni.  

 

3.2.4 Luontopolkutestin aineiston valinta ja valmistelu 

Luontopolkutesti noudatteli samaa testausperiaatetta kuin varsinainen kasvi-

lajintunnistustestikin. Nyt toteutuspaikat ja testikasvilajit olivat kuitenkin 

erilaiset. Tämän testin päätarkoituksena oli selvittää, miten kasvilajeja tunnis-

tetaan luokassa valokuvien perusteella ja miten luonnossa aidoista kasveista. 

Testilomake oli samanlainen kuin kasvilajintunnistustestissäkin, ainoastaan 

henkilötietolomakkeeseen merkittiin rastilla, tehtiinkö testi luonnossa vai 

luokassa ja seitsemänkymmenen testikasvilajin sijasta testattiin 31 kasvilajia. 

Testikasvilajit valittiin koulun lähellä olevasta metsästä, jossa sijaitsi polkuja. 

Sieltä valittiin 31 hyvää ja edustavaa, tavallista kasvilajia, jotka valokuvattiin. 

Valokuvat kehitettiin ja skannattiin tietokoneelle ja niistä tehtiin powerpoint-

esitys. Esitysjärjestys oli sama sekä luokassa että luonnossa. Esitetyt kasvila-

jit olivat luettelon 2 mukaan seuraavat: 

 

Luettelo 2. Luontopolkutestissä esitetyt kasvilajit ja suluissa hyväksytyt kasvilajiluo-

kat 

 

1. vaahtera (vaahtera) 

2. kuusi (kuusi) 

3. haapa (haapa) 

4. pihlaja (pihlaja) 

5. piharatamo (ratamo) 

6. maitohorsma (horsma) 

7. hiirenvirna (virna, hernekasvi) 

8. pihasaunio (saunio) 

9. pihatatar (tatar) 

10. voikukka (voikukka) 

11. harakankello (kello) 

12. nokkonen (nokkonen) 

13. sananjalka (saniainen) 

14. tuomi (tuomi) 

15. pujo (pujo) 

16. vadelma (vadelma) 

17. ketunleipä (käenkaali) 

18. harmaaleppä (leppä) 

19. siankärsämö (kärsämö) 

20. kannusruoho (kannusruoho, huulikukkai-

nen) 

21. timotei (timotei, heinä) 

22. ahomansikka (mansikka) 

23. kultapiisku (kultapiisku) 

24. valkoapila (apila) 

25. mänty (mänty) 

26. poimulehti (poimulehti) 

27. kissankello (kello) 

28. mustikka (mustikka) 

29. kataja (kataja) 

30. puna-apila (apila) 

31. rauduskoivu (koivu) 

 

Kuvassa näkyy neljä luontopolkutestissä mukana ollutta kasvilajia. Luonnos-

sa tehneet oppilaat näkivät siis nämä samat kasvit aitoina luonnossa ja luo-

kassa testin tehneet näkivät kasveista nämä kuvat. Liitteessä 6 on nähtävillä 

kaikki 31 kasvikuvaa. 
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25. mänty (Pinus sylvestris) 4. pihlaja (Sorbus aucuparia) 

 

 

30. puna-apila (Trifolium pratense) 10. voikukka (Tarxacum officinale) 

 

Kuva 5. Luontopolkutestissä näytettyjä kasvikuvia. Numero nimen edessä kertoo 

kasvilajin esityspaikan testissä 

 

Luontopolkutestiä varten valittiin kaksi rinnakkaisluokkaa neljänneltä, vii-

denneltä ja kuudennelta luokalta, yhteensä kuusi luokkaa. Luokista toinen 

valittiin sattumanvaraisesti luontotestiryhmäksi ja toinen luokkatestiryhmäk-

si. Nämä luokka-asteet valittiin koeryhmiksi siksi, että haluttiin saada selville 

tämän ikäisten lajintuntemustaitoja eri testipaikoissa. Lisäksi heidän kirjoitus-

taitonsa ajateltiin olevan jo niin kehittynyttä, että kirjoittaminen luonnossakin 

onnistuisi kätevästi. Jokaiselta vuosiluokalta toinen rinnakkaisluokista teki 

testin luokassa valokuvista ja toinen luonnossa aidoista kasvilajeista. Koulun 

lähiluontoon suunniteltiin lyhyt luontopolku, josta valittiin aikaisemmissakin 

testeissä esitettyjä ja sillä hetkellä mahdollisimman edustavia kasvilajeja. 

Yritettiin löytää myös ruohovartisista kasvilajeista vielä kukkivia yksilöitä. 

Näillä perusteilla lajeja löytyi 31. Piirsin kartan luontopolusta ja merkitsin 

testikasvit karttaan (liite 5). Nämä lajit kuvattiin paikan päällä, kehitettiin ja 

muutettiin tietokoneelle esitettävään muotoon. Näin ollen luokassa testin teh-

neet oppilaat näkivät tismalleen samat kasvilajit kuin luonnossa testin tehneet 

oppilaat. Luonnossa testin tehneet näkivät kasvilajit aitoina, luokassa vain 

kuvan välityksellä. Kasvilajit kuvattiin viikkoa aiemmin ennen testin teke-

mistä. Syksystä johtuen yksi valituista kasveista oli pudottanut kukkansa va-
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lokuvauksen jälkeen ennen testipäivää. Tästä kasvista oli mukana valokuva 

kukkivana, jota näytettiin kyseisen kasvin kohdalla luonnossa.  

 

3.2.4.1 Luontopolkutestin toteutus 

Luontopolkutesti tehtiin syksyllä 2001 (27.–29.8.2001). Testaus ajoitettiin 

heti koulun alkuviikoille elokuuhun, jotta luonnosta löytyisi vielä edustavia 

kasvikohteita. Luokassa tapahtuva testi eteni samalla tavalla kuin muutkin 

kasvilajintunnistustestit. Tietokone ja datatykki valmistettiin esityskuntoon 

hyvissä ajoin. Luokka pimennettiin sopivasti, että kuvat näkyisivät mahdolli-

simman selvinä. Oppilaille jaettiin testilomakkeet ja kerrottiin tutkimuksesta 

sekä testin etenemisestä. Jokaisen kuvan ja kasvilajinkohdalla kerroin kuvan 

numeron, jotta oppilaat osaisivat paremmin kirjoittaa vastauksensa oikealle 

riville. Jokaista kuvaa näytettiin noin �–1 minuutin ajan. Testiin kului aikaa 

noin 35 minuuttia. 

Sen sijaan luonnossa tapahtunut testitilanne oli erilainen. Oppilaille annet-

tiin luokassa ohjeet, mitä oli tapahtumassa ja miten testitilanteessa toimitaan. 

Suuret luokat jaettiin kahteen pienempään ryhmään, sillä tällöin ryhmän val-

vominen ja testin suorittaminen oli paremmin hallittavissa. Oppilaille jaettiin 

testilomakkeet ja heitä pyydettiin saapumaan ulos luontopolun alkupäähän. 

Vielä ulkona annoin lyhyet ohjeet ja aloitin testihiljaisuuden. Testin aikana 

puheenvuoroa sai epäselvissä tapauksissa pyytää viittaamalla. Etenin 

luontopolulla kasvilaji kerrallaan numerojärjestyksessä. Osoitin tarkoitettua 

kasvia ja kerroin sen numeron. Oppilaat saivat rauhassa katsoa kasvia, koskea 

tai haistella sitä. Sitten he kirjoittivat kasvilajin nimen lomakkeeseensa. Näin 

edettiin jokaisen kasvilajin kohdalla. Testiin kului aikaa noin 45–50 minuut-

tia kultakin ryhmältä. Oppilaat olivat innostuneilta. Liitteessä 7 on tarkempi 

päiväkirja luontopolkutestin toteuttamisesta. 

 

3.2.4.2 Luontopolkutestin tutkimusaineiston tilastollinen analyysi  

Testien jälkeen lomakkeet tarkastettiin ja tiedot siirrettiin tietokoneelle. 

Luontopolkutestissä käytettiin pääasiassa kvantitatiivista tutkimusmenetel-

mää. Aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Lisäksi lomakkeista tarkasteltiin 

kvalitatiivisia ominaisuuksia, kuten kasvilajeille annettuja nimiä. Taulukkoon 

15 on listattu ne kvantitatiiviset laskelmat, joita tutkimusongelmien selvittä-

miseen on käytetty. 
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Taulukko 15. Luontopolkutestiaineiston purkamisessa käytetyt tilastolliset laskelmat 

 

Selvitettävä ongelma Tilastollinen laskelma 

1. Missä määrin tutkittavat peruskoulun 4. – 

6. luokka-asteen oppilaat tuntevat tavallisia 

luonnonkasvilajeja ja –lajiluokkia kuvien 

perusteella luokassa ja aitojen kasvien perus-

teella luonnossa? 

- frekvenssit (Frequencies) 

- keskiarvot (Means) 

2. Mitä kasvilajeja on tunnettu parhaiten, 

miten kasvilajeja on nimetty ja mikä on 

tunnistusten eroavuus luonnossa ja luokassa? 

- frekvenssit (Frequencies) 

- kvalitatiivinen tarkastelu 

3. Selittääkö tutkittavien a) sukupuoli, b) 

luokka-aste ja c) testipaikka (luonto-luokka) 

tilastollisesti merkitsevästi kasvilajien tunnis-

tamista? 

- Yksisuuntainen varianssianalyysi (One-

Way-Anova) 

 

3.2.4.3 Luontopolkutestin virhemahdollisuudet 

Luontopolkutestissä oli kaksi eri tutkimuspaikkaa, luokka ja luonto. Yksi 

virheiden aiheuttaja luokassa saattoi olla joko liian valoisa tai liian pimeä 

luokka. Liian valoisassa luokassa kasvikuvien näkyvyys heikkeni, mutta liian 

pimeässä taas kirjoittaminen hankaloitui. Nämä tekijät pyrittiin minimoi-

maan. Toinen virheiden aiheuttaja oli se, että kirjoittaessa kasvilajin nimen 

lomakkeeseen sen saattoi kirjoittaa väärälle riville. Huolellisuutta korostet-

tiinkin joka välissä. Samoin kerrottiin aina kasvilajikuvan vaihduttua kuvan 

numero ja kehotettiin tarkistamaan, että kirjoittaa varmasti oikealle riville. 

Luonnossa virheitä saattoi aiheuttaa itse paikka. Oppilaat olivat innostu-

neita päästessään ulos, joten liika innostus saattoi haitata keskittymistä. 

Ryhmässä liikkuessa oli vaikeaa valvoa, ettei lunttaamista tai kuiskuttelua 

tapahtunut. Testilomakkeeseen saattoi ulkona olla vaikeaa kirjoittaa. Kaikki 

oppilaat eivät välttämättä nähneet aivan tarkasti, mitä kasvilajia näytin ja 

mikä kasvilaji piti tunnistaa, vaikka yritinkin tämän tehdä aina todella selväs-

ti ja rauhallisesti. 

 

3.2.5 Kvantitatiivisen aineiston reliaabelius ja validius 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2005, 216) mukaan tutkimuksen reliaa-

belius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Tutkimus on reliaabeli, jos 

esimerkiksi kaksi tutkijaa päätyy samoihin tuloksiin saman aineiston kanssa. 

Validius puolestaan tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata 

juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Tämä voi olla hankalaa muun muassa 

kyselyissä, joissa tutkittava voi ymmärtää tutkijan asetteleman kysymyksen 

väärin. Reliaabeliuden mittaamiseen on kehitetty erilaisia mittareita. Kvanti-

tatiivista aineistoa voidaan arvioida Cronbachin alfan avulla. Mitä lähempänä 
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Cronbachin alfa on kokonaislukua yksi, sitä reliaabelimpi kvantitatiivinen 

aineisto on. Taulukossa 16 on nähtävillä tämän tutkimuksen kvantitatiivisen 

aineiston Cronbachin alfat, jotka on laskettu ja laskettavissa datamatriisista 

SPSS-ohjelman avulla. 

 

Taulukko 16. Mittausten reliaabeliudet eri tutkimuskohteissa  

 

Mittaus Cronbachin alfa 

Vantaan ala-aste:  

luokat 1–6 

opettajat: luokat 1–6 

 

0,856 

0,971 

Kuudennet luokat, eri koulut: 

yhteensä kuudennet luokat 

 

0,886 

Espoon yläaste: 

yhteensä yläaste 

 

0,910 

Ala-aste ja yläaste yhdessä 0,906 

Espoon lukio: 

yhteensä lukio 

 

0,918 

Ala-aste, yläaste ja lukio yhdessä 0,918 

Opettajankoulutuslaitokset: 

yhteensä opettajankoulutuslaitokset 

 

0,905 

Kaikki yhdessä 0,940 

Luontopolku 0,841 

 

Taulukon 16 mukaan tutkimuksen aineisto on varsin reliaabelia. Lähes jokai-

sessa mittauskohteessa Cronbachin alfa lähenee kokonaislukua yksi.  

Kvantitatiivisena aineistona oli kasvilajintuntemustestit, joissa tutkittavil-

le näytettiin kasvikuvia. Tutkittavien piti kuvien perusteella yrittää tunnistaa 

kasvilaji ja kirjoittaa sen nimi lomakkeeseen. Tämä mittari varmasti mittaa 

juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata eli tutkittavien kasvilajintunnistustaito-

ja. Voidaan siis sanoa, että tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto on sekä reli-

aabeli että validi. Validiutta täytyy kuitenkin selvittää huolellisemmin. Tut-

kimusasetelman validiutta voidaan tarkastella klassisen teoksen, Cook ja 

Campbell (1979, 37–94), pohjalta. Siinä erotetaan neljä tutkimusasetelman 

validiuden aspektia: 1) tilastollisten johtopäätösten validius, 2) sisäinen vali-

dius (internal validity), 3) ehdotettujen syiden ja seurausten rakennelmavali-

dius sekä 4) ulkoinen validius. Tämän teoksen uusimmassa versiossa Sha-

dish, Cook ja Campbell (2002, 20–26) erotetaan vain kaksi yleistä kokeelli-

sen ja kvasikokeellisen tutkimusasetelman validiuden aspektia: a) rakennel-

mavalidius (construct validity) ja b) ulkoinen validius. Koska tutkimusase-

telmani on kvasikokeellinen siinä mielessä, että tilastollisina selittäjinä käy-



130 

 

tän luokka-astetta ja sukupuolta, niin rajoitan tutkimusasetelman validiuden 

tarkastelun aluksi pääasiassa rakennelmavalidiuden tarkasteluun.  

Tutkimusasetelman rakennelmavalidiuden tarkastelussa kohdataan en-

simmäinen ongelma siinä, miten kootusta datasta (tässä tutkimuksessa tunnis-

tetuista lajeista) voidaan päätellä ylemmän abstraktiotason käsite, tässä tut-

kimuksessa kasvilajien tunnistaminen. Valitut lajit ja niiden kuvien tunnista-

minen tuottavat tietoa siitä, missä määrin oppilaat ovat oppineet tunnistamaan 

kasvilajeja. Empiirisessä aineiston kokoamisessa oppilaille näytettiin joko 

kuvia tai oikeita kasveja. Molemmissa tilanteissa saatiin samankaltaisia vas-

tauksia lajien tai lajiryhmän niminä paperille kirjoitettuina. Yhteys todellisiin 

luonnon eliölajeihin ja vastaajien osaamiseen on tältä osin kiistaton. Välillä 

joidenkin vastaajien mieleen tuli tunne, että he tuntevat lajin, mutta nimi ei 

tule mieleen. Tämä tuli esiin sekä kirjoitetuissa vastauksissa että haastatte-

luissa. Siten kirjallisessa muodossa saatiin ilmeisesti esille vain parhaiten 

tietoisessa mielessä olevat lajit. Vastaajilla saattoi olla tietoa lajeista, jota he 

eivät kyenneet testitilanteessa tuottamaan.  

Tutkimusasetelman tuottamien tulosten yleistettävyyttä voidaan pohtia si-

ten, että peruskoulun osalta kyse on koko ikäluokasta otetuista näytteistä. 

Kyse on todellisista oppilaista ja opettajista, joten on teoreettisia perusteita 

yleistää tuloksia muihin vastaaviin suomalaisiin peruskouluihin. Kyseessä 

eivät ole puolestaan tilastollisesti poimitut satunnaisotokset, joten ei ole tilas-

totieteellisiä perusteita yleistää tuloksia kaikkiin Suomen kouluihin. Vastaava 

päättely on esitetty yksityiskohtaisin perusteluin Åhlbergin ja Ahorannan 

(2008) artikkelissa.  

Lukio on Suomessa yleissivistävän koulun osa. Ammattikouluja ei taval-

lisesti lueta mukaan yleissivistäviin oppilaitoksiin, vaikka niilläkin on yleis-

sivistäviä tavoitteita. Siten peruskoulun jälkeen tutkimus kohdistui vain luki-

on kahteen alimpaan ikäluokkaan. Lukion viimeistä luokkaa ei haluttu häiritä 

ylioppilaskokeiden vuoksi. Lukiossa oppilasaines on koko ikäluokkaan ver-

rattuna valikoitunutta. Siten tutkimuksen tuloksia tulkittaessa tämä on muis-

tettava. Käsitteellinen yleistäminen voi tapahtua lähinnä vastaaviin suomalai-

siin lukioluokkiin. Peruskoulun jälkeen osa oppilaista siirtyy työelämään ja 

osa ammattikouluun. Näiden oppilaiden tutkimiseen ei tässä tutkimuksessa 

ollut mahdollisuuksia. Vielä valikoituneimpia olivat tutkitut opettajankoulu-

tuksessa opiskelevat sekä opettajat. Kunkin ryhmän tuloksia voidaan varovai-

sesti yleistää vain vastaavan suomalaisen ryhmän edustajiin. Myös maantie-

teellisesti on huomattava, että tutkittavat näytteet olivat toisaalta pääkaupun-

kiseudulta ja toisaalta Itä-Suomesta (Savonlinna ja Parikkala). Siten luonte-

vin yleistäminen on näiden seutujen koulujen oppilaisiin. Palmberg (2008) 

kertoi alustavia tutkimustuloksia Vaasan seudulta, että siellä luonnon harras-

tamisella ja luonnossa liikkumisella vaikutti olevan tilastollisesti voimak-
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kaampi yhteys kuin tässä tutkimuksessa. Tämä viittaa siihen, että yleistämi-

nen on mahdollista hyvin varovaisesti. Toisaalta tämä tutkimus on monin 

osin ainutlaatuinen, niin sen tulokset voivat toimia hypoteeseina ja vertailu-

kohteina muille vastaaville tutkimuksille.  

Seuraava mittaamisen validiuden tarkastelu perustuu erityisesti seuraaviin 

lähteisiin: Åhlberg 1988 ja 1992 sekä AERA 1999. Uudemmasta kirjallisuu-

desta mainittakoon Kane (2006), joka esittää laajan katsauksen validius-

teemaan kasvatuksellisen mittaamisen (educational measurement) yhteydes-

sä. Kanen (2006, 59–60) mukaan validoinnin kohteena ovat väitteet, jotka 

testin perusteella tehdään. Samaa esitti jo AERA (1999) teoksessa: Standards 

for educational and psychological testing. Myös de Gruijter ja van der Kamp 

(2008, 102–103) esittävät aiemmista APA:n ja AERA:n 1950-luvun perintei-

sestä nelijaosta (content validity, construct validity, concurrent validity, pre-

dictive validity) poiketen mittauksen validius-käsitteen uusimpien AERA:n 

(1999) määritelmien mukaisesti. Boorsbomin ja Mellenberghin (2004, 1061) 

validiuden määritelmä tiivistää nykyisen käsityksen mittauksen validiudesta 

ontologian ja kausaalisuuden näkökulmasta. Sovellan sen lajintuntemustesta-

ukseen. Lajintuntemustesti on validi, jos (1) lajintuntemus ominaisuutena on 

todella olemassa ja (2) jos kyseinen ominaisuus (lajintuntemus) kausaalisesti 

aiheuttaa vaihtelua testipistemäärissä. Esimerkiksi mitä enemmän on ominai-

suutta, sitä suurempi on testin pistemäärä. Tämä määritelmä täyttyy lajintun-

temustestin yhteydessä.  

Åhlbergin (1988 ja 1992) mukaan perustavinta on käsitevalidius (const-

ruct validity). AERA (1999, 174) esittää kritiikkinä käsitevalidiuteen, että 

kaikki testipistemäärät olisivat jonkin käsitteen mittoja ja siten tämä construct 

validity -käsite olisi tarpeeton. On kuitenkin olennaisen tärkeää Åhlbergin 

(1988 ja 1992) tavoin kysyä: Onko tutkittu oikeaa teoreettista käsitettä? Tut-

kimuksessani lajeja on tunnistettu sekä oikeiden kasvien että niitä edustavien 

kuvien avulla. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö olisi tutkittu kasvilajien tun-

nistamista. Kasvilajien tunnistamisen indikaattoriksi on valittu toisaalta tun-

nistettujen lajien lukumäärä ja toisaalta kuvista tunnistettujen lajien lukumää-

rä.  

Mittauksen olennainen osa on sisällön validius (content validity, AERA 

(1999, 174): evidence based on test content ) ja tässä tapauksessa siihen liit-

tyy erityisesti opetussuunnitelmallinen validius. Kasvit on valittu kouluissa 

käytettyjen oppikirjojen mukaisesti, jota parempaa validiuden arvioinnin pe-

rustaa ei ollut käytettävissä. Biologeja, biologian opetuksen asiantuntijoita 

sekä biologian opettajia on käytetty lajintunnistustestin sisällön validiuden 

estimoinnissa. Kaikki ovat hyväksyneet testin käytön lajien tunnistamisen 

arviointiin. Lajien lukumäärään vaikutti osaltaan oppilaiden jaksaminen. Sik-

si päädyttiin 70 lajin tunnistamiseen. Luku olisi voinut olla suurempi tai pie-
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nempi. Ei ole mitään absoluuttista mittaa yleissivistykseen kuuluvien lajien 

lukumäärän selvittämiseen. 

 

3.2.6 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 

Kvalitatiivisten menetelmien avulla tarkennettiin kvantitatiivisen kasvilajin-

tunnistustestin avulla koottuja tuloksia. Näillä menetelmillä haluttiin koota 

lisää tietoa tutkittavista, heidän ajattelustaan ja taidoistaan ja päästä siten pin-

taa syvemmälle tutkimusaiheeseen. Tutkimuksessani kvalitatiivisina tutki-

musmenetelminä olivat kirjallinen kysely ja teemahaastattelu. Osittain nämä 

tutkimusmenetelmät limittyivät toisiinsa, joten niiden tulokset esitetään myös 

yhdistettynä, kuitenkin niin, että niistä käy selvästi ilmi kummalla mene-

telmällä ne on koottu.  

Kirjallinen kysely tehtiin yläasteen ja lukion oppilaille seitsemännestä 

luokasta ylöspäin, opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille ja yliopisto-

opiskelijoille heti kasvilajintunnistustestin jälkeen. Kyselyssä esitettiin osit-

tain samoja kysymyksiä kuin mitä teemahaastattelussakin oli, joten haastatte-

luun osallistuneet oppilaat vastasivat osittain kahteen kertaan samankaltaisiin 

kysymyksiin. Kyselyn tarkoituksena oli saada lisätietoa tutkimusongelmina 

olevista asioista laajalta joukolta oppilaita, opiskelijoita ja yliopisto-opettajia. 

Teemahaastattelu (esim. Hirsjärvi ja Hurme 2000) sopi menetelmänä hy-

vin tutkimukseeni, sillä se antoi mahdollisuuden edetä haastattelutilanteessa 

joustavasti valittujen teemojen puitteessa. Teemoissa esiintyivät harrastunei-

suus, asenteet, tietotausta, opetus ja oppiminen. Tärkeää oli selvittää tunnis-

tamis- ja havaitsemisprosessia. Teemahaastatteluun osallistui oppilaita ala-

asteen ensimmäiseltä luokalta lähtien aina lukion toiseen luokkaan, opiskeli-

joita opettajankoulutuslaitoksesta ja yliopisto-opettajia. Lisäksi asiantuntijoita 

haastateltiin eri teemojen puitteissa. 

 

3.2.6.1 Kyselyn suunnittelu ja esitetyt kysymykset 

Yläasteen seitsemänneltä luokalta lähtien kaikki kasvilajintunnistustestiin 

osallistuneet täyttivät testin loputtua myös kirjallisen kyselyn, joka sisälsi 

avoimia kysymyksiä (liitteet 9–11). Tällä tavoin haluttiin saada laajemmalta 

joukolta tutkimusmateriaalia ja vastauksia tiettyihin tutkimusongelmiin. Luo-

kanopettajille ei tehty kirjallista kyselyä, koska tutkimusmenetelmä huomat-

tiin ottaa käyttöön vasta heidän testiensä jälkeen. Kysymysten suunnittelu 

alkoi tutkimusongelmien pohjalta: mitä haluttiin tietää ja mistä haluttiin saa-

da lisää tietoa? Suunniteltiin sellaisia avoimia kysymyksiä, joihin tutkittava 

voisi vastata omin sanoin laajemmin. Kysymykset olivat hieman erilaisia 

yläasteella ja lukiossa kuin opettajankoulutuslaitoksessa sekä yliopisto-

opettajilla, sillä heiltä haluttiin saada erilaista tietoa. Kysymyksiä ei haluttu 
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tehdä kovin montaa, jotta tutkittavat jaksaisivat vastata vielä niihin kasvila-

jintunnistustestin jälkeen. Jokaisen kysymyksen jälkeen oli jätetty tilaa vasta-

usten kirjoittamista varten, mutta tutkittavia kannustettiin myös jatkamaan 

tarvittaessa vastauksiaan kyselypaperin kääntöpuolelle. Kyselylomakkeessa 

kerrattiin vielä, että tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia.  

 

Yläasteen ja lukion kysymykset olivat seuraavat: 

1. Mitä kasvit ja luonto sinulle merkitsevät? 

2. Tarvitseeko kasvilajeja mielestäsi tuntea? Miksi kyllä/ei?  

3. Mitä hyötyä kasvien tunnistamisesta mielestäsi on? 

4. Miten ja milloin itse olet oppinut tunnistamaan kasvilajeja?  

5. Mikä on ollut paras tapa oppia kasvilajeja? 

6. Millä luokka- asteella kasvilajeja tulisi opettaa koulussa? Miten kasvi-

lajeja tulisi opettaa koulussa?  

7. Millaisia/mitä kasvilajeja sinun tulisi ainakin osata tunnistaa? 

8. Terveiset, ruusut/risut tutkimuksen tekijälle.  

 

Opettajankoulutuslaitoksen kyselyn kysymykset olivat: 

1. Mitä kasvit ja luonto sinulle merkitsevät 

2. Onko kasvilajintuntemus mielestäsi tärkeää? Miksi kyllä/ei 

3. Mitä hyötyä kasvilajintuntemuksesta mielestäsi on? 

4. Miten ja milloin itse olet oppinut tunnistamaan kasvilajeja? Mikä on 

ollut motivoivinta kasvilajien opettelussa?  

5. Milloin (ikä/luokka-aste) kasvilajeja tulisi opettaa suomalaisille lapsil-

le/nuorille? 

6. Miten kasvilajeja tulisi opettaa suomalaisille lapsille/nuorille/ aikuisil-

le? Kerro omat parhaat menetelmäsi ja kokemuksesi. 

7. Millaisia/mitä kasvilajeja suomalaisten tulisi ainakin osata tunnistaa? 

8. Mitä kokemuksia sinulla on kasvi-cd-rom- ohjelmien käytöstä? Jos si-

nulla ei ole kokemusta niistä, miten ajattelet voivasi käyttää niitä hyö-

dyksi opetuksessa? 

9. Terveiset, ruusut/risut tutkimuksen tekijälle. 

 

Yliopisto-opettajille suunnattu kysely sisälsi samat kysymykset kuin opetta-

jankoulutuslaitoksen opiskelijoillekin suunnattu kysely. Lisäksi kuitenkin oli 

vielä yksi kysymys: 

10. Arvioi tämän kasvilajintuntemustestin validiutta. Saadaanko mielestä-

si tällaisella testillä aikaan uskottavia tuloksia?  
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3.2.6.2 Kyselyn toteutus 

Kyselyyn varattiin aikaa kasvilajintunnistustestin jälkeen noin 10–15 minuut-

tia. Tutkittavat olivat aika tavalla motivoituneita vastaamaan näihin kysy-

myksiin juuri tehdyn testin jälkeen, joka oli herättänyt monille tutkittaville 

erilaisia tunteita, muistoja, ajatuksia ja mielipiteitä. Tutkittavat saivat vastata 

kysymyksiin omassa tahdissa. Kannustin heitä lukemaan kysymykset huolel-

la läpi ja kirjoittamaan vastaukset mahdollisimman rauhassa ja laajasti.  

 

3.2.6.3 Kyselyn käsittely 

Kyselyjen purkaminen tapahtui kysymys kerrallaan. Tein vihkoon (tuolloin 

käytössäni ei ollut vielä kannettavaa tietokonetta) lomakkeen, johon kirjoitin 

vastaajan numeron, pistemäärän ja sukupuolen. Sen jälkeen kirjoitin tutkitta-

vien vastaukset lyhennettynä, pääkohdat esiin tuoden. Näistä lomakkeista 

sain helposti tehtyä tietokoneelle taulukot, joissa vastauksien tärkeimmät 

asiat olivat. Edelleen tiivistin taulukoita ja poimin esimerkiksi numeerisesti 

tietoja, kuten kuinka monta tutkittavaa koki luonnon olevan rauhoittavaa, 

kaunista tai elämälle tärkeää. Kyselyt tuli käytyä läpi moneen kertaan, koska 

tarkistin vastaukset. Poimin kyselyistä myös suoria vastauksia ja liitin niitä 

tuloksiin. Näitä taulukoita tein valtavia määriä ja ne kaikki ovat myös jatkos-

sa käytettävissä. Tämän tutkimuksen tuloksiin on laitettu vain tärkeimmät 

tiedot esille. 

 

3.2.6.4 Kyselyn virhemahdollisuudet 

Kvalitatiivisessa kyselyssä virhemahdollisuuksia saattoivat aiheuttaa monet 

tekijät. Tutkittava ei saattanut jaksaa keskittyä kasvilajintunnistustestin jäl-

keen kysymyksiin ja vastasi niihin lyhyesti tai ei ollenkaan. Tutkittava saattoi 

myös lukea tai ymmärtää kysymyksen väärin. Joissakin kysymyksissä oli 

liikaa kysymyksiä yhdisteltyinä, jolloin tutkittavalta saattoi huomaamatta 

jättää vastaamatta johonkin kysyttyyn asiaan. Virheitä saattoi aiheuttaa myös 

se, että tutkija tulkitsi tai ymmärsi vastauksen väärin. Jatkossa näihin seik-

koihin täytyy kiinnittää huomiota. 

 

3.2.6.5 Teemahaastattelujen suunnittelu ja teemat 

Toinen kvalitatiivinen menetelmä tässä tutkimuksessa oli teemahaastattelu. 

Se valittiin haastattelumuodoksi siksi, että se antoi tutkijalle verrattain vapaat 

kädet edetä haastattelutilanteessa, sillä haastattelutilanteissa voi tulla eteen 

sellaisia seikkoja, joista olisi mielenkiintoista tietää ja kysyä lisää. Teema-

haastattelu antoi tähän mahdollisuuden. Haastatteluteemat valittiin tutkimus-

ongelmien perusteella. Nämä teemat olivat oppilailla ja opiskelijoilla erilaiset 
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kuin asiantuntijoilla. Niin sanotut tukikysymykset asetettiin siten, että ne tu-

kisivat mahdollisimman hyvin kvantitatiivisessa tutkimusosiossa saatuja tu-

loksia ja antaisivat lisävastauksia niihin. Teemat pohjautuvat myös edellises-

sä luvussa esitettyihin tutkimusongelmiin. Teemoihin sisältyi monia kysy-

myksiä, jotka voi lukea liitteistä (liitteet 12–17).  

Teemoiksi valittiin ala-asteen, yläasteen ja lukion oppilailla ja opettajan-

koulutuslaitoksen opiskelijoilla sekä luokanopettajilla (yhteensä 177 tutkitta-

vaa) seuraavat: 

1. Harrastuneisuus 

2. Tieto ja asenteet (sisältää tutkimusongelmat: Suhde luontoon ja kas-

veihin ja Tieto kasveista) 

3. Tunnistamisprosessi (sisältää tutkimusongelmat: Tunnistamiseen liit-

tyvät asenteet ja Tunnistamisprosessi) 

4. Opetus ja oppiminen 

 

Asiantuntijoiden teemahaastattelujen teemat jaottuivat haastateltavien mu-

kaan seuraavasti: 

Professorit 01, 02, ja 04 ja yksi tutkija 03: 

1. Kasvit ja luonto yleensä 

2. Kasvilajien oppiminen, tunteminen, tunnistaminen 

 

Emerita professori 05: 

1. Haastateltavan oma historia kasvien parissa 

2. Kasvilajien keräämisen historiaa Suomessa 

3. Kasvilajien keräämiseen liittyvät tunteet ja asenteet 

4. Nykytilanne 

 

Professori 06: 

1. Kasvimuseon toiminta ja historia 

2. Kasvien keräämisen historia 

3. Koululaisten kasvien kerääminen 

4. Kasvien kerääminen harrastuksena 

5. Lajintuntemustaidot 

 

Tarkat haastattelukysymykset ovat siis liitteenä (liitteet 12–17). Teemahaas-

tatteluilla pyrittiin saamaan jo teoriaosassa esiin tulleisiin tutkimuskysymyk-

siin ja edellisessä luvussa esitettyihin tutkimusongelmiin vastauksia. Kysy-

mysten lisäksi oppilaille ja opiskelijoille näytettiin haastattelun yhteydessä 

kymmenen eri kasvikuvaa, joiden avulla yritettiin selvittää tunnistustaitoja 
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(liite 19). Nämä kasvilajit oli valittu testiin sen perusteella, että ne olivat 

esiintyneet jo kasvilajintunnistustestissä, ne olivat hyvin yleisiä (kasvit esiin-

tyivät siis mitä todennäköisemmin kaikkien testikoulujen lähialueilla), niissä 

oli selkeitä ja helposti huomattavia tuntomerkkejä ja niiden voitiin olettaa 

olevan oppilaille jonkin verran tuttuja jostakin yhteydestä. Nämä lajit olivat 

kuusi, mänty, rauduskoivu, voikukka, päivänkakkara, vadelma, puolukka, 

mustikka, nokkonen ja valkoapila. Kasvilajit esitettiin oppilaille tässä yhtey-

dessä pahvisina värikuvina, jotka olivat mahdollisimman selkeät ja hyvät. 

Kuusesta ja männystä oli näissä kuvissa esillä selkeästi oksat, havunneulaset 

ja kävyt ja rauduskoivusta oksa, lehdet ja norkot. Sen takia niistä esitettiin 

lisäksi valokuvamaiset kuvat kasvikirjasta, jossa näkyivät puut kokonaisuu-

dessaan. Asiantuntijoiden haastattelut olivat erilaisia ja yksittäisille henkilöil-

le suunnattuja. Teemat valittiin sen mukaan, minkä aihealueiden asiantunti-

joita heidän tiedettiin erityisesti olevan. 

 

3.2.6.6 Haastateltavien valinta 

Kaikki muut haastateltavat, paitsi luokanopettajat ja asiantuntijat, valittiin 

kasvilajintunnistustestin perusteella. Jokaiselta luokalta valittiin kolmesta 

viiteen parhaiten ja kolmesta viiteen heikoiten kasvilajeja tunnistanutta tutkit-

tavaa (ala- ja yläasteen ja lukion oppilasta ja opettajaksi opiskelevaa) haastat-

teluun (yhteensä 171 haastateltavaa). Valintaperustetta ei kerrottu haastatel-

tavalle itselleen, sillä se olisi leimannut hänen osaamistaan ja haastattelun 

luonnetta. Luokanopettajat haastateltiin kaikki (kuusi opettajaa). Asiantuntijat 

valittiin haastatteluihin heidän asiantuntijuutensa ja tutkimusaiheeseen liitty-

vän kiinnostuksensa perusteella (yhteensä kuusi haastateltavaa). Kaiken 

kaikkiaan haastateltiin 183 tutkittavaa. Valitut haastateltavat, heidän koulun-

sa, luokka-asteensa, sukupuolensa ja kasvilajintunnistustestissä saamansa 

pistemäärät on listattu taulukoihin, jotka löytyvät liitteestä 18 (liitetaulukot 

1–11). 

 

3.2.6.7 Haastattelujen toteuttaminen 

Ala- ja yläasteikäisten tutkittavien haastatteluajankohdat sovittiin yhdessä 

opettajan tai rehtorin kanssa. Opiskelijoiden sekä asiantuntijoiden kanssa 

haastatteluajat sovittiin suoraan. Yleisesti haastattelujen onnistumisen edelly-

tyksenä on hyvä suunnittelu. Haastattelun hyvät ja selkeät teemat, haastatteli-

jan haastattelukokemus ja ennakkovalmistautuminen, hyvä haastattelupaikka 

ja hyvät ja varmat nauhoitusvälineet takaavat parhaimman lopputuloksen. 

Yritinkin saada kouluista aina mahdollisimman rauhallisen haastattelupaikan, 

jossa haastattelu voitiin tehdä häiriöittä. Lisäksi haastattelupaikan tuli olla 

sellainen, että oppilasvaihdot sujuivat nopeasti ja helposti. Tämä onnistuikin 
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yleensä hyvin. Aikaa varattiin yhtä haastattelua ja oppilasta kohden noin 15 

minuuttia. Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille varattiin enemmän aikaa, 

noin 30 minuuttia. Asiantuntijoiden kanssa sovin haastatteluajaksi noin 30–

45 minuuttia, mutta joidenkin kanssa haastattelu kesti huomattavasti pidem-

pään haastateltavien innostuttua aiheesta. 

Haastattelupaikalla tarkistin vielä nauhurin toimivuuden, laitoin kasviku-

vakansion ja haastattelukysymykset valmiiksi. Varasin aina mukaan tarpeeksi 

tyhjiä kasetteja sekä varaparistot nauhuria varten. Joskus minulla oli mukana 

jopa varanauhuri ja jossain haastatteluissa se oli myös päällä varmistamassa 

nauhoituksen onnistumista. Haastattelupaikan valinta oli monella tapaa tärkeä 

ja sillä oli merkitystä myös siinä, miten pienimmät oppilaat suhtautuivat 

haastatteluun.  

Espoon kouluissa haastattelin oppilaat kirjaston lukutilassa. Siellä oli rau-

hallista, jopa tunnelmallista, jolloin saatoimme keskittyä vain haastattelun 

tekemiseen. Savonlinnan koululla haastattelin tyhjässä opetustilassa. Siellä 

oli myös hyvin rauhallista ja oppilaiden oli helppo saapua oikeaan paikkaan. 

Parikkalassa tein haastattelut opettajanhuoneen keittiössä. Koska kyseessä oli 

pieni maalaiskoulu, ei siellä ollut minkäänlaisia häiriöitä haastattelujen aika-

na. Vantaan koulun haastattelut suoritti pro gradua tehnyt opiskelija. Espoon 

yläasteen ja lukion haastattelut tehtiin biologian ja maantiedon opettajien 

opettajanhuoneessa. Täällä oli suurimmaksi osaksi hyvin rauhallista, mutta 

joidenkin haastattelujen aikana esiintyi joitakin häiriöitä. Oppitunnilla olleet 

oppilaat saattoivat tulla hakemaan tunnilleen materiaaleja ym. Kerran jouduin 

kesken haastattelun siirtymään toiseen paikkaan. Helsingin opettajankoulu-

tuslaitoksen opiskelijoiden haastatteluissa oli myös jonkin verran hankaluuk-

sia. En saanut joka kerta sopivaa haastattelutilaa ja kaksi haastattelua jouduin 

tekemään oppilaitoksen käytävällä, tosin hiljaisessa syvennyksessä. Itse haas-

tattelutilanteessa kuitenkin jouduin miettimään, miten nauhoitus onnistuisi, 

koska tila kaikui jonkin verran. Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen haas-

tattelut tehtiin hiljaisessa työhuoneessa, joten näissä ei ollut minkäänlaisia 

ulkoisia häiriötekijöitä. Asiantuntijoiden haastattelut tehtiin heidän työhuo-

neissaan. Yhtä professoria haastattelin hänen kodissaan. Yksi tutkija antoi 

haastattelunsa kahvilassa, josta löysimme sopivan hiljaisen nurkkauksen. 

Ala-asteen koulun haastattelut (luokat 1–6 ja heidän luokanopettajansa) teki-

vät pro gradu-tutkielmaansa tehneet opiskelijat Ari Tuhkanen ja Juha Koti-

mäki. He suorittivat haastattelut kuitenkin tismalleen samoilla teemoilla ja 

kysymyksillä, kuin miten itse suoritin muut haastattelut. Kävimme yhdessä 

läpi miten haastattelutilanteet etenevät, ettei haastattelijan vaihdos muuttaisi 

tuloksia. 

Haastattelutilanteista pyrin aina tekemään rauhallisen ja sopivan leppoi-

san. Tämä korostui etenkin nuorempien haastateltavien kohdalla, sillä useim-
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pia jännitti tähän tilanteeseen joutuminen. Haastattelujen aluksi kyselin niin 

sanottuja lämmittelykysymyksiä, joilla sain usein tilanteen laukeamaan ja 

haastateltavan luottamuksen jollain tasolla syntymään. Tärkeää oli myös 

mainita haastateltavalle, miksi tilanne nauhoitettiin. Nauhuri oli päällä aino-

astaan sen takia, että en muuten muistaisi, mitä olimme keskustelleet. Mainit-

sin oppilaille ja opiskelijoille myös, että heidän nimeään ei tultaisi käyttä-

mään missään yhteydessä. Esitin varsinaiset kysymykset mahdollisimman 

selkeästi ja tarvittaessa useampaan kertaan. Joidenkin haastattelujen luonteen 

perusteella tein lisäkysymyksiä teemahaastattelun suomilla valtuuksilla. 

Haastattelutilanteet ja -paikat olivat pääasiassa rauhallisia ja haastattelut ete-

nivät leppoisasti.  

 

3.2.6.8 Teemahaastattelujen aineiston käsittely 

Teemahaastattelut siirrettiin kasetilta kirjalliseen muotoon litteroimalla. Tämä 

oli hidas ja työläs työvaihe, sillä minulla ei ollut oikeaa nauhanpurkulaitetta 

vaan kävin nauhat läpi tavallisella nauhurilla kelaamalla nauhaa edestakaisin. 

Työ tekijäänsä kuitenkin kiittää, sillä moneen kertaan haastattelut läpi käy-

neenä niistä alkoi jo itsekseen nousta esille selviä teemoja ja vastauksia. Kun 

haastattelut oli siirretty tietokoneelle kirjoitettuun muotoon, niitä alettiin jat-

kokäsitellä teema kerrallaan. Jokaisesta haastattelusta tehtiin käsitekartta. 

Haastattelujen purkamisessa käytettiin professori Mauri Åhlbergin kehittä-

mää käsitekarttamenetelmää. Tämä menetelmä on kehitetty muun muassa J. 

D. Novakin käsitekarttamenetelmästä. Uudessa parannellussa käsitekarttame-

netelmässä kirjoitettu teksti muunnetaan käsitekartaksi mahdollisimman tar-

kasti. Tällöin tutkijan omille tulkinnoille, jotka saattavat olla virheellisiä, ei 

jää sellaista mahdollisuutta kuin muissa menetelmissä voisi jäädä. Valmiit 

käsitekartat antavat tutkijalle selkeällä tavalla monenlaista tietoa. Laskemalla 

käsitteisiin tulevien linkkien määrä, voidaan saada selville haastateltavan 

tärkeinä pitämiä ja keskeisiä käsitteitä. Tärkeät käsitteet nousevat siten hel-

posti esiin käsitekarttamenetelmän avulla. Etenin haastatteluaineiston purka-

misessa juuri näin. Käsitekartoista tietoja poimimalla tein useita taulukoita, 

joita tiivistin useaan, useaan otteeseen, ennen kuin ne olivat lopullisessa 

muodossaan. Tuloksiin otin mukaan myös suoria lainauksia haastatteluista, 

koska ne lisäävät tutkimuksen luotettavuutta ja antavat tuloksille elävän ja 

läheisen sävyn. 

 

3.2.6.9 Teemahaastattelujen virhemahdollisuudet 

Haastattelutilanteissa saattaa yleensä kohdata monenlaisia ongelmia, etenkin 

kun haastateltavat ja haastattelupaikat voivat olla hyvinkin erilaisia, kuten 

tässä tutkimuksessa oli. Selvisin kuitenkin omasta mielestäni varsin vähäisillä 
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ongelmilla, vaikka haastateltavien määrä oli aika suuri (192 haastateltavaa). 

Yksi ongelma kohdistui haastattelupaikkojen saamiseen. Aina ei ollut mah-

dollista löytää sopivaa ja rauhallista paikkaa, joten joissakin haastatteluissa 

oli jonkin verran ulkoisia häiriötekijöitä (muun muassa muutamat Helsingin 

opettajakoulutuslaitoksen haastattelut). Nämä haastattelut olivat onneksi vä-

häisiä ja suurin osa saatiin viedä läpi hiljaisessa tilassa. 

Haastattelut tehtiin usein luokka kerrallaan eli monta oppilasta saapui pe-

räkkäin haastatteluun. Minusta saattoi joissakin tilanteissa paistaa läpi väsy-

mys tai kiirehdintä - ennätänkö kaikki haastateltavat annetussa ajassa läpi? 

Pienempiä oppilaita itse haastattelutilanne saattoi jännittää ja jotkut murros-

ikäiset pojat puolestaan välinpitämättömiä. Tällaisissa tilanteissa parhaat vas-

taukset saattoivat jäädä saamatta. Näistä huolimatta kaikki oppilaat saapuivat 

innokkaasti haastatteluun, koska se oli jotakin erilaista ja poikkeavaa normaa-

liin koulupäivään verrattuna. Lisäksi heitä kovasti mietitytti, miksi juuri hei-

dät oli valittu haastatteluun. Myös nauhurin päälläolo hämmennytti joitakin, 

vaikka aina ennen haastattelun alkua kerroin haastateltavalle syyn.  

Yksi ongelma oli itse haastattelukysymykset. Kyseessähän oli teemahaas-

tattelu, joka antoi minulle varsin vapaat kädet haastattelun etenemiseen, vaik-

ka teemat olivat kaikille oppilaille ja opiskelijoille samat. Virheitä saattoi 

aiheuttaa myös se, että haastateltava kuuli tai ymmärsi kysymyksen väärin. 

Kysymykset saattoivat olla myös liian laajoja ja abstrakteja etenkin pienem-

mille oppilaille. Osa kysymyksistä oli asetettu liian laajoiksi, niissä oli liian 

suuria ja vaikeita käsitteitä, joten niitä olisi pitänyt tarkentaa paljon parem-

min pienten oppilaiden kohdalla. Lisäksi yksi virhemahdollisuus on aina se, 

että haastateltava voi sanoa ja kertoa muuta kuin mitä todellisuudessa ajatte-

lee ja tietää. 

Haastattelun tekniset ongelmat olivat niitä ikävimpiä. Nauhurin toimivuus 

ja mikrofonin ”ottoetäisyys” vaivasivat aika ajoin. Ensimmäiset haastattelut 

nauhoitin Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen isolla nauhurilla, joka oli 

varsin painava ja hankalakin kuljettaa mukana, sillä muutakin tavaraa oli 

paljon. Tämän jälkeen ostin oman, pienen nauhurin, mutta tässä ongelmana 

oli välillä edellä mainittu mikrofonin toimivuus. Tämän vuoksi pidin välillä 

päällä kahta eri nauhuria, että nauhoitus varmasti onnistuisi edes toisella nau-

hurilla. Joissakin haastatteluissa haastateltava puhui kuitenkin niin hiljaa, että 

nauhurin mikrofoni ei kunnolla ottanut puhetta ylös. Tämän tilanteen huoma-

tessani, kehotin haastateltavaa ystävällisesti puhumaan hieman lujempaa ja 

siirsin myös nauhuria lähemmäksi. Tämä tilanne saattoi myös joitakin häiritä 

ja sekoittaa ajatuksia kesken haastattelun. Huomasin myös, että itse jouduin 

tuolloin tarkkailemaan enemmän nauhuria kuin haastateltavaa.  

Haastatteluja purkaessa on virheitä saattanut inhimillisistä syistä johtuen 

tulla jonkin verran. Aina kun materiaalia siirretään nauhurilta kirjalliseen 
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muotoon ja välikätenä on inhimillinen olento, voi työn touhussa tulla kuulo-

virheitä ja etenkin kirjoitusvirheitä omassa tapauksessani. Haastattelun jäl-

keen litteroidessa ongelmia syntyi etenkin näiden hiljaa puhuneiden haasta-

teltavien kohdalla. Litterointi oli todella hankalaa ja nauhaa joutui kuuntele-

maan useita kertoja uudestaan ja uudestaan. Jatkokäsittelyssä voi myös syn-

tyä virheitä, jos tutkija alkaa liikaa tulkitsemaan tekstiä. Tätä pyrittiin mini-

moimaan uudella kehitetyllä käsitekarttamenetelmällä (Åhlbergin käsitekart-

tamenetelmä), jolloin käsitekartta tehtiin suoraan tekstin pohjalta. 

 

3.2.7 Kvalitatiivisen aineiston reliaabelius ja validius 

Kvalitatiivisen aineiston reliaabelius ja validius määritellään eri tavoin kuin 

kvantitatiivinen reliaabelius ja validiteetti (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

2005, 217). Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta ja validius 

mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä sen on tarkoi-

tuskin mitata.  

Tässä tutkimuksessa kvalitatiivisina menetelminä käytettiin kirjallista ky-

selyä ja teemahaastattelua. Reliaabelius on mielestäni hyvä, sillä sekä kyse-

lyssä että teemahaastattelussa kysymykset oli asetettu tarkasti. Siten molem-

mat menetelmät voitaisiin toistaa samoilla henkilöillä ja mitä todennäköi-

semmin vastaukset olisivat samankaltaisia. Tähän kuitenkin vaikuttaa se, 

millaisen ajanjakson jälkeen testit toistettaisiin, sillä tutkittavien ajattelu ja 

tiedot voivat muuttua ajan kuluessa. Lyhyen ajan kuluttua toistettu teema-

haastattelu ja kysely mitä todennäköisemmin olisi varsin reliaabeli. Reliaabe-

liutta mittaamaan voidaan esittää kysymyksiä, joihin vastaaminen antaa käsi-

tyksen tutkimuksen reliaabeliudesta. Milesin ja Hubermanin (1994, 278) ky-

symysten pohjalta voidaan todeta, että 1) tutkimuskysymykset ovat mieles-

tämme selkeitä ja tutkimuksen kokonaisuus niitä tukeva, 2) tutkijan rooli on 

selkeästi kuvattu, 3) tulokset kerättiin huolellisesti tutkimuskysymysten mu-

kaisesti ja 4) tutkimustulokset on tarkistettu moneen kertaan muun muassa 

tekemällä useita erilaisia laskelmia taulukoita varten. Samalla on voitu korja-

ta mahdollisia havaittuja virheitä. 

Åhlbergin (1992, 79) mukaan validius merkitsee sitä, missä määrin käsi-

tyksemme vastaavat todellisuutta. Yleisesti kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

validiutta voidaan arvioida tutkittavien, tutkimustilanteiden ja aineiston ke-

räämisen tarkalla kuvaamisella. Validiutta selvittämään tarvitaan tutkimuksen 

tarkastelua eri tasoilla. Åhlbergin (1992) mukaan tutkimuksen validiudessa 

on ero tutkimusasetelman ja tutkimusasetelmaan sisältyvän mittauksen vali-

diuden välillä. Tutkimusasetelman validiudesta voidaan erottaa sisäinen (in-

ternal validity) ja ulkoinen (external validity) validius. Tutkimusmittauksiin 

puolestaan sisältyy mittauksen validius, kuten 1) sisällön validius (content 
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validity), 2) ennustevalidius, 3) samanaikaisvalidius ja 4) konstruktivalidius. 

Näistä otetaan tässä tarkasteluun tutkimusasetelman sisäinen ja tutkimusmit-

tausten sisällön validius. 

Tutkimusasetelman sisäistä (internal) validiutta voidaan selvittää arvioi-

malla Hirsjärven ym. (2005) mukaan kuvailemalla selvästi tutkimusasetel-

maan kuuluvia seikkoja. Tutkimusasetelmassa tuotiin mahdollisimman tar-

kasti esille, mitä on tarkoitus tutkia ja miten on tarkoitus saada vastattua tut-

kimuskysymyksiin. Tutkimusasetelman perusteella lukijalla toivottavasti 

tulee selkeä kuva siitä, mistä tutkimuksessa on kyse ja mitä ja miten halutaan 

saada tietoja selville. 

Tutkimusmittausten sisällön (content) validiutta voidaan arvoida monin 

keinoin. Muun muassa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta, 

virhetekijöistä, olosuhteista, joissa tutkimus on tehty sekä perusteluista, miten 

tutkimusaineistoa on luokiteltu ja millä perusteella tuloksia on tulkittu, autta-

vat korottamaan validiutta. Olen tässä tutkimuksessa pyrkinyt mahdollisim-

man luotettavaan ja avoimeen esitystapaan. Validiutta on pyritty korottamaan 

kertomalla tarkasti tutkimustilanteista, tutkittavista, virhelähteistä ja selittä-

mällä huolella tuloksia. Liitteisiin on laitettu suuri määrä tuloksia tukevia 

taulukoita ja muita lisätietoja. Lisäksi on pidetty päiväkirjaa tutkimuksen 

etenemisestä. Kyselyjen ja teemahaastattelujen validiuteen vaikuttaa tässä 

tutkimuksessa se, että vastaaja ja haastateltava saattoi ymmärtää kysymyksen 

väärin tai kysymys oli liian abstrakti tai laaja. Teemahaastattelun yhteydessä 

tämä oli helppo korjata tekemällä jatkokysymyksiä, mutta kirjallisessa kyse-

lyssä siihen ei ollut mahdollisuutta. Toisaalta kysymykset ja niihin liittyvät 

vastaukset olivat sellaisia, että niistä kyllä huomasi selvästi, jos kysymys oli 

ymmärretty väärin. Hirsjärvi ym. (2005) toteavat, että validiutta tarkentaa, jos 

tutkimuksessa käytetään useita eri menetelmiä. Tästä tutkimusmenetelmien 

yhteiskäytöstä käytetään nimitystä triangulaatio. Tutkimuksessani käytettiin 

useita eri tutkimusmenetelmiä. 

Myös Milesin ja Hubermanin (1994, 275–280) esittämien kysymysten 

avulla voidaan arvioida tutkimuksen validiutta. Käynkin nyt yksityiskohtai-

sesti mielestäni parhaiten tähän tutkimukseen soveltuvat Milesin ja Huber-

manin (1994, 278–279) esittämät aihealueet ja kysymykset vastaamalla niihin 

ytimekkäästi: 1) Ensimmäinen arvioitava aspekti on objektiivisuus/vah-

vistettavuus (objectivity/corfirmability). Kyse on sen arvioimisesta, missä 

määrin tulokset riippuvat tutkittavista ja tutkimuksen olosuhteista pikemmin-

kin kuin tutkijasta. Ydinkysymys: Onko menetelmät, kuten haastattelukysy-

mykset, haastattelujen olosuhteet ja vastaukset kuvattu kyllin yksityiskohtai-

sesti? Vastaus: Kaikki tutkimuksen tiedonhankinnan yksityiskohdat on kuvat-

tu yksityiskohtaisesti. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Ne on tarvitta-

essa saatavissa jälkikäteistarkastettaviksi. 2) Toinen arvioitava aspekti on 
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luotettavuus/jälkikäteistarkastettavuus (reliability/ dependability/ auditabili-

ty). Tällä tarkoitetaan sitä, onko tutkimusprosessi säilynyt samankaltaisena, 

vakaana yli tutkijoiden ja menetelmien. Ydinkysymyksiä: Ovatko tutkimus-

ongelmat selkeitä? Liittyykö käytetty tutkimusasetelma selkeästi tutkimuson-

gelmiin? Käytettiinkö vertaisarviointia? Vastauksia: Tutkimusta ja sen tulok-

sia on esitelty useissa tieteellisissä seminaareissa ja julkaisuissa. Silloin tut-

kimus on joutunut jatkuvan vertaisarvioinnin kohteeksi. Saatujen arviointien 

perusteella tutkimusongelmia ja tutkimusasetelmaa on jatkuvasti tarkennettu. 

Muiden saman alan tutkijoiden arviointien avulla tutkimuksen luottavuutta on 

moneen kertaan arvioitu ja riittävän hyväksi havaittu. 3) Kolmas arvioitava 

aspekti on sisäinen validius/uskottavuus/autenttisuus. Tällä tarkoitetaan tut-

kimuksen totuusarvoa. Ovatko tulokset uskottavia tutkittaville ja tutkimuksen 

lukijoille? Onko kyetty luomaan lajintunnistamisesta autenttinen kuvaus? 

Ydinkysymyksiä: Miten konteksti-rikasta (context rich) ja mielekkäitä ovat 

kuvaukset? Ovatko tutkimustulokset vakuuttavia lukijoille? Vastauksia: Tut-

kimusolosuhteet, mukaan lukien haastattelujen olosuhteet on kuvattu selkeäs-

ti ja yksityiskohtaisesti. Useissa kasvatustieteellisissä seminaareissa ja julkai-

suissa on testattu tulosten vakuuttavuus kuulijoille ja lukijoille. 4) Neljäs ar-

vioitava aspekti on ulkoinen validius/siirrettävyys/sovellettavuus (external 

validity/transferability/fittingness). Tällä tarkoitetaan sitä, missä määrin tut-

kimuksen tuloksilla on laajempaa merkitystä. Ovatko tutkimustulokset yleis-

tettävissä muihin konteksteihin? Ydinkysymyksiä: Ovatko alkuperäisten 

näytteiden henkilöt, olosuhteet, prosessit jne. kuvattu niin tarkasti, että niitä 

voidaan verrata muihin näytteisiin? Tarkastellaanko mahdollisia uhkia yleis-

tettävyydelle? Pohtiiko tutkija järkevän yleistettävyyden rajoja? Vastauksia: 

Näytteiden henkilöt, olosuhteet, prosessit jne. kuvattu niin tarkasti, että niitä 

voidaan verrat muiden tutkimusten näytteisiin.Yleistettävyyden uhkia on tar-

kasteltu ja pohdittu järkevän yleistettävyyden rajoja. 5) Viides arvioitava as-

pekti on hyödynnettävyys/sovellettavuus/toimintaorientaatio. Tällä tarkoite-

taan sitä, että missä määrin tutkimuksesta ja sen tuloksista on hyötyä tutkitta-

ville ja tutkijalle. Kysymys on myös siitä, missä määrin tutkimus on edistänyt 

tutkittavan alan (tässä kasvilajien tunnistamisen) ymmärrystä tutkittavissa ja 

tutkijoissa. Kuka hyötyy tutkimuksesta ja ketä se ehkä vahingoittaa? Ydinky-

symyksiä: Missä määrin tutkimusraportti on helposti saatavissa ja luettavis-

sa? Synnyttääkö tutkimus työhypoteeseja tulevaan tutkimukseen lukijoissa? 

Missä määrin on tuotettu hyödyllistä tietoa? Vastauksia: Tutkimusraportti on 

selkeää suomea ja helposti kaikkien saatavilla. Tutkimus on jo tekovaihees-

saan synnyttänyt useita proseminaaritason opinnäytteitä, joissa sitä on osit-

tain replikoitu. Itse tutkimus ja sen tulokset ovat osaltaan olleet myötävaikut-

tamassa siihen, että perusopetuksessa lajintunnistamisen tärkeyttä on aikai-
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sempaa enemmän korostettu. Siten tutkimuksesta ja sen tuloksista on ollut 

hyötyä jo ennen sen lopullista julkaisemista. 

 

 

3.3 Tutkimustulokset 

 

Tutkimustulokset esitetään sekä tutkimusmenetelmittäin että tutkimusongel-

mittain. Kuvioon 19 on koottu yksinkertaistetusti tulososion sisällöllinen ja-

kaantuminen. Aluksi esitellään kvantitatiivisen kasvilajintunnistustestin avul-

la kootut tulokset. Luontopolkutestin tulokset esitetään näiden jälkeen. Kvali-

tatiiviset tutkimustulokset eli kasvilajintunnistustestin kirjallisen kyselyn ja 

teemahaastattelun avulla kootut tulokset alkavat luvusta 3.3.6. Lopuksi esite-

tään yhteenveto kaikista keskeisimmistä kootuista tuloksista. Muuttujaluette-

lo on tarkemmin luettavissa liitteestä 20. Kaikki aineistomateriaali ja tulok-

sista tehdyt tarkat taulukot ovat saatavilla tutkijalta ja esimerkiksi kaikki 

kvantitatiiviset tilastolliset laskelmat voi laskea SPSS-ohjelman avulla data-

matriisista (saatavilla tutkijalta). 

 

 
 

Kuvio 14. Tulososion sisällöllinen jakaantuminen kolmeen eri päälukuun ja niiden 

alalukuihin 
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3.3.1 Kasvilajintunnistustestin tulokset  

Kasvilajintunnistustestiin osallistui 754 tutkittavaa (ala- ja yläasteen ja lukion 

oppilaat ja opiskelijat, opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat, ala-asteen luo-

kanopettajat ja yliopisto-opettajat). Tutkittavat olivat eri luokka-asteilta ja eri 

kouluista alkaen peruskoulun ensimmäiseltä luokka-asteelta ja päätyen aina 

eri ympäristöalojen yliopisto-opettajiin. Tunnistettavia luonnonkasvilajeja oli 

70. Tulosten lukemisen helpottamiseksi tulokset esitetään tutkimusongelmit-

tain ja tutkimuskohteittain. Ensin esitetään yhdistetyt tulokset, joissa näkyvät 

kaikkien 754 tutkittavien tulokset. Tämän jälkeen esitetään yksitellen jokai-

sen tutkimuskohteen tulokset. Tutkimuskohteet olivat seuraavat ja ne esite-

tään allaolevassa järjestyksessä: 

A. Kaikki kasvilajintunnistustestiin osallistuneet  

B. Ala-asteen koulu, luokat 1–6 ja heidän opettajansa 

C. Ala-asteen kuudennet luokat, eri koulut 

D. Yläaste, luokat 7–9 

E. Lukio, luokat I–II 

F. Opettajankoulutuslaitokset 

G. Yliopisto-opettajat  

 

3.3.2 Missä määrin tutkittavat peruskoulun, lukion ja yliopiston 

oppilaat ja opiskelijat, luokanopettajat ja yliopisto-opettajat 

tuntevat tavallisia luonnonkasvilajeja ja -lajiluokkia? 

3.3.2.1 Kaikki kasvilajintunnistustestiin osallistuneet tutkittavat 

Kaikki kasvilajintunnistustestiin osallistuneet tutkittavat eli ala-asteen, yläas-

teen ja lukion oppilaat ja opiskelijat, opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat, 

ala-asteen luokanopettajat ja yliopisto-opettajat (n = 754) tunnistivat 70:stä 

kasvilajista keskimäärin 25 kasvilajia (noin 36 % testattuina olleista kasvila-

jeista) ja kasvilajiluokkia 31 (noin 44 % testatuista kasvilajiluokista) (tauluk-

ko 17). Tunnistettavana olleita kasvilajeja osattiin nimetä siten paremmin 

lajiluokkiin kuuluvaksi kuin tarkoilla lajinimillä. Tarkemmin eroteltuna ala-

asteikäiset oppilaat luokilta 1–6 (n = 358) tunnistivat 70:stä testatusta kasvila-

jista keskimäärin 19 kasvilajia eli noin 27 % ja kasvilajiluokkia 23 eli noin 33 

% (liite 21, liitetaulukko 16). Koko peruskoulun oppilaat (1–9 luokka-aste, n 

= 497) tunnistivat 70:stä kasvilajista keskimäärin 21 kasvilajia eli 30 % ja 

kasvilajiluokista 26 kasvilajiluokkaa eli noin 37 % (liite 21, liitetaulukko 17). 

Peruskoulun ja lukion oppilaat (n = 634) tunnistivat kasvilajeja keskimäärin 

22 eli noin 31 % ja kasvilajiluokkia 28 eli 40 % (liite 21, liitetaulukot 15–18).  
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Taulukko 17. Kaikkien tutkittavien (ala- ja yläasteen ja lukion oppilaat ja opiskelijat, 

opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat, ala-asteen luokanopettajat ja yliopisto-opetta-

jat) saamat minimi- ja maksimipistemäärät ja keskiarvot kasvilajintunnistustestissä 

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 N min

b
 max

c
 ka

d
 kh

e
 

1 754 0 70 25 10,87 

2 754 0 70 31 12,53 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasviluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasviluokas-

ta. 
b 
min = minimipistemäärä. 

c 
max = maksimipistemäärä. 

d 
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöris-

tetty kokonaislukuun. 
e
 kh = keskihajonta. 

 

Kasvilajintunnistustaitojen määrä kasvoi ala-asteelta lähtien aina yliopisto-

opettajiin saakka. Taulukosta 18 näkyy kuinka hyvin eri kohderyhmät 

tunnistivat keskimäärin kasvilajeja ja kuinka tunnistustaso kohosi. Vantaan 

ala-asteen 1–6 luokkalaiset (n = 192) tunnistivat keskimäärin 16 kasvilajia eli 

noin 23 % 70:stä testatusta kasvilajista. Kasvilajiluokkia ala-asteen 1–6 luok-

kalaiset tunnistivat puolestaan keskimäärin 20 eli neljä kasvilajia osattiin 

luokitella tarkkojen lajinimien lisäksi lajiluokkaan kuuluvaksi (liite 21, liite-

taulukko 20). Eri koulujen ala-asteen kuudesluokkalaiset tunnistivat kasvila-

jeja keskimäärin 24 eli noin 34 % ja jos lasketaan yhteen kaikki ala-

asteelaiset eli Vantaan koulun 1–6 luokat ja eri koulujen kuudennet luokat, 

tulos on 19 tunnistettua kasvilajia eli noin 27 % 70:stä kasvilajista. Yläastee-

laiset (luokat 7–9) tunnistivat 24 kasvilajia eli noin 34 %, lukiolaiset 28 kas-

vilajia eli 40 % ja opettajankoulutuslaitokselaiset 34 kasvilajia eli noin 49 % 

70:stä testikasvilajista. Luokanopettajat tunnistivat 44 kasvilajia eli noin 63 

% ja yliopisto-opettajat keskimäärin 58 kasvilajia eli noin 83 % 70:stä testi-

kasvilajista. Kasvilajiluokkia ala-asteen kuudesluokkalaiset tunnistivat 27, 

yläasteelaiset 32, lukiolaiset 36, opettajankoulutuslaitokselaiset 42, luokan-

opettajat 51 ja yliopisto-opettajat 65 (liite 21, liitetaulukko 18).  

 

Taulukko 18. Yhteenveto eri tutkittavien ryhmien kasvilajintunnistuksen tasosta 

 

Kasvilajintunnistustesti 

Koulu luokka-aste N min
a
 max

b
 ka

c
 % 

Vantaan ala-aste 1 29 0 27 12 17 

 2 31 7 31 16 23 

 3 36 4 28 15 21 

 4 35 6 28 18 26 

 5 30 6 32 18 26 

 6 29 6 22 15 21 
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yhteensä 1–6 192 0 32 16 23 

Eri koulut       

Espoo 6 30 5 35 20 29 

Espoo 6 47 6 38 22 31 

Savonlinna 6 67 9 47 25 36 

Parikkala 6 22 12 46 27 39 

yhteensä 6 166 5 47 24 34 

ala-aste kaikki 1–6 358 0 47 19 27 

Yläaste Espoo 7 45 8 44 25 36 

 8 45 9 45 26 37 

 9 49 11 38 22 31 

yhteensä 7–9 139 8 45 24 34 

ala-aste ja yläaste 

yhteensä 

1–9 497 0 47 21 30 

Lukio Espoo I 88 9 61 28 40 

 II 49 11 52 29 41 

yhteensä I–II 137 9 61 28 40 

ala-aste, yläaste ja 

lukio yhteensä 

1–II 634 0 61 22 31 

Opettajankoulutuslaitos       

Helsinki  65 18 55 33 47 

Savonlinna  38 18 64 35 50 

yhteensä  103 18 64 34 49 

Luokanopettajat 1–6 6 21 65 44 63 

Yliopisto-opettajat  11 41 70 58 83 

kaikki yhteensä 1–yliopisto-opettajat 754 0 70 25 36 

Huom. a 
min = minimipistemäärä. 

b 
max = maksimipistemäärä. 

c 
ka = keskiarvo, joka on pyöris-

tetty kokonaislukuun: kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajista. 

 

Graafisessa kuviossa (kuvio 15) nähdään miten kasvilajintuntemustestin pis-

temäärät eli lajintunnistustaidot kohosivat ala-asteelta aina yliopisto-

opettajiin saakka. Seuraavissa luvuissa esitellään jokaisen testatun kohde-

ryhmän tulokset tarkemmin eriteltyinä. 
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Kuvio 15. Kasvilajintunnistustestin tulokset ala-asteelta yliopisto-opettajiin graafisesti 

kuvattuna 

 

Kasvilajintunnistustestitulosten perusteella selvitettiin kolme – viisi parhaiten 

ja heikoiten kasvilajintunnistustestissä osannutta oppilasta ja opiskelijaa. Tätä 

tietoa tarvittiin muun muassa haastateltavien valintaan. Taulukkoon 19 onkin 

koottu jokaiselta luokka-asteelta lukioon saakka parhaiden ja heikkojen oppi-

laiden kasvilajintunnistustestitulokset. Taulukosta selviää, että parhaiten ja 

heikoiten kasvilajintunnistustestissä kasvilajeja tunnistaneiden oppilaiden ja 

opiskelijoiden välillä oli suuriakin eroja. Esimerkiksi ensimmäisen luokan 

kolme parasta oppilasta tunnistivat keskimäärin 25 kasvilajia 70:stä kasvila-

jista, mutta kolme heikointa oppilasta vain 3 kasvilajia. Ero kolmen par-

haimman ja kolmen heikoimman keskiarvon välillä oli peräti 22 kasvilajia. 

Suurimmillaan parhaiden ja heikkojen oppilaiden ero oli lukiossa, jossa 

kymmenen kasvilajintunnistustestissä parhaiten kasvilajeja tunnistanutta op-

pilasta tunnisti keskimäärin 48 kasvilajia, mutta kymmenen heikoiten kasvi-

lajeja tunnistanutta oppilasta keskimäärin 13 kasvilajia. Parhaat oppilaat tun-

nistivat peräti 35 kasvilajia enemmän kuin heikoimmat opiskelijakaverit. 

Taulukkoon 19 on laskettu jokaiselta luokka-asteelta keskimäärin kolmen 

parhaiten ja kolmen heikoiten kasvilajeja tunnistaneen oppilaan lajintunnis-

tuskeskiarvo. Erot parhaiden ja heikkojen oppilaiden välillä olivat suuret kai-

killa luokka-asteilla. Samalla siinä näkyvät jo selvästi parhaiten ja heikoiten 

kasvilajeja tunnistaneiden oppilaiden sukupuolet, joihin palataan tarkemmin 

seuraavissa luvuissa. Suurin osa parhaiten kasvilajeja tunnistaneista oppilais-

ta oli tyttöjä, mutta joukossa oli myös poikia. Heikoimmat oppilaat olivat 
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pääsääntöisesti poikia. Tarkemmin parhaiden ja heikkojen oppilaiden ja opis-

kelijoiden kasvilajintunnistustestissä saamat pistemäärät näkyvät liitteessä 18 

(liitetaulukot 2–11).  

 

Taulukko 19. Kasvilajintunnistustestissä kolmen parhaiten ja kolmen heikoiten kasvi-

lajeja tunnistaneiden oppilaiden ja opiskelijoiden lajintunnistuskeskiarvot 

 

 Parhaat Heikot 

luokka-aste sp
a
 ka

b
 N

c
 sp

a
 ka

b
 N

c
 

1 tyttöjä 3 25 3 poikia 3 3 3 

2 tyttöjä 2, 

poikia 1 

27 3 poikia 3 8 3 

3 tyttöjä 3 25 3 poikia 3 6 3 

4 tyttöjä 3 27 3 poikia 3 9 3 

5 tyttöjä 2, 

poikia 1 

30 3 poikia 3 7 3 

6
d
 tyttöjä 1, 

poikia 3 

21 4 poikia 3 8 3 

6
e
 tyttöjä 18, 

poikia 6 

34 24 poikia 22, 

tyttöjä 2 

14 24 

ala-asteen oppilaat keskimäärin 

1–6 tyttöjä 32, 

poikia 11 

27 43 poikia 40, 

tyttöjä 2 

8 42 

7 tyttöjä 9 35 9 poikia 7, 

tyttöjä 2 

15 9 

8 tyttöjä 8, 

poikia 1 

38 9 poikia 7, 

tyttöjä 2 

15 9 

9 tyttöjä 9 33 9 poikia 8, 

tyttöjä 1 

14 9 

yläasteen oppilaat keskimäärin 

7–9 tyttöjä 26, 

poikia 1 

35 27 poikia 22, 

tyttöjä 5 

15 27 

peruskoulun päättävät oppilaat keskimäärin 

1–9 tyttöjä 58, 

poikia 12 

31 70 poikia 62, 

tyttöjä 7 

12 69 

lukion opiskelijat keskimäärin 

I–II tyttöjä 10 48 10 poikia 10 13 10 

peruskoulun ja lukion oppilaat ja opiskelijat keskimäärin 

1–II tyttöjä 68, 

poikia 12 

40 80 poikia 72, 

tyttöjä 7 

13 79 

Huom. a 
sp = sukupuoli. 

b 
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

c 
N = oppilai-

den lukumäärä yhteensä. 
d 
6 = ala-asteen koulun yksi kuudesluokka. 

e 
6 = muiden koulujen kaikki 

kuudennet luokat yhteensä. 
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3.3.2.2 Ala-asteen koulu: luokat 1–6 ja heidän opettajansa 

Vantaalla sijaitsevasta ala-asteen koulusta kasvilajintunnistustestiin osallis-

tuivat vuosiluokat 1–6 sekä heidän opettajansa. Testissä heille näytettiin da-

taprojektorilla 70 kasvilajikuvaa. Tutkittavia oli yhteensä 198 opettajat mu-

kaan lukien (taulukko 20).  

 

Taulukko 20. Tutkittavien ala-asteen oppilaiden ja luokanopettajien määrä luokka-as-

teittain 

 

luokka-aste tutkittavien määrä 

1. 29 

2. 31 

3. 38 

4. 35 

5. 30 

6. 29 

opettajat
a
 6 

yhteensä 198 

Huom. a 
Opettajat ovat tutkimuksessa mukana olleiden luokkien luokanopettajia. 

 

Ala-asteen koulun ensimmäisen – kuudennen luokka-asteen oppilaat (n = 

193) tunnistivat keskimäärin 16 kasvilajia eli noin 23 % testatuista kasvila-

jeista ja 20 kasvilajiluokkaa eli noin 29 % 70:stä kasvilajiluokista (taulukko 

21).  

 

Taulukko 21. Kasvilajintunnistustestin tulokset ala-asteen oppilailla 

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 N min

b 
max

c 
ka

d
 kh

e
 

1 192 0 32 16 6,29 

2 192 0 37 20 7,53 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasvilajiluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilaji-

luokasta. 
b 

min = minimipistemäärä. 
c 
max = maksimipistemäärä. 

d 
ka = keskiarvo, keskiarvo on 

pyöristetty kokonaislukuun. 
e 
kh = keskihajonta.  

 

Parhaiten kasvilajeja tunnistivat viidennen luokan oppilaat, keskimäärin 18 

kasvilajia (noin 26 %) ja heikoiten ensimmäisen luokan oppilaat, keskimäärin 

12 kasvilajia (noin 17 %) (taulukko 22). Toisen luokan oppilaat tunnistivat 

paremmin kasvilajeja kuin kuudennen luokan oppilaat. Kasvilajintunnistami-

sen taso nousi ala-asteen ensimmäiseltä luokalta lähtien aina viidenteen luok-
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kaan saakka. Tässä otoksessa olleet kuudennen luokan oppilaat tunnistivat 

vähemmän kasvilajeja kuin viidennen luokan oppilaat. Tähän on voinut olla 

syynä se, että suurin osa luokan oppilaista oli poikia, kuten luvussa 3.3.4.1 

tarkemmin tullaan esittelemään.  

 

Taulukko 22. Kasvilajintunnistustestin tulokset ala-asteen oppilailla eroteltuna luok-

ka-asteittain  

 

Kasvilajintunnistustesti 

luokka-aste summa
a
 N min max ka

b
 kh

c
 

1. 1 29 0 27 12 6,42 

 2  0 35 16 7,89 

2. 1 31 7 31 16 6,46 

 2  8 36 20 7,97 

3. 1 36 4 28 15 5,54 

 2  5 33 19 6,40 

4. 1 35 6 28 18 6,59 

 2  12 37 23 7,96 

5. 1 30 6 32 18 6,78 

 2  6 36 21 7,73 

6. 1 29 6 22 15 4,37 

 2  8 29 19 5,76 

Huom. a
 Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasvilajiluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilaji-

luokasta. 
b 
Keskiarvo pyöristetty lähimpään kokonaislukuun.

 c
 kh = keskihajonta. 

 

Ala-asteen luokanopettajat (n = 6) tunnistivat keskimäärin 44 kasvilajia (noin 

63 %) ja 51 kasvilajiluokkaa. Paras opettaja tunnisti 65 kasvilajia ja heikoin 

opettaja 21 kasvilajia (taulukko 23).  

 

Taulukko 23. Opettajien keskimääräiset tulokset ja minimit ja maksimit  

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 N min max ka

b
 kh

c
 

1 6 21 65 44 15,27 

2 6 29 67 51 13,66 

Huom. a
 Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasviluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasviluokas-

ta. 
b
Keskiarvo pyöristetty lähimpään kokonaislukuun.

 c
 kh = keskihajonta. 
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Luokanopettajan ja oppilaiden välillä ei ole selvää yhteyttä kuin kuudennella 

luokalla, jossa sekä opettaja että oppilaat tunnistivat kasvilajeja heikosti (tau-

lukko 24). Kuvio 16 osoittaa, että opettajat tunnistivat oppilaitaan paremmin 

kasvilajeja. 

 

Taulukko 24. Ala-asteen oppilaiden ja opettajien saamat pistemäärät, minimit ja 

maksimit sekä tulosten keskiarvot kasvilajintunnistustestissä 

 

Kasvilajintunnistustesti 

luokka-aste status
a
 N min max ka

b
 kh

c
 

1. 1 29 0 27 12 6,42 

 3 1 - - 37  

2. 1 31 7 31 16 6,46 

 3 1 - - 45  

3. 1 36 4 28 15 5,54 

 3 1 - - 65  

4. 1 35 6 28 18 6,59 

 3 1 - - 39  

5. 1 30 6 32 18 6,78 

 3 1 - - 55  

6. 1 29 6 22 15 4,37 

 3 1 - - 21  

Huom. a 
Status 1 = oppilas. Status 3 = opettaja. 

b 
Keskiarvo pyöristetty lähimpään kokonaislu-

kuun.
 c 

kh = keskihajonta. 
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Kuvio 16. Ala-asteen oppilaiden ja luokanopettajien (luokat 1–6) saamat pistemäärät 

kasvilajintunnistustestissä kasvilajeja tunnistettaessa 

 

Koko ala-asteen koulun parhaiten tunnistanut oppilas tunnisti kasvilajintun-

nistustestissä 32 kasvilajia 70:stä kasvilajista ja hän oli viidennellä luokalla 

oleva tyttö (taulukko 25). Huomionarvoista on myös se, että toiseksi parhai-

ten kasvilajintunnistamistestissä kasveja osasi tunnistaa toisella luokalla ole-

va tyttö, joka tunnisti 31 kasvilajia. Heikoin oppilas ei tunnistanut yhtään 

kasvilajia 70 esitetystä lajista. Tämä oppilas oli vasta ensimmäisellä luokalla 

ja hänellä oli kirjoittamistaidossa puutteita. Taulukosta 25 voidaan nähdä 

jokaisen luokka-asteen kolmen parhaiten ja kolmen heikoiten kasvilajeja tun-

nistaneen oppilaan pistemäärät ja sukupuolet. Nämä oppilaat myös haastatel-

tiin. 

 

Taulukko 25. Ala-asteen koulun kasvilajintuntemustestin tuloksia kasvilajeja tunnis-

tettaessa. Luokka- asteiden 3 parasta ja kolme heikointa oppilasta, heidän saamansa 

pistemäärä /70 sekä sukupuoli 

 

luokka-aste 3 parhaan tutkitta-

van pistemäärä /70 

kasvilajia 

sukupuoli 3 heikoimman tut-

kittavan pistemäärä 

/70 kasvilajia 

sukupuoli 

1. 27 tyttö 5 poika 

 26 tyttö 3 poika 
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 22 tyttö 0 poika 

2. 31 tyttö 9 poika 

 28 tyttö 7 poika 

 22 poika 7 poika 

3. 28 tyttö 7 poika 

 24 tyttö 6 poika 

 23 tyttö 4 poika 

4. 28 tyttö 10 poika 

 27 tyttö 9 poika 

 26 tyttö 8 poika 

5. 32 tyttö 9 poika 

 30 tyttö 8 poika 

 29 poika 6 poika 

6. 22 poika 9 poika 

 21 tyttö + poika 8 poika 

 19 poika 6 poika 

 

3.3.2.3 Eri ala-asteen koulujen kuudennet luokat 

Tutkimuksessa oli mukana Vantaan koulun lisäksi ala-asteen kuudensia 

luokkia neljästä eri koulusta Espoosta, Savonlinnasta ja Parikkalasta, yhteen-

sä kahdeksan eri kuudetta luokkaa. Kuudesluokkalaisia tutkittavia oppilaita 

oli yhteensä 166, joista tyttöjä oli 78 ja poikia 88 (taulukko 26). 

 

Taulukko 26. Kasvilajintunnistustestiin osallistuneet kuudesluokkalaiset eroteltuina 

sukupuolen sekä koulun ja paikkakunnan mukaan  

 

Kuudennet luokat, eri koulut 

selittäjä  

sukupuoli
a 

Tutkittavien määrä 

0 88 

1 78 

koulu ja paikkakunta
b 

 

001 30 

002 47 

003 67 

004 22 

yhteensä 166 

Huom. a 
sukupuoli 0 = poika,

 
1= tyttö.

 b
koulu ja paikkakunta: 001=Espoo, 6a- ja 6b-luokat. 

002=Espoo, 6a- ja 6b-luokat.
 
003= Savonlinna, 6a-, 6b- ja 6c-luokat.

 
004= Parikkala, 6. luokka. 
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Kuudesluokkalaiset tutkittavat oppilaat tunnistivat kasvilajeja keskimäärin 24 

kasvilajia (noin 34 %) 70:stä kasvilajista (taulukko 27). Kasvilajiluokkia he 

tunnistivat keskimäärin 27 eli 24:n tunnistetun kasvilajin lisäksi he osasivat 

luokitella kolme lajia lajiluokkaan kuuluvaksi. Heikoin oppilas tunnisti 5 

kasvilajia ja 6 kasvilajiluokkaa ja paras puolestaan 47 kasvilajia ja 49 kasvi-

lajiluokkaa.  

 

Taulukko 27. Eri ala-asteen koulujen (Espoo, Savonlinna ja Parikkala) kuudensien 

luokkien kasvilajintunnistustestin tulokset  

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 N min

b
 max

c 
ka

d
 kh

e
 

1 166 5 47 24 7,51 

2 166 6 49 27 8,34 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasvilajiluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilaji-

luokasta. 
b 

min = minimipistemäärä. 
c 
max = maksimipistemäärä. 

d 
ka = keskiarvo, keskiarvo on 

pyöristetty kokonaislukuun. 
e 
kh = keskihajonta.  

 

Parhaiten kasveja tunnistivat Parikkalan kuudesluokkalaiset oppilaat (koulu 

004) (taulukko 28). He tunnistivat keskimäärin 27 kasvilajia (noin 39 %) ja 

31 kasvilajiluokkaa. Heikoiten kasvilajeja tunnistivat toisen espoolaisen kou-

lun kuudesluokkalaiset (koulu 001). He tiesivät keskimäärin 20 kasvilajia 

(noin 29 %) ja 25 kasvilajiluokkaa. 

 

Taulukko 28. Eri ala-asteen koulujen (Espoo, Savonlinna ja Parikkala) kuudesluok-

kalaisten kasvilajintunnistustestin tulokset eroteltuina koulun ja summan (kasvilajit ja 

kasvilajiluokat) mukaan 

 

Kasvilajintunnistustesti 

koulu
a
 summa

b
 N min

c 
max

d 
ka

e
 kh

f
 

001 1 30 5 35 20 5,63 

 2  6 39 25 6,94 

002 1 47 6 38 22 6,55 

 2  7 47 25 7,97 

003 1 67 9 47 25 7,71 

 2  11 49 29 8,23 

004 1 22 12 46 27 8,61 

 2  14 49 31 9,30 

Huom. a
 Koulu 1= Espoo 001, koulu 2= Espoo 002, koulu 3= Savonlinna 003, koulu 4= Parikka-

la 004. 
b
 Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-
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ta. 
 
Summa 2 kertoo, kuinka monta kasvilajiuokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilaji-

luokasta. 
c 
min = minimipistemäärä. 

d 
max = maksimipistemäärä. 

e
 ka = keskiarvo, keskiarvo

 
on 

pyöristetty kokonaislukuun. 
f
 kh= keskihajonta. 

 

Tutkimuksessa oli mukana kuudensien luokkien rinnakkaisluokkia. Rinnak-

kaisluokkia vertailemalla parhaiten kasvilajeja tunnisti Savonlinnan koulun 

6a-luokka (koulu 003, luokka 1), keskimäärin 29 kasvilajia ja 32 kasvilaji-

luokkaa (taulukko 29). Savonlinnan koulun 6b-luokka (luokka 2) tunnisti 

kasvilajeja keskimäärin 26 ja 6c-luokka (luokka 3) 21 kasvilajia. Parhaimman 

ja heikoimman rinnakkaisluokan välillä oli tunnistamisessa eroa 7 kasvilajia 

eli 10 %. Vaikka paras kuudes luokka löytyikin Savonlinnasta, niin rinnak-

kaisluokkien yhteenlaskettu keskimääräinen tulos on heikompi kuin Parikka-

lan koulun tulos. Espoossa parhaiten kasvilajeja tunnisti koulun 002 6a-

luokka, keskimäärin 23 kasvilajia. Saman koulun 6b-luokka tunnisti niitä 

keskimäärin 21. Espoon ensimmäisen testikoulun (001) 6a-luokka puolestaan 

tunnisti keskimäärin 21 kasvilajia ja 6b-luokka 19 kasvilajia. Kasvilajiluok-

kia tunnistettiin jokaisella kuudennella luokalla paremmin kuin kasvilajeja 

(liite 21, liitetaulukko 21). 

Kasvilajeja tunnisti parhaiten savonlinnalainen 6a-luokan poikaoppilas 

(koulu 003, luokka 1), 47 kasvilajia ja 49 kasvilajiluokkaa 70:stä kasvilajista 

(taulukko 30). Toiseksi parhaiten kasvilajeja tunnisti parikkalalainen kuuden-

nen luokan tyttöoppilas (koulu 4, luokka 1), 46 kasvilajia ja 49 kasvilajiluok-

kaa. Paras espoolainen kuudennen luokan oppilas tunnisti 38 kasvilajia. Hei-

koiten kasvilajeja tunnisti espoolainen ensimmäisen testikoulun 6a-luokan 

oppilas (koulu 001, luokka 1), 5 kasvilajia ja 6 kasvilajiluokkaa. Heikoin sa-

vonlinnalainen kuudennen luokan oppilas tunnisti 9 kasvilajia ja heikoin pa-

rikkalalainen oppilas tunnisti 12 kasvilajia. Kolmen parhaiten ja kolmen hei-

koiten kasvilajeja tunnistaneiden oppilaiden tulokset löytyvät liitteestä 18 

(liitetaulukot 2–4). 

 

Taulukko 29. Eri koulujen kuudensien luokkien rinnakkaisluokkien kasvilajintunnis-

tustestissä saamat pistemäärät  

 

summa
a 

koulu
b
 luokka

c 
ka

d
 kh

e 
N

f
 

1 001 1 21 6,83 16 

  2 19 3,68 14 

  yhteensä 20 5,63 30 

 002 1 23 5,90 23 

  2 21 6,99 24 

  yhteensä 22 6,55 47 

 003 1 29 8,91 21 

  2 26 6,88 22 
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  3 21 5,61 24 

  yhteensä 25 7,71 67 

 004 1 27 8,61 22 

 yhteensä 1 25 8,07 83 

  2 22 8,90 59 

  3 21 5,61 24 

  yhteensä 24 7,51 166 

Huom. a
 summa 1= kasvilajit. 

b
 koulu 1= Espoon koulu 001, 2= Espoon koulu 002, 3= Savonlin-

nan koulu 003, 4= Parikkalan koulu 004. 
c
luokka 1=a, 2=b, 3=c. 

d
 ka=keskiarvo. 

e
kh=keskihajonta. 

f 
N=tutkittavien määrä 

 

Taulukko 30. Kuudesluokkalaisten saamat pistemäärät ja parhaimmat ja heikoimmat 

tulokset 

 

Kasvilajintunnistustesti 

koulu
a 

luokka
b 

summac N
d 

min
e 

max
f 

ka
g
 kh

h
 

001 1 1 16 5 35 21 6,83 

  2  6 39 26 8,37 

 2 1 14 11 26 19 3,68 

  2  13 31 23 4,60 

002 1 1 23 15 38 23 5,90 

  2  17 47 27 7,26 

 2 1 24 6 33 21 7,00 

  2  7 39 24 8,43 

003 1 1 22 14 47 28 8,91 

  2  17 49 32 9,10 

 2 1 21 11 37 26 6,88 

  2  12 43 29 7,94 

 3 1 24 9 31 21 5,61 

  2  11 36 25 6,54 

004 1 1 22 12 46 27 8,61 

  2  14 49 31 9,30 

Huom. a 
koulu 1= Espoon koulu 001, 2= Espoon koulu 002, 3=Savonlinnan koulu 003, 4= Parik-

kalan koulu 004. 
b 

luokka 1=a, 2=b, 3=c. 
c
 summa 1= kasvilajit. summa 2 = kasvilajiluokat 

d
 

N=tutkittavien määrä. 
e 

min= minimipistemäärä. 
f 

max=maksimipistemäärä. 
g 

ka=keskiarvo. 
h 

kh=keskihajonta. 
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3.3.2.4 Yläaste, luokat 7–9 

Yläasteen oppilaita osallistui kasvilajintunnistustestiin yhteensä 139 (tauluk-

ko 31). Jokaiselta luokka-asteelta (7–9) oli mukana kolme rinnakkaisluokkaa 

(a, b ja c). Jokaiselle luokalle näytettiin dataprojektorilla 70 kasvilajikuvaa. 

 

Taulukko 31. Kasvilajintunnistustestiin osallistuneet yläasteen oppilaat 

 

luokka-aste rinnakkaisluokat tutkittavien oppilaiden määrä 

7. a 14 

 b 15 

 c 16 

yhteensä  45 

8. a 13 

 b 17 

 c 15 

yhteensä  45 

9. a 16 

 b 17 

 c 16 

yhteensä  49 

yhteensä koko yläaste  139 

 

Yläasteen oppilaat tunnistivat 70:stä näytetystä kasvilajista keskimäärin 24 

kasvilajia (noin 34 %) ja kasvilajiluokkia keskimäärin 32 (taulukko 32). Seit-

semännen luokan oppilaat tunnistivat keskimäärin 25 kasvilajia (noin 36 %), 

kahdeksannen luokan oppilaat keskimäärin 26 kasvilajia (noin 37 %) ja 

yhdeksännen luokan oppilaat 22 kasvilajia (noin 31 %) (taulukko 33). 

Parhaiten kasvilajeja tunnistivat siis kahdeksannen luokan oppilaat ja 

heikoiten yhdeksännen luokan oppilaat. 

 

Taulukko 32. Yläasteen oppilaiden saamat minimi- ja maksimipistemäärät ja keskiar-

vot tunnistettuaan kasvilajeja ja kasvilajiluokkia 

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 N min

b
 max

c 
ka

d
 kh

e
 

1 139 8 45 24 8,52 

2 139 11 54 32 9,68 
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Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasviluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasviluokas-

ta. 
b 
min = minimipistemäärä. 

c 
max = maksimipistemäärä. 

d 
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöris-

tetty kokonaislukuun. 
e 
kh = keskihajonta. 

 

Taulukko 33. Yläasteen oppilaiden saamat minimi- ja maksimipistemäärät ja keskiar-

vot kasvilajintunnistustestissä 

 

Kasvilajintunnistustesti 

luokka-aste
a
 summa

b
 N min

c
 max

d 
ka

e
 kh

f
 

7. 1 45 8 44 25 8,97 

 2  11 52 32 10,19 

8. 1 45 9 45 26 9,12 

 2  11 54 33 10,25 

9. 1 49 11 38 22 7,11 

 2  15 50 30 8,63 

Huom. a
 Luokka-aste 7 = 7.luokka-aste, 8. = 8. luokka-aste, 9. = 9. luokka-aste, jossa mukana 

kaikki kolme rinnakkaisluokkaa. 
b
 Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnis-

tanut 70:stä testikasvilajista. 
 
Summa 2 kertoo, kuinka monta kasvilajiluokkaa tutkittava on 

tunnistanut 70:stä testikasvilajiluokasta. 
c 
min = minimipistemäärä. 

d 
max = maksimipistemäärä. 

e
 

ka = keskiarvo, keskiarvo
 
on pyöristetty kokonaislukuun. 

f
 kh= keskihajonta. 

 

7a- ja 7c-luokka ovat molemmat tunnistaneet keskimäärin 25 kasvilajia ja 7b-

luokka 24 kasvilajia. Kahdeksannelta luokalta eroa löytyy enemmän. 8a-

luokan oppilaat tunnistivat keskimäärin 29 kasvilajia, kun taas 8c-luokan 

oppilaat tunnistivat 23 kasvilajia. 9a-ja 9c-luokan välillä on myös eroa tun-

nistamisessa. 9a-luokan oppilaat tunnistivat keskimäärin 24 kasvilajia ja 9c-

luokan oppilaat puolestaan 21 kasvilajia. Parhaiten kasvilajeja tunnistivat 8a-

luokan oppilaat, 29 kasvilajia ja heikoiten 9c-luokan oppilaat, 21 kasvilajia. 

Taulukossa 34 näkyvät rinnakkaisluokkien tunnistamiserot. 

 

Taulukko 34. Yläasteen rinnakkaisluokkien kasvilajintunnistustestitulokset keski-

määrin /70 kasvilajia 

 

luokka-aste rinnakkaisluokka
a
 ka

b
 kh

c 
N

d 

7. 1 25 7,42 14 

 2 24 10,07 15 

 3 25 9,63 16 

8. 1 29 7,96 13 

 2 27 8,98 17 

 3 23 9,75 15 
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9. 1 24 6,57 16 

 2 22 6,49 17 

 3 21 8,10 16 

Huom. a
 Rinnakkaisluokka 1 = a, 2 = b, 3 = c. 

b
 ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty 

kokonaislukuun. 
c
 kh = keskihajonta. 

d
 N = tutkittavien lukumäärä. 

 

Paras yläasteen oppilas tunnisti 45 kasvilajia ja 54 kasvilajiluokkaa 70:stä 

kasvilajista (taulukko 35). Heikoin oppilas tunnisti 8 kasvilajia ja 11 kasvila-

jiluokkaa. Tarkemmat tulokset kolmen parhaiten ja kolmen heikoiten osan-

neesta oppilaasta löytyvät liitteestä 18 (liitetaulukot 5–7). 

 

Taulukko 35. Parhaiten ja heikoiten kasvilajeja tunnistaneiden yläasteen oppilaiden 

saamat pistemäärät kasvilajintunnistustestissä 

 

Kasvilajit 

luokka-aste N ka
a 

kh
b 

min
c
 max

d
 

7. 45 25 8,97 8 44 

8. 45 26 9,12 9 45 

9. 49 22 7,10 11 38 

yhteensä 139 24 8,52 8 45 

Kasvilajiluokat 

7. 45 32 10,19 11 52 

8. 45 33 10,25 11 54 

9. 49 30 8,63 15 50 

yhteensä 139 32 9,68 11 54 

Huom. a 
ka= keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

b
 kh = keskihajonta. 

c 
min = 

minimipistemäärä. 
d 
max = maksimipistemäärä. 

 

3.3.2.5 Lukio, luokat I–II 

Kasvilajintunnistustestin teki 137 lukion opiskelijaa (taulukko 36). Mukana 

oli kaksi luokkaa, I ja II lukion vuosiluokka. Lukion ensimmäisen luokan 

opiskelijoita testissä mukana oli 88 ja II luokan opiskelijoita 49. 
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Taulukko 36. Kasvilajintunnistustestiin osallistuneet lukion opiskelijat 

 

luokka-aste tutkittavien opiskelijoiden määrä 

I 88 

II 49 

yhteensä 137 

 

Lukion opiskelijat tunnistivat 70:stä näytetystä kasvilajista keskimäärin 28 

kasvilajia (40 %) ja 36 kasvilajiluokkaa (taulukko 37). Lukion ensimmäisen 

luokan opiskelijat tunnistivat keskimäärin 24 kasvilajia ja 32 kasvilajiluokkaa 

ja toisen luokan opiskelijat keskimäärin 29 kasvilajia ja 37 kasvilajiluokkaa 

eli yhden lajin enemmän kuin ensimmäisen luokan opiskelijat. Paras lukion 

opiskelija tunnisti 61 kasvilajia ja heikoin 9 kasvilajia, molemmat lukion en-

simmäiseltä luokalta. Tarkemmat tulokset parhaiden ja heikkojen lukiolaisten 

kasvilajintunnistustestituloksista löytyvät liitteestä 18 (liitetaulukot 9–10).  

 

Taulukko 37. Lukion opiskelijoiden saamat minimi- ja maksimipistemäärät ja keski-

määräiset tulokset kasvilajintunnistustestistä 

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 N min

b 
max

c 
ka

d
 kh

e
 

1 137 9 61 28 9,13 

2 137 12 63 36 10,40 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasvilajiluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilaji-

luokasta. 
b 

min = minimipistemäärä. 
c 
max = maksimipistemäärä. 

d 
ka = keskiarvo, keskiarvo on 

pyöristetty kokonaislukuun. 
e
 kh = keskihajonta. 

 

3.3.2.6 Opettajankoulutuslaitokset 

Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat osallistuivat testiin kahdella eri paik-

kakunnalla ja kahdesta eri yliopistosta. Helsingistä kasvilajintunnistustestin 

teki 65 opiskelijaa ja Savonlinnassa 38 opiskelijaa. Yhteensä heitä oli 103 

tutkittavaa opiskelijaa (taulukko 38). 

 

Taulukko 38. Kasvilajintunnistustestiin osallistuneet opettajankoulutuslaitoksen opis-

kelijat 

 

paikkakunta/koulu tutkittavien opiskelijoiden määrä 

Helsinki 65 

Savonlinna 38 

yhteensä 103 
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Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat tunnistivat 70:stä kasvilajista keski-

määrin kasvilajeja 34 (noin 49 %) ja kasvilajiluokkia 42 (taulukko 39). Hel-

singin opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat tunnistivat keskimäärin 33 kas-

vilajia ja 42 kasvilajiluokkaa ja Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen opis-

kelijat 35 kasvilajia ja 43 kasvilajiluokkaa. Helsingin paras opiskelija tunnisti 

55 kasvilajia ja 62 kasvilajiluokkaa ja Savonlinnan paras opiskelija tunnisti 

64 kasvilajia ja 67 kasvilajiluokkaa. Heikoin Helsingin ja Savonlinnan opet-

tajankoulutuslaitoksen heikoimmat opiskelijat tunnistivat molemmat puoles-

taan 18 kasvilajia ja 26 kasvilajiluokkaa. 

 

Taulukko 39. Helsingin ja Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden mi-

nimi- ja maksimipistemäärät ja keskiarvot kasvilajintunnistustestissä 

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 koulu

b
 N min

c
 max

d 
ka

e
 kh

f
 

1 8 65 18 55 33 7,30 

 9 38 18 64 35 10,70 

 yhteensä 103 18 64 34 8,73 

2 8 65 26 62 42 8,41 

 9 38 26 67 43 10,12 

 yhteensä 103 26 67 42 9,06 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasvilajiluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilaji-

luokasta. 
b
 koulu 8 = Helsingin opettajankoulutuslaitos, 9 = Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. 

c 
min = minimipistemäärä. 

d 
max = maksimipistemäärä. 

e 
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty 

kokonaislukuun. 
f
 kh = keskihajonta. 

 

Tutkittavat opettajaksi opiskelevat olivat monelta eri vuosikurssilta. Eniten 

kasvilajintunnistustestiin osallistui ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin 

opiskelijoita (taulukko 40). Koska opiskelijoiden määrä vaihteli eri vuosi-

kursseilla, tuloksia ei voida vertailla. Suuntaa-antavasti kuitenkin huomataan, 

että keskimäärin kasvilajeja tunnistettiin hyvin saman verran jokaisella vuo-

sikurssilla.  

 

Taulukko 40. Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden saamat keskiarvoiset piste-

määrät opiskeluvuosien mukaan kasvilajintunnistustestissä 

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 op.vuosi

b
 N min

c
 max

d 
ka

e
 kh

f
 

1 1 46 18 58 33 8,93 

 2 2 30 43 37 9,19 

 3 44 18 55 33 7,43 
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 4 10 18 64 34 13,49 

 5 1 41 41 41 . 

 yhteensä 103 18 64 34 8,73 

2 1 46 26 64 43 8,89 

 2 2 41 47 44 4,24 

 3 44 26 62 42 8,72 

 4 10 27 67 41 12,59 

 5 1 51 51 51 . 

 yhteensä 103 26 67 42 9,06 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasvilajiluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilaji-

luokasta. 
b
 op-vuodet = opiskeluvuodet, 1 = 1. vuosi, 2. = 2. vuosi jne. 

c 
min = minimipistemäärä. 

d 
max = maksimipistemäärä. 

e 
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

f
 kh = 

keskihajonta. 

 

3.3.2.7 Yliopisto-opettajat 

Kasvilajintunnistustestiin osallistui 11 eri ympäristöalojen yliopisto-opetta-

jaa. Parhaiten kasvilajeja tunnistanut yliopisto-opettaja tunnisti kaikki testin 

70 kasvilajia ja -lajiluokkaa. Heikoin heistä tunnisti 41 kasvilajia ja 50 kasvi-

lajiluokkaa. Keskimäärin yliopisto-opettajat tunnistivat 58 kasvilajia ja 65 

kasvilajiluokkaa (taulukko 41). 

 

Taulukko 41. Yliopisto-opettajien saamat minimi- ja maksimipistemäärät sekä kes-

kiarvot kasvilajintunnistustestissä 

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 N min

b
 max

c 
ka

d
 kh

e
 

1 11 41 70 58 9,04 

2 11 50 70 65 6,10 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasvilajiluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilaji-

luokasta. 
b 

min = minimipistemäärä. 
c 
max = maksimipistemäärä. 

d 
ka = keskiarvo, keskiarvo on 

pyöristetty kokonaislukuun. 
e
 kh = keskihajonta. 

 

3.3.3 Mitä kasvilajeja on tunnettu parhaiten ja miten kasvilajeja on 

nimetty?  

Tähän kysymykseen vastataan poikkeuksellisesti tiivistetysti eli jokaisen tut-

kimuskohteen tuloksia ja taulukoita ei esitetä tässä omina lukuinaan, kuten 

muissa luvuissa on tehty. Tulokset ovat niin saman suuntaisia, että ne ovat 

selkeästi nähtävissä yhteisissä tuloksissa. Tarkat tulokset voi kuitenkin lukea 

liitteistä (liite 21, taulukot 47–70). 
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3.3.3.1 Yhteenveto parhaiten ja heikoiten tunnetuista kasvilajeista 

Kaikki kasvilajintunnistustestiin osallistuneet (n = 754) tutkittavat ala- ja 

yläasteen ja lukion oppilaat ja opiskelijat, opettajankoulutuslaitoksen opiske-

lijat, ala-asteen luokanopettajat ja yliopisto-opettajat tunnistivat parhaiten 

marjoja ja puita (taulukko 42). Parhaiten kasvilajintunnistustestissä näytetyis-

tä kasvilajeista tunnistettiin vadelma, jonka tunnisti 736 tutkittavaa 754 tut-

kittavasta eli noin 98 % tutkittavista. Marjoista myös mustikka, puolukka, 

muurain ja metsämansikka tunnistettiin hyvin. Puista hyvin tunnistettiin kuu-

si, vaahtera ja mänty. Kymmenen parhaiten tunnistetun kasvilajin joukkoon 

mahtui vain kaksi ruohovartista kasvilajia. Nämä olivat nokkonen ja voikuk-

ka. Sen, miten hyvin kaikkia testissä olleita kasvilajeja tunnistettiin, voi kat-

soa liitteen 21 liitetaulukosta 47.  

 

Taulukko 42. Kasvilajintunnistustestissä kymmenen parhaiten tunnistettua kasvilajia 

(kaikki tutkittavat: ala- ja yläaste, lukio, opettajankoulutuslaitos, luokanopettajat ja 

yliopisto-opettajat, n = 754)  

 

kasvilaji tunnistanut n/ 

754 tutkittavaa
a
 

ei tunnistanut n/ 

754 tutkittavaa
a 

vadelma 736 (97,6 %) 18 (2,4 %) 

mustikka 725 (96,1 %) 29 (3,9 %) 

kuusi 705 (93,5 %) 49 (6,5 %) 

vaahtera 691 (91,6 %) 63 (8,4 %) 

mänty 675 (89,5 %) 79 (10,5 %) 

puolukka 672 (89,1 %) 82 (10,9 %) 

nokkonen 668 (88,6 %) 86 (11,4 %) 

voikukka 665 (88,2 %) 89 (11,8 %) 

muurain 630 (83,6 %) 124 (16,5 %) 

metsä-/ahomansikka 613 (81,3 %) 141 (18,7 %) 

Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia kaikista tutkittavista on tunnistanut tai ei ole 

tunnistanut kyseistä kasvilajia 

 

Kasvilajintunnistustestissä oli useita heikosti tunnistettuja kasvilajeja. Suurin 

osa niistä oli ruohovartisia kasvilajeja kuten kevätpiippo, nurmitädyke, kan-

gasmaitikka ja kannusruoho (taulukko 43). Taulukossa mainittujen lajien 

lisäksi muita heikosti tunnistettuja kasvilajeja olivat muun muassa ojakärsä-

mö (28 tutkittavaa tunnistanut 754 tutkittavasta), mesiangervo (39 tutkittavaa 

tunnistanut 754 tutkittavasta), sananjalka (39 tutkittavaa tunnistanut 754 tut-

kittavasta) ja kynsisammal (35 tutkittavaa tunnistanut 754 tutkittavasta). 

Myös jäkälät olivat heikosti tiedettyjä. 
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Osa heikosti tiedetyistä lajeista oli kuitenkin osattu luokitella oikein. Esi-

merkiksi taulukossa 43 näkyvistä lajeista muun muassa niittynätkelmän oli 

osannut luokitella nätkelmäksi tai hernekasviksi 62 tutkittavaa, kun vain 18 

tutkittavaa oli tiennyt sen lajinimeltä. Samoin esimerkiksi metsäkurjenpolven 

oli 20 tutkittavaa osannut luokitella kurjenpolveksi tai harmaalepän lepäksi 

197 tutkittavaa. 

 

Taulukko 43. Kasvilajintunnistustestissä heikosti tunnistettuja kasvilajeja (kaikki tut-

kittavat: ala- ja yläaste, lukio, opettajankoulutuslaitos, luokanopettajat ja yliopisto-

opettajat, n = 754) 

 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/754 tutkitta-

vaa
a 

kasvilajiluok-

ka, johon osat-

tu luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/754 

tutkittavaa
a
 

ei tunnistanut 

lajia eikä laji-

luokkaa n/754 

tutkittavaa
a
 

kevätpiippo 8 (1,1 %) ei osattu - 746 (98,9%) 

nurmitädyke 9 (1,2 %) tädyke 9 (1,2 %) 736 (97,6 %) 

kangasmaitikka 11 (1,5 %) maitikka 8 (1,1 %) 735 (97,5 %) 

kannusruoho 15 (2 %) ei osattu - 739 (98 %) 

maariankäm-

mekkä 

17 (2,3 %) kämmekkä 4 (0,5 %) 733 (97,2 %) 

niittynätkelmä 18 (2,4 %) nätkelmä/herne 62 (8,2 %) 674 (89,4 %) 

kirjopillike 19 (2,5 %) pillike 10 (1,3 %) 725 (96,2 %) 

metsäkurjen-

polvi 

20 (2,7 %) kurjenpolvi 19 (2,5 %) 715 (94,8 %) 

harmaaleppä 23 (3,1 %) leppä 197 (26,1 %) 534 (70,8 %) 

näsiä 26 (3,5 %) ei osattu - 728 (96,6 %) 

Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia kaikista tutkittavista on tunnistanut tai ei ole 

tunnistanut kyseistä kasvilajia 

 

Sellaisia kasvilajeja, jotka oli osattu luokitella hyvin kasvilajiluokkanimellä, 

oli edellä mainittujen lajien lisäksi enemmänkin. Muun muassa rauduskoivu 

oli osattu luokitella koivuksi, sananjalka saniaiseksi, kynsisammal samma-

leeksi ja harmaaleppä lepäksi. Rauduskoivun oli tiennyt tarkasti lajinimeltä 

135 tutkittavaa, mutta sen lisäksi 390 tutkittavaa oli osannut nimetä sen koi-

vuksi. Toisaalta edelleen 229 tutkittavaa ei tunnistanut lainkaan rauduskoivua 

edes koivuksi. Ilahduttavaa oli, että sananjalan oli tunnistanut 39 tutkittavaa 

ja sen lisäksi peräti 384 tutkittavaa oli luokitellut sen saniaiseksi. Mutta edel-

leen 332 tutkittavaa ei osannut nimetä kyseistä lajia mihinkään luokkaan kuu-

luvaksi. Tässä tutkimuksessa mukana ollut mansikkakuva oli metsä-/aho-

mansikasta (molemmat nimet hyväksyttiin). Pelkkä mansikkavastaus katsot-

tiin kuuluvan lajiluokkaan, vaikka näin jälkikäteen ajateltuna käsite mansikka 
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lienee niin vakiintunut, että myös sen olisi voinut hyväksyä oikeaksi la-

jinimeksi. Tällä kertaa kuitenkin tehtiin näin ja oltiin tarkkoja tämän suhteen. 

Niinpä 613 tutkittavaa 754 tutkittavasta osasi nimetä kuvan metsä- tai aho-

mansikaksi ja sen lisäksi 116 tutkittavaa sen vielä mansikaksi. Kuitenkin jäi 

vielä 25 tutkittavaa, jotka eivät tunnistaneet marjaa lainkaan. Taulukkoon 44 

on koottu tällaisia lajeja, joissa näkyy selvä ero lajitasoon ja lajiluokkatasoon 

luokittelussa.  

 

Taulukko 44. Kasvilajeja, jotka osattiin luokitella lajiluokkaan kuuluvaksi lajinimeä 

paremmin kasvilajintunnistustestissä (kaikki tutkittavat: ala- ja yläaste, lukio, opetta-

jankoulutuslaitos, luokanopettajat ja yliopisto-opettajat, n = 754) 

 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/754 tutkit-

tavaa
a
 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/754 

tutkittavaa
a
 

ei tunnistanut 

lajia eikä laji-

luokkaa n/754 

tutkittavaa
a
 

rauduskoivu 135 (17,9%) koivu 390 (51,7 %) 229 (30,4%) 

sananjalka 39 (5,2 %) saniainen 384 (50,8 %) 332 (44 %) 

kynsisammal 36 (4,8 %) sammal 201 (26,7 %) 517 (68,6%) 

harmaaleppä 23 (30,1 %) leppä 197 (26,1 %) 534 (70,8%) 

metsä-

/ahomansikka 

613 (81,3%) mansikka 116 (15,4 %) 25 (3,3 %) 

tupasvilla 45 (6 %) villa 61 (8,1 %) 648 (85,9%) 

Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia kaikista tutkittavista on tunnistanut tai ei ole 

tunnistanut kyseistä kasvilajia 

 

Kuvassa 6 on muutama kasvilajintunnistustestissä mukana ollut kasvikuva 

sellaisista kasveista, jotka osattiin tunnistaa kasvilajintunnistustestissä hyvin 

tai heikosti. Nämä kuvat ovat niitä, joita 2000-luvun alussa käytettiin koulu-

opetuksessa havainnollistamismateriaalina ja joista kasvilajintunnistustesti 

koostui. Loput testikasvikuvat ovat liitteessä 4. Vadelmasta näkyy selvästi 

yleiset tuntomerkit eli marjat hedelmävaiheessa sekä lehdet. Männystä näkyy 

koko habitus, mutta ei tarkkoja tuntomerkkejä. Ruohovartisista hyvin tunnis-

tettu nokkonen on kuvassa hyvät tuntomerkit esillä (lehdet ja kukinnot). Hei-

kosti tunnistetut näsiä, kevätpiippo ja kangasmaitikka ovat kuvissa myös sel-

keät tuntomerkit esillä. Kuvien huono puoli niin tässä testissä kuin muutoin-

kin havainnollistamismateriaalina on se, että niistä ei aina näe kasvuympäris-

töä, kokoa, tarkkoja tuntomerkkejä, kuten varren karvaisuutta tai muuta sel-

laista ja niitä ei luonnollisesti voi havaita muilla aisteilla. Olisikin hyvä, jos 

kuvia olisi ollut tässäkin testissä useampia, vähän eri kuvakulmista otettuina. 
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Hyvin tunnistettuja kasvilajeja 

1. mänty 

(Pinus sylvestris) 

54. vadelma 

(Rubus idaeus) 

35. nokkonen 

(Urtica dioica) 

 

 

 

Heikosti tunnistettuja kasvilajeja 

10. näsiä 

(Daphne meze-

reum) 

51. kevätpiippo 

(Luzula pilosa) 

37. kangasmaitikka 

(Melampyrum pratense) 

 

  

 

Kuva 6. Hyvin ja heikosti tunnistettuja kasvilajeja kasvilajintunnistustestissä näytetty-

jen kuvien avulla esitettynä. Numero nimen edessä kertoo kasvilajin esityspaikan tes-

tissä 

 

Jos tarkastellaan vähän tarkemmin eri tutkittavia ryhmiä, niin kaikki ala-

asteen oppilaat (n = 358, ala-asteen koulun luokat 1–6 ja eri koulujen kuu-

dennet luokat yhteensä) tunnistivat hyvin marjoja ja puita (taulukko 45). Sel-

laista kasvilajia, jonka jokainen ala-asteen oppilas olisi tiennyt nimeltä oi-

kein, ei ollut ainoatakaan. Parhaiten näytetyistä kasvilajeista tunnistettiin va-

delma (96,1% tutkittavista tiennyt oikein), toiseksi parhaiten pihlaja (92,7 % 

tutkittavista tiennyt oikein) ja kolmanneksi mustikka (92,5 % tutkittavista 

tiennyt oikein). Ruohovartisista nokkonen ja voikukka olivat parhaiten tun-

nistettujen kasvilajien joukossa. Tulokset ovat varsin samanlaisia kuin muil-

lakin tutkittavilla ryhmillä.  
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Taulukko 45. Ala-asteen oppilaiden (ala-asteen koulun luokat 1–6 ja eri koulujen 

kaikki kuudennet luokat, n = 358) hyvin tunnistamia kasvilajeja kasvilajintunnistus-

testissä 

 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/358 tutkitta-

vaa
a
 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/358 

tutkittavaa
a
 

ei tunnistanut 

lajia eikä laji-

luokkaa n/358 

tutkittavaa
a
 

vadelma 344 (96,1 %) ei ollut - 14 (3,9 %) 

pihlaja 332 (92,7 %) ei ollut - 45 (12,6 %) 

mustikka 331 (92,5 %) ei ollut - 27 (7,5 %) 

kuusi 313 (87,4 %) ei ollut - 45 (12,6 %) 

nokkonen 304 (84,9 %) ei ollut - 54 (15,1 %) 

vaahtera 303 (84,6 %) ei ollut - 55 (15,4 %) 

mänty 290 (81 %) ei ollut - 68 (19 %) 

puolukka 281 (78,5 %) ei ollut - 77 (21,5 %) 

voikukka 279 (77,9 %) ei ollut - 79 (22,1 %) 

muurain 256 (71,5 %) ei ollut - 102 (28,5 %) 

metsä-

/ahomansikka 

254 (70,9 %) mansikka 82 (22,9 %) 22 (6,2 %) 

Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia kaikista tutkittavista on tunnistanut tai ei ole 

tunnistanut kyseistä kasvilajia 

 

Ala-asteen oppilaat eivät tunnistaneet nimeltä kovin hyvin ruohovartisia kas-

vilajeja, sammalia ja jäkäliä. Kukaan ala-asteen oppilaista ei tunnistanut kan-

gasmaitikkaa eikä maariankämmekkää. Toisaalta yksi oppilas oli osannut 

luokitella maariankämmekän kämmekäksi (taulukko 46). Näsiän, nurmitä-

dykkeen, kevätpiipon, kannusruohon ja metsäkurjenpolven tunnisti vain yksi 

oppilas. Metsäkurjenpolven osasi luokitella kurjenpolveksi kaksi tutkittavaa 

oppilasta. Muita heikosti tunnistettuja kasvilajeja olivat muun muassa me-

siangervo, poimulehti ja palleroporonjäkälä (4 oppilasta tunnisti 358 oppi-

laasta), oravanmarja (6 oppilasta tunnisti 358 oppilaasta), harmaaleppä (7 

oppilasta tunnisti 358 oppilaasta), rentukka (8 oppilasta tunnisti 358 oppilaas-

ta), kerrossammal (9 oppilasta tunnisti 358 oppilaasta) ja kangasvuokko (10 

oppilasta tunnisti 358 oppilaasta). Harmaalepän kuitenkin oli luokitellut le-

päksi 44 ala-asteen oppilasta (taulukko 47). Edelleen lähes 86 % ala-asteen 

oppilaista ei tunnistanut eikä osannut nimetä eikä luokitella harmaaleppää 

oikeaan lajiluokkaan kuuluvaksi.  
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Taulukko 46. Ala-asteen oppilaiden (ala-asteen koulun luokat 1–6 ja eri koulujen 

kuudennet luokat, n = 358) heikosti tunnistamia kasvilajeja kasvilajintunnistustestissä 

 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/358 tut-

kittavaa
a
 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvila-

jiluokan 

tunnistanut 

n/358 tutkit-

tavaa
a
 

ei tunnistanut 

kasvilajia eikä 

lajiluokkaa 

n/358 tutkitta-

vaa
a
 

kangasmaitikka - ei ollut - 358 (100%) 

maariankämmekkä - kämmekkä 1 (0,3 %) 357 (99,7 %) 

näsiä, nurmitädy-

ke, kevätpiippo, 

kannusruoho 

1 (0,3 %) ei ollut - 357 (99,7 %) 

metsäkurjenpolvi 1 (0,3 %) kurjenpolvi 1 (0,3 %) 356 (99,4 %) 

kynsisammal 1 (0,3 %) sammal 44 (12,3 %) 313 (87,4 %) 

niittynätkelmä 2 (0,6 %) ei ollut - 356 (99,4 %) 

tupasvilla 2 (0,6 %) villa 3 (0,8 %) 353 (98,6 %) 

hirvenjäkälä 2 (0,6 %) jäkälä 45 (12,6 %) 311 (86,9 %) 

ojakärsämö 3 (0,8 %) ei ollut - 355 (99,2 %) 

järviruoko 3 (0,8 %) ruoko 4 (1,1 %) 351 (98 %) 

Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia kaikista tutkittavista on tunnistanut tai ei ole 

tunnistanut kyseistä kasvilajia 

 

Edellä mainittujen lajien lisäksi kasvilajintunnistustestissä oli mukana sellai-

sia lajeja, joita ala-asteen oppilaat eivät osanneet nimetä oikein, mutta jotka 

he osasivat luokitella oikein (taulukko 47). Esimerkiksi ala-asteen oppilaista 

38 nimesi testissä nähdyn puun rauduskoivuksi ja heidän lisäkseen 170 oppi-

lasta nimesi sen koivuksi. Kuitenkin 150 oppilasta eli noin 42 % ei tunnista-

nut puuta lainkaan koivuksi. Sananjalan tunnisti ja nimesi 11 oppilasta oikein 

ja sen lisäksi 95 oppilasta tunnisti ja luokitteli sen saniaiseksi. Sammalia ja 

jäkäliä oli myös osattu luokitella lajiluokkaan kuuluvaksi, vaikka tarkka laji-

määritys ei onnistunutkaan kovin monelta. Toisaalta esimerkiksi palleropo-

ronjäkälää ei osannut luokitella jäkäliin kuuluvaksi 286 ala-asteen oppilasta 

eli noin 80 % tutkittavista oppilaista.  

Tarkasteltaessa koko peruskoulua ja sen tutkittavia oppilaita ala- ja yläas-

teelta eli luokilta 1–9 (n = 497) huomataan, että tulokset ovat hyvin saman-

suuntaisia kuin on jo esitetty. Peruskoululaiset tunnistivat hyvin puita ja mar-

joja (taulukko 48). Parhaiten tunnistettiin edelleen vadelma (96,6 % tutkitta-

vista peruskoulun oppilaista tunnistanut oikein). Puista pihlaja, kuusi, vaahte-

ra ja mänty tunnistettiin hyvin. Ruohovartisista kasvilajeista voikukka tunnis-

tettiin hyvin (82,7 % tutkittavista tunnistanut oikein). 
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Taulukko 47. Ala-asteen oppilaiden (ala-asteen koulun luokat 1–6 ja eri koulujen 

kaikki kuudennet luokat, n = 358) tunnistamia kasvilajeja, jotka osattiin luokitella 

lajiluokkaan kuuluvaksi lajinimeä paremmin kasvilajintunnistustestissä 

 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/358 tut-

kittavaa
a
 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/358 

tutkittavaa
a
 

ei tunnistanut 

lajia eikä la-

jiluokkaa 

n/358 tutkitta-

vaa
a
 

rauduskoivu 38 (10,6 %) koivu 170 (47,5 %) 150 (41,9%) 

sananjalka 11 (3,1 %) saniainen 95 (26,5 %) 252 (70,4%) 

palleroporonjäkälä 4 (1,1 %) jäkälä 68 (19 %) 286 (79,9%) 

harakankello 46 (12,9 %) kello 49 (13,7 %) 263 (73,5%) 

kerrossammal 9 (2,5 %) sammal 46 (12,9 %) 303 (84,6%) 

kynsisammal 1 (0,3 %) sammal 44 (12,3 %) 313 (87,4%) 

harmaaleppä 7 (2 %) leppä 44 (12,3 %) 307 (85,8%) 

metsäorvokki 12 (3,4 %) orvokki 40 (11,2 %) 306 (85,5%) 

Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia kaikista tutkittavista on tunnistanut tai ei ole 

tunnistanut kyseistä kasvilajia 

 

Taulukko 48. Peruskoulun (ala- ja yläaste, luokat 1–9, n = 497) oppilaiden hyvin 

tunnistamia kasvilajeja kasvilajintunnistustestissä 

 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/497 tutkit-

tavaa
a
 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tun-

nistanut 

n/497 tutkit-

tavaa
a
 

ei tunnistanut 

lajia eikä laji-

luokkaa n/497 

tutkittavaa
a
 

vadelma 480 (96,6 %) ei ollut - 17 (3,4 %) 

mustikka 469 (94,4 %) ei ollut - 28 (5,6 %) 

pihlaja 462 (93 %) ei ollut - 35 (7 %) 

kuusi 451 (90,7 %) ei ollut - 461 (92,8 %) 

vaahtera 438 (88,1 %) ei ollut - 59 (11,9 %) 

nokkonen 428 (86,1 %) ei ollut - 69 (13,9 %) 

mänty 421 (84,7 %) ei ollut - 76 (15,3 %) 

puolukka 418 (84,1 %) ei ollut - 79 (15,9 %) 

voikukka 411 (82,7 %) ei ollut - 86 (17,3 %) 

muurain 377 (75,9 %) ei ollut - 120 (24,1 %) 

metsä-

/ahomansikka 

369 (74,2 %) mansikka 105 (21,1 %) 23 (4,6 %) 
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Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia kaikista tutkittavista on tunnistanut tai ei ole 

tunnistanut kyseistä kasvilajia 

 

Peruskoulun oppilaat tunnistivat heikosti ruohovartisia kasvilajeja. Tauluk-

koon 49 on koottu heikoiten tunnistettuja kasvilajeja. Esimerkiksi kangasmai-

tikan, kevätpiipon ja nurmitädykkeen tunnisti vain yksi oppilas 497 oppilaas-

ta. Nurmitädykkeen osasi luokitella tädykkeeksi myös toinen oppilas. Hei-

kosti tunnistetut lajit olivat pääasiassa samoja kuin ala-asteellakin. Taulukos-

sa 48 näkyvien lajien lisäksi heikosti tunnistettuja lajeja olivat muun muassa 

tupasvilla (6 oppilasta tunnistanut 497 oppilaasta), harmaaleppä ja mesian-

gervo (7 oppilasta tunnistanut 497 oppilaasta), ojakärsämö ja metsäkorte (9 

oppilasta tunnistanut 497 oppilaasta) ja pihasaunio (11 oppilasta tunnistanut 

497 oppilaasta). 

 

Taulukko 49. Peruskoulun (ala- ja yläaste, luokat 1–9, n = 497) oppilaiden heikosti 

tunnistamia kasvilajeja kasvilajintunnistustestissä 

 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/497 tut-

kittavaa
a
 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvila-

jiluokan 

tunnistanut 

n/497 tutkit-

tavaa
a
 

ei tunnistanut 

lajia eikä laji-

luokkaa n/497 

tutkittavaa
a
 

kangasmaitikka, 

kevätpiippo 

1 (0,2 %) ei ollut - 496 (99,8 %) 

nurmitädyke 1 (0,2 %) tädyke 2 (0,4 %) 494 (99,4 %) 

näsiä 2 (0,4 %) ei ollut - 495 (99,6 %) 

maariankämmekkä 2 (0,4 %) kämmekkä 1 (0,2 %) 494 (99,4 %) 

kirjopillike 2 (0,4 %) pillike 2 (0,4 %) 493 (99,2 %) 

metsäkurjenpolvi 3 (0,6 %) kurjenpolvi 4 (0,8 %) 490 (98,6 %) 

niittynätkelmä 3 (0,6 %) nätkelmä/herne 12 (2,4 %) 482 (97 %) 

poimulehti 4 (0,8 %) ei ollut - 493 (99,2 %) 

kannusruoho 4 (0,8 %) ei ollut - 493 (99,2 %) 

Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia kaikista tutkittavista on tunnistanut tai ei ole 

tunnistanut kyseistä kasvilajia 

 

Kuten jo ala-asteen oppilaiden yhteydessä tarkasteltiin, myös koko peruskou-

lun oppilaita tutkittaessa huomataan, että jotkut lajit on kuitenkin osattu luo-

kitella oikein, vaikka testissä lajinimi ei olisikaan ollut hallussa. Esimerkkinä 

olkoon taas rauduskoivu, jota ei osannut nimetä lajilleen oikein kuin 62 pe-

ruskoulun oppilasta 497 oppilasta (12,5 %), mutta koivuksi sen osasi luokitel-

la 243 oppilasta (noin 49 %) (taulukko 50). Kuitenkin vielä jää 192 oppilasta 

eli noin 39 % tutkittavista oppilaista, jotka eivät osanneet nimetä tai luokitella 
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koivua oikein. Metsäorvokkia ei osannut nimetä tai luokitella oikein noin 81 

% tutkittavista oppilasta. Sen tunnisti lajilleen oikein 17 eli noin 3 % perus-

koulun oppilaista ja 80 eli noin 16 % luokitteli sen orvokiksi.  

 

Taulukko 50. Peruskoulun (ala- ja yläaste, luokat 1–9, n = 497) oppilaiden tunnista-

mia kasvilajeja, jotka osattiin luokitella lajiluokkaan kuuluvaksi lajinimeä paremmin 

kasvilajintunnistustestissä 

 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/497 tut-

kittavaa
a
 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/497 

tutkittavaa
a
 

ei tunnistanut 

lajia eikä laji-

luokkaa n/497 

tutkittavaa
a
 

rauduskoivu 62 (12,5 %) koivu 243 (48,9 %) 192 (38,6 %) 

sananjalka 15 (3 %) saniainen 189 (38 %) 293 (59 %) 

harmaaleppä 7 (1,4 %) leppä 91 (18,3 %) 399 (80,3 %) 

kynsisammal 9 (1,8 %) sammal 87 (17,5 %) 401 (80,7 %) 

metsäorvokki 17 (3,4 %) orvokki 80 (16,1 %) 400 (80,5 %) 

tupasvilla 6 (1,2 %) villa 19 (3,8 %) 472 (95 %) 

Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia kaikista tutkittavista on tunnistanut tai ei ole 

tunnistanut kyseistä kasvilajia 

 

Peruskoulun (ala- ja yläaste) ja lukion oppilaiden (n = 634) yhteiset tulokset 

olivat hyvin samankaltaisia kuin jo edellä esitetyt. Korkeintaan eroja oli tun-

nistettujen kasvilajien järjestyksessä. Kuten voi olettaa edellisten tuloksien 

pohjalta, lukion päättävät oppilaat tunnistivat hyvin puita ja marjoja (liite 21, 

liitetaulukko 60). Myös samat kaksi ruohovartista, jotka on jo aiemmissakin 

tuloksissa esiintyneet, olivat parhaiten tunnistettujen kasvilajien joukossa: 

nokkonen ja voikukka. Peruskoulun ja lukion oppilaat tunnistivat heikosti 

ruohovartisia kasvilajeja (liite 21, liitetaulukot 58 ja 61). Muita heikosti tun-

nistettuja kasvilajeja olivat muun muassa poimulehti (9 oppilasta tunnistanut 

634 tutkittavasta), harmaaleppä ja ojakärsämö (12 oppilasta tunnistanut 634 

tutkittavasta), pihasaunio (13 oppilasta tunnistanut 634 tutkittavasta) ja me-

siangervo (16 oppilasta tunnistanut 634 tutkittavasta). Kangasvuokon oli tun-

nistanut oikein 24 oppilasta ja vuokoksi sen oli luokitellut lisäksi 65 oppilas-

ta. Tämä on mielestäni ihan hyvä tulos, sillä kangasvuokko on uhanalainen ja 

vain tietyillä kasvupaikoilla elävä kasvilaji, jota ei tutkittavina olleiden oppi-

laiden koulumatkalla tai kotipihalla välttämättä tapaa. Taulukossa 51 maini-

taan myös oravanmarja, jonka on luokitellut kieloksi 56 eli noin 9 % tutkitta-

vista ala- ja yläasteen ja lukion oppilaista. Oravanmarja ja kielo ovatkin mo-

lemmat liljakasveja ja niissä on tiettyä ulkonäöllistä samankaltaisuutta. Toi-

saalta oravanmarjasta puhutaan usein niin sanottuna metsän tyyppikasvina, 
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joten siinä mielessä tulos on huolestuttava, jos lukion loppuun mennessä noin 

86 % oppilaista ei osaa nimetä eikä luokitella kasvia oikein.  

 

Taulukko 51. Peruskoulun (ala- ja yläaste, luokat 1–9) ja lukion oppilaiden (luokat I–

II, yhteensä n = 634) tunnistamia kasvilajeja, jotka osattiin luokitella lajiluokkaan 

kuuluvaksi lajinimeä paremmin kasvilajintunnistustestissä 

 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/634 tutkit-

tavaa
a
 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/634 

tutkittavaa
a
 

ei tunnistanut 

lajia eikä 

lajiluokkaa 

n/634 tutkit-

tavaa
a
 

rauduskoivu 106 (16,7 %) koivu 313 (49,4 %) 215 (33,9 %) 

sananjalka 21 (3,3 %) saniainen 299 (47,2 %) 314 (49,5 %) 

harmaaleppä 12 (1,9 %) leppä 146 (23 %) 476 (75,1 %) 

kynsisammal 21 (3,3 %) sammal 142 (22,4 %) 471 (74,3 %) 

harakankello 81 (12,8 %) kello 128 (20,2 %) 425 (67 %) 

metsäorvokki 29 (4,6 %) orvokki 125 (19,7 %) 480 (75,7 %) 

kangasvuokko 24 (3,8 %) vuokko 65 (10,3 %) 545 (86 %) 

oravanmarja 32 (5 %) kielo 56 (8,8 %) 546 (86,1 %) 

Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia kaikista tutkittavista on tunnistanut tai ei ole 

tunnistanut kyseistä kasvilajia 

 

Ala-asteen luokanopettajien (n = 6) tulokset noudattivat samaa linjaa tutkitta-

vien oppilaiden kanssa. Opettajat tunnistivat hyvin puita, marjoja sekä joita-

kin ruohovartisia kasvilajeja sekä vesikasveja (liite 21, liitetaulukko 67). 

Heikosti he puolestaan tunnistivat pääasiassa ruohovartisia kasvilajeja, mutta 

joukossa oli myös lehtipuita sekä sammalia ja jäkäliä (liite 21, liitetaulukko 

68). Kukaan opettajista ei osannut nimetä oikein sananjalkaa, metsäkortetta 

eikä kevätpiippoa. Vain yksi opettajista tunnisti ja nimesi oikein harmaale-

pän, metsäkurjenpolven, nurmitädykkeen, tupasvillan, järvikaislan ja pallero-

poronjäkälän. Liitteestä 21 ja sen liitetaulukosta 68 voidaan huomata myös, 

että vaikka joitakin lajeja ei osattu nimetä lajinimelleen oikein, ne osattiin 

kuitenkin luokitella oikein. Esimerkiksi kukaan opettajista ei osannut nimetä 

oikein sananjalkaa, mutta neljä opettajaa kuudesta tunnisti sen saniaiseksi. 

Harmaalepän tunnisti vain yksi opettaja, mutta neljä heistä luokitteli sen le-

päksi. Myös sammalet ja jäkälät osattiin luokitella oikein, vaikka tarkkoja 

lajinimiä ei tiedetty. 

Ne kasvilajit, joita tutkittavat eivät tunnistaneet oikein, saivat muita ni-

miä. Esimerkiksi ala-asteen ensimmäisestä kuudenteen luokkaan olleiden 

oppilaiden antamia vastauksia kasvilajille kataja olivat seuraavat: jättiläistui-

ja, tuija, kallioimarre, kuusi, kääpiökuusi, sammal, kastanija, kaktus ja pensas 
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(liite 21, liitetaulukot 54 ja 56). Metsätähteä kutsuttiin puolestaan tähtisil-

mäksi, iltatähdeksi, vuorililjaksi, lumienkeliksi, kieloksi, valkovuokoksi, 

lumpeeksi, orvokiksi ja kissankelloksi. Liitteen 21 liitetaulukoissa 54, 56, 59, 

63 ja 66 on luokiteltu ala-asteen koulun ensimmäisestä kuudenteen luokkien, 

eri koulujen ala-asteen kuudensien luokkien, yläasteen, lukion ja opettajaksi 

opiskelevien oppilaiden ja opiskelijoiden antamia nimiä puille ja marjoille. 

Harmaaleppä oli yksi niistä puulajeista, joita tutkittavat eivät kovin hyvin 

tunnistaneet. Harmaaleppä saikin monia nimityksiä, joista yleisimmät olivat 

leppä tai tervaleppä (104 tutkittavaa 737:stä tutkittavasta), haapa (58 tutkitta-

vaa 737:stä tutkittavasta) ja kaikki ”koivunimet” (37 tutkittavaa 737:stä tut-

kittavasta), kuten koivu, rauduskoivu, riippakoivu, hieskoivu, vaivaiskoivu, 

saparokoivu ja metsäkoivu. Harmaalepän nimesi nokkoseksi kahdeksan tut-

kittavaa. Muita nimiä olivat muun muassa vaahtera, lehmus, kurpitsa, tammi, 

tuohi, kuusi, jalava, pähkinäpuu, paju, mänty, marjapensas, tuomi, raita, saar-

ni, poppeli, pujo, raparperi, vadelma ja paatsama. Marjoista heikoiten tunnis-

tettu karpalo sai monia erilaisia vaihtoehtonimiä. Ylivoimaisesti eniten karpa-

loa luultiin kirsikaksi (172 tutkittavaa 737:stä tutkittavasta). Lisäksi muuta-

mat nimesivät sen maakirsikaksi, metsäkirsikaksi, maamansikaksi ja maa-

marjaksi. Muita annettuja nimiä olivat puolukka, retiisi, viinimarja, puna-

viinimarja, punaherukka, mustaviinimarja, karviainen, mesimarja, punamarja, 

karhunvatukka, karhunmarja, sianpuolukka, sianmarja, tyrnimarja, luumu, 

lillukka, vadelma, hilla, lakka, katajanmarja, juolukka, variksenmarja, ruu-

sunmarja, tomaatti, minitomaatti, kirsikkatomaatti, punajuuri, rypäle, muna-

koiso, nauris, kanukka, kirssi, robisi, narsissi ja torsikka. Sieneksi karpalon 

nimesivät 13 oppilasta ja opiskelijaa 737 tutkittavasta.  

 

3.3.4 Selittääkö tutkittavien a) sukupuoli, b) ikä, c) sitä vastaava 

koululuokka ja koulutusaste, d) asuinpaikka ja e) koulu 

tilastollisesti merkitsevästi kasvilajien tunnistamista? 

Tässä tutkimusongelmassa olevat selittäjät liittyvät kiinteästi toisiinsa. Niistä 

sukupuolen merkitys tunnistamiseen esitetään omana lukunaan ja muut selit-

täjät kokonaisuutena saman otsikon alla. 

 

3.3.4.1 Sukupuoli tilastollisena selittäjänä: kaikki 

kasvilajintunnistustestiin osallistuneet tutkittavat 

Tytöt tunnistivat kaikissa testiryhmissä poikia paremmin kasvilajeja ja kasvi-

lajiluokkia. Koko aineiston pojat ja miehet eli ala-asteen, yläasteen, lukion, 

yliopiston oppilaat ja opiskelijat, luokanopettajat ja yliopisto-opettajat (n = 

295) tunnistivat keskimäärin 19 kasvilajia ja 23 kasvilajiluokkaa (taulukko 

52). Tytöt ja naiset (n = 459) tunnistivat keskimäärin 29 kasvilajia ja 35 kas-
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vilajiluokkaa. Ero sukupuolten välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä 

kaikissa muissa testiryhmässä, paitsi opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoil-

la, luokanopettajilla ja yliopisto-opettajilla, joiden tulos ei ole luotettava 

miesten vähyyden vuoksi. Sukupuolten välillä oli koko muuta aineistoa tar-

kasteltaessa tilastollisesti erittäin merkitsevä ero F(1,752) = 191,801, p = 

0,000 niin kasvilajien kuin kasvilajiluokkienkin tunnistamisessa (liite 21, 

liitetaulukko 30). Sukupuoli selittää kasvilajien tunnistamisesta 46 % ja kas-

vilajiluokkien tunnistamisesta 22 % (liitteestä 21 ja liitetaulukosta 30 voidaan 

laskea yleisellä kaavalla Etan neliö, kts. Pallant 2005, 219).  

 

Taulukko 52. Koko aineiston sukupuolten väliset erot kasvilajien ja kasvilajiluokkien 

tunnistamisessa 

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 sp

b
 N min

c
 max

d 
ka

e
 kh

f
 

1 0 295 0 65 19 8,11 

 1 459 6 70 29 10,62 

2 0 295 0 69 23 9,27 

 1 459 7 70 35 12,03 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasvilajiluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilaji-

luokasta. 
b 
sp = sukupuoli: 0 = poika, 1 = tyttö. 

c 
min = minimipistemäärä. 

d
max = maksimipiste-

määrä. 
e
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

f
 kh = keskihajonta. 

 

Kaikki ala-asteikäiset tytöt (1) tunnistivat keskimäärin 22 kasvilajia ja 26 

kasvilajiluokkaa ja pojat (0) tunnistivat keskimäärin 17 kasvilajia ja 20 kasvi-

lajiluokkaa (liite 21, liitetaulukko 27). Ala-asteikäisten tyttöjen ja poikien 

välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sekä kasvilajien että kasvilaji-

luokkien tunnistamisessa F(1,356) = 40,409, p = 0,000 (liite 21, liitetaulukko 

31). Sukupuoli selitti ala-asteella 10 % kasvilajien tunnistamisesta ja 11 % 

kasvilajiluokkien tunnistamisesta (liitteestä 21 ja liitetaulukosta 31 voidaan 

laskea yleisellä kaavalla Etan neliö).  

Koko peruskoulun oppilaiden tuloksia katsottaessa pojat (0) tunnistivat 

keskimäärin 17 kasvilajia ja 22 kasvilajiluokkaa ja tytöt (1) 24 kasvilajia ja 

29 kasvilajiluokkaa (liite 21, liitetaulukko 28). Sukupuolten väliset erot kas-

vilajien ja kasvilajiluokkien tunnistamisessa koko peruskoulussa olivat tilas-

tollisesti erittäin merkitseviä F(1,495) = 91,801, p = 0,000) (liite 21, liitetau-

lukko 32). Sukupuoli selitti 15,6 % kasvilajintunnistamisesta ja 16 % kasvila-

jiluokkien tunnistamisesta (liitteestä 21 ja liitetaulukosta 32 voidaan laskea 

yleisellä kaavalla Etan neliö). 

Koko peruskoulun ja lukion tytöt (1) tunnistivat kasvilajeja keskimäärin 

26 ja kasvilajiluokkia 32 (liite 21, liitetaulukko 29). Pojat (0) tunnistivat kas-
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vilajeja keskimäärin 18 ja kasvilajiluokkia 23. Sukupuolten väliset erot kasvi-

lajien ja kasvilajiluokkien tunnistamisessa olivat tilastollisesti erittäin merkit-

seviä F(1,632) = 147,057, p = 0,000) (liite 21, liitetaulukko 33). Sukupuoli 

selitti 19 % kasvilajintunnistamisesta ja 19,5 % kasvilajiluokkien tunnistami-

sesta (liitteestä 21 ja liitetaulukosta 33, voidaan laskea yleisellä kaavalla Etan 

neliö). 

Graafisessa kuviossa (kuvio 17) nähdään selvemmin koko tutkimusaineis-

ton tyttöjen ja poikien väliset kasvilajintunnistuserot. Tytöt tunnistivat poikia 

paremmin kasvilajeja kaikissa testatuissa kohteissa. Tarkemmat tiedot jokai-

sesta tutkitusta ryhmästä löytyvät seuraavista luvuista. Niissä tarkastellaan 

enemmän kasvilajitunnistamista kuin kasvilajiluokkatunnistamista, koska 

tiedossa jo on, että kasvilajiluokkia tunnistettiin kaikissa tutkimusryhmissä 

enemmän kuin kasvilajeja. Liitteestä 21 kuitenkin voi tarkistaa myös kasvila-

jiluokkatulokset. 

 

 
 

Kuvio 17. Kasvilajintunnistustestin tulokset tytöillä ja pojilla ala-asteelta opettajan-

koulutuslaitokseen 
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3.3.4.2 Sukupuoli tilastollisena selittäjänä: ala-asteen koulu, luokat 1–6 

Ala-asteen koulun tutkittavista oppilaista 95 oli tyttöjä ja 97 poikia. Tytöt (1) 

tunnistivat 70:stä kasvilajista keskimäärin 18 kasvilajia ja 22 kasvilajiluokkaa 

ja pojat (0) 13 kasvilajia ja 17 kasvilajiluokkaa (taulukko 53).  

 

Taulukko 53. Ala-asteen oppilaiden sukupuolten väliset erot kasvilajien ja kasvilaji-

luokkien tunnistamisessa 

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 sp

b
 N ka

c
 kh

d
 

1 0 96 13 5,55 

 1 96 18 6,20 

2 0 96 17 6,67 

 1 96 22 7,41 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasvilajiluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilaji-

luokasta. 
b 

sp = sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 
c 
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty koko-

naislukuun. 
d
 kh = keskihajonta. 

 

Pojista parhaiten kasvilajeja tunnistivat viidennen luokan pojat, keskimäärin 

16 kasvilajia ja heikoiten ensimmäisen luokan pojat, 7 kasvilajia (taulukko 

54). Tytöistä parhaiten kasvilajeja tunnistivat neljännen luokan tytöt, keski-

määrin 22 kasvilajia ja heikoiten ensimmäisen luokan tytöt, 14 kasvilajia. 

Toisen luokan pojat tunnistivat lähes saman verran kasvilajeja kuin kuuden-

nen luokan pojat (toisen luokan pojat 14 ja kuudennen luokan pojat 15 kasvi-

lajia). Toisen luokan tytöt tunnistivat saman verran kasvilajeja kuin kuuden-

nen luokan tytöt, molemmat 17 kasvilajia. Hieman paremmin kuudesluokka-

laiset tytöt tunnistivat kuitenkin kasvilajiluokkia (kuudennen luokan tytöt 23 

ja toisen luokan tytöt 21 kasvilajiluokkaa). Parhaan tyttöryhmän (neljäs luok-

ka) ja heikoimman poikaryhmän (ensimmäinen luokka) ero tunnistamisessa 

oli kasvilajeina 15 kasvilajia. Suurin ero luokan sisällä oli neljännellä luokal-

la, jossa tytöt tunnistivat keskimäärin 22 kasvilajia ja pojat 13 kasvilajia. 

 

Taulukko 54. Ala-asteen koulun eri luokka-asteiden tyttöjen ja poikien väliset erot 

kasvilajien tunnistamisessa 

 

Kasvilajintunnistustesti 

luokka-aste sp
a
 N min

b
 max

c 
ka

d
 kh

e
 

1. 0 9 0 11 7 3,73 

 1 20 6 27 14 6,17 

2. 0 12 7 25 14 6,25 
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 1 19 9 31 17 6,45 

3. 0 18 4 22 13 5,40 

 1 20 8 28 17 5,01 

4. 0 18 6 26 13 5,16 

 1 17 12 28 22 4,72 

5. 0 15 6 29 16 6,19 

 1 15 9 32 21 6,63 

6. 0 24 6 22 15 4,35 

 1 5 11 21 17 4,15 

Huom. a
sp = sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 

b
min = minimipistemäärä. 

c
max = maksimipistemää-

rä. 
d
ka = keskiarvo. 

e
kh = keskihajonta. 

 

Luokka-asteiden parhaimmat oppilaat olivat tyttöjä kaikilla muilla, paitsi 

kuudennella luokalla (taulukko 55). Kuudennen luokan kohdalla tämän voi 

selittää se, että poikia kyseisellä luokalla oli 24 ja tyttöjä vain 5. Luokkien 

parhaimmat oppilaat tunnistivat kasvilajeja 22:n ja 32:n kasvilajin väliltä. 

Heikoiten kasvilajeja tunnistaneet olivat kaikki poikia jokaisella luokka-

asteella. 

 

Taulukko 55. Ala-asteen jokaisen luokka-asteen parhaiten ja heikoiten tienneiden 

sukupuoli ja pistemäärä kasvilajintunnistustestissä 

 

Kasvilajintunnistustestissä parhaiten tunnistaneet 

luokka-aste sp
a 

pistemäärä /70 kasvilajia 

1 1 27 

2 1 31 

3 1 28 

4 1 28 

5 1 32 

6 0 22 

Kasvilajintunnistustestissä heikoiten tunnistaneet 

1 0 0 

2 0 7 

3 0 4 

4 0 6 

5 0 6 

6 0 6 

Huom. asp = sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 
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Kuviosta 18 näkyy selvemmin, millainen ero ala-asteen 1–6 luokan tyttöjen 

ja poikien välillä oli tunnistamisessa. Kuviossa käytettiin aineistona kolmen 

parhaiten ja kolmen heikoiten kasvilajeja tunnistaneen oppilaan pistemäärää 

ja sukupuolta. Tytöt tunnistivat selvästi paremmin kasvilajeja kuin pojat.  

 

 
 

Kuvio 18. Ala-asteen 1–6 luokkien tyttöjen ja poikien erot kasvilajintunnistustestissä 

 

Koko ala-asteen koulua tarkasteltaessa kuusi parhainta kasvilajintunnistustes-

titulosta olivat 32 ja 27 kasvilajin välissä. Näiden kuuden parhaimman piste-

määrän saaneen oppilaan joukossa oli vain yksi poika ja 11 tyttöä (taulukko 

56). Kuusi heikonta pistemäärää olivat 0–7 kasvilajin välillä. Näistä kuudesta 

heikoimmasta oppilaasta 12 oli poikaa ja kolme tyttöä. 

 

Taulukko 56. Ala-asteen kuuden parhaimman ja kuuden heikoimman pistemäärän 

saaneen oppilaan sukupuoli kasvilajintunnistustestissä 

 

Kasvilajintunnistustestissä parhaiten tunnistaneet 

sp
a 

pistemäärä /70 kasvilajia 

1 32 

1 31 

1 30 

0 29 
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1 (x5)
b 

28 

1 (x3) 27 

Kasvilajintunnistustestissä heikoiten tunnistaneet 

0 0 

0 3 

0 4 

0 5 

0 (x4) ja 1 6 

0 (x4) ja 1 (x2) 7 

Huom. a
sp = sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 

b 
suluissa merkitty kuinka monta poikaa/tyttöä saa-

nut tämän pistemäärän. 

 

Ala-asteen 1–6 luokan tytöt tunnistivat kasvilajeja ja kasvilajiluokkia tilas-

tollisesti erittäin merkitsevästi paremmin kuin pojat F(1,190) = 28,622, p = 

0,000 (liite 21, liitetaulukko 31, 34 ja 35). Sukupuoli selitti 13 % kasvilajien 

tunnistamisesta ja 12 % kasvilajiluokkien tunnistamisesta (liitteestä 21 ja 

liitetaulukosta 34 ja 35 voidaan laskea yleisen kaavan mukaan Etan neliö, kts. 

Pallant 2005, 219). 

Myös ala-asteen luokanopettajat tekivät kasvilajintunnistustestin. Opetta-

jia oli testissä kuusi, joista kaksi oli miesopettajaa ja neljä naisopettajaa. 

Otoskoon pienuudesta johtuen tulokset ovat vain suuntaa-antavia. Tämän ala-

asteen luokanopettajilla ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa sukupuolten vä-

lillä kasvilajien tunnistamisessa t(4) = -0,068, p = 0,949 (liite 21, liitetauluk-

ko 36). Muutoin vastauksissa oli kuitenkin hajontaa, sillä paras opettaja 

(mies) tunnisti 65 kasvilajia ja heikoin opettaja (mies) 21 kasvilajia.  

 

3.3.4.3 Sukupuoli tilastollisena selittäjänä: eri ala-asteen koulujen 

kuudennet luokat 

Tytöt tunnistivat kasvilajeja keskimäärin paremmin kuin pojat jokaisella tes-

tatulla kuudennella luokalla (Espoossa, Savonlinnassa ja Parikkalassa). Kai-

ken kaikkiaan tytöt (1, n = 88) tunnistivat keskimäärin 27 kasvilajia ja 31 

kasvilajiluokkaa ja pojat (0, n = 78) 21 kasvilajia ja 24 kasvilajiluokkaa (tau-

lukko 57). 
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Taulukko 57. Tyttöjen (1) ja poikien (0) saamat pistemäärät eli tunnistettujen 

kasvilajien määrä kasvilajintunnistustestissä ala-asteen kuudensilla luokilla 

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 sp

b
 N min

c
 max

d 
ka

e
 kh

f
 

1 0 88 5 47 21 6,84 

 1 78 11 46 27 7,48 

2 0 88 6 49 24 6,89 

 1 78 13 49 31 7,74 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasvilajiluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilaji-

luokasta. 
b 

sp = sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 
c 
min = minimi pistemäärä. 

d
max = maksimipis-

temäärä. 
e
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

f
 kh = keskihajonta. 

 

Parhaiten kasvilajeja neljästä koulusta ja niiden kahdeksasta kuudennesta 

luokasta tunnistivat Parikkalan koulun tytöt (koulu 004), jotka tunnistivat 

keskimäärin 32 kasvilajia (taulukko 58). Savonlinnan koulun tytöt (koulu 

003) tunnistivat keskimäärin 29 kasvilajia ja Espoon koulun tytöt (koulut 001 

ja 002) 24 kasvilajia. Parhaimmat pojat olivat savonlinnalaisia ja he tunnisti-

vat kasvilajeja keskimäärin 23. Parikkalan pojat tunnistivat kasvilajeja kes-

kimäärin 21 ja Espoon pojat keskimäärin 18. Tyttöjen ja poikien välillä oli 

eroa myös kasvilajiluokkien tunnistamisessa (liite 21, taulukko 37 ja 38). 

Tytöt tunnistivat 70 kasvilajiluokasta keskimäärin 31 ja pojat keskimäärin 24. 

Parikkalan koulun tytöt tunnistivat keskimäärin 37, Savonlinnan tytöt 33 ja 

Espoon tytöt 28 kasvilajiluokkaa. Savonlinnalaiset pojat tunnistivat keski-

määrin 26, Parikkalan koulun pojat 23 ja Espoon koulujen pojat 22 kasvilaji-

luokkaa. (Liitteestä 21 ja liitetaulukosta 38 näkee miten hyvin kasvilajiluok-

kia tunnistettiin). 

 

Taulukko 58. Kuudesluokkalaisten tyttöjen (1) ja poikien (0) saamat pistemäärät eli 

tunnistettujen kasvilajien määrä eri kouluissa  

 

Kasvilajintunnistustesti 

sp
a 

koulu
b 

N min
c 

max
d 

ka
e 

kh
f 

0 001 17 5 24 18 4,70 

 002 20 6 31 18 5,86 

 003 42 9 47 23 7,37 

 004 9 12 34 21 6,61 

1 001 13 16 35 24 5,16 

 002 27 11 38 24 5,81 

 003 25 16 42 29 7,03 

 004 13 23 46 32 6,97 
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Huom. a 
sp = sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 

b 
koulu 001= Espoon 1. koulu, 002 = Espoon 2. 

koulu, 003 = Savonlinna, 004 = Parikkala.
 c 

min = minimi pistemäärä. 
d
max = maksimipistemää-

rä. 
e
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

f
 kh = keskihajonta. 

 

Tarkemmin kaikkia kahdeksaa kuudennetta luokkaa tarkastellessa huoma-

taan, että jokaisella luokalla tytöt osasivat tunnistaa kasvilajeja keskimäärin 

paremmin kuin pojat (taulukko 59). Joillakin luokilla erot olivat todella suu-

ria, kuten Savonlinnan koulun 6a-luokalla. Siellä tytöt tunnistivat keskimää-

rin 34 kasvilajia, kun taas pojat tunnistivat niitä 25. Samanlainen ero löytyi 

Espoon toisen koulun 6b-luokalta. Siellä tytöt tunnistivat keskimäärin 25 

kasvilajia, kun taas pojat tunnistivat 16 kasvilajia. Kaikkia oppilaita tarkastel-

tuna parhaiten kasvilajeja tunnistivat Savonlinnan 6a-luokan tytöt, 34 kasvi-

lajia ja heikoiten Espoon toisen koulun 6b-luokan pojat, 16 kasvilajia. Eroa 

parhaan tyttöryhmän ja heikoimman poikaryhmän välillä oli 18 kasvilajia eli 

26 %.  

 

Taulukko 59. Kuudensien rinnakkaisluokkien tyttöjen ja poikien väliset erot kasvila-

jien tunnistamisessa 

 

Kasvilajintunnistustesti 

koulu
a
 r.luokka

b
 sp

c
 N ka

d
 

001 1 0 8 18 

  1 8 25 

 2 0 9 18 

  1 5 21 

002 1 0 9 21 

  1 14 25 

 2 0 11 16 

  1 13 25 

003 1 0 14 25 

  1 8 34 

 2 0 13 25 

  1 8 28 

 3 0 15 19 

  1 9 25 

004 1 0 9 21 

  1 13 32 

Huom. a 
koulu 001= Espoon 1. koulu, 002 = Espoon 2. koulu, 003 = Savonlinna, 004 = Parikka-

la. 
b
 r.luokka = rinnakkaisluokka, 1 = a, 2 = b, 3 = c. 

c
 sp = sukupuoli., 0 = poika, 1 = tyttö. 

d
ka = 

keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun.  
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Yksittäisiä tuloksia tarkastelemalla kuitenkin huomataan, että joitakin hyviä-

kin poikia joukossa oli (taulukko 60). Parhaiten kasvilajeja kaikista kuuden-

sista luokista tunnistanut oli poika. Hän tunnisti 47 kasvilajia 70:stä kasvila-

jista. Tytöt olivat kuitenkin selvästi enemmistössä parhaiden tutkittavien op-

pilaiden joukossa. Heikoiten tienneiden joukossa oli vain yksi tyttö, muut 

olivat poikia. 

 
Taulukko 60. Kymmenen parhaiten ja kymmenen heikoiten kasvilajeja tunnistanei-

den kuudesluokkalaisten sukupuoli kasvilajintunnistustestissä 

 

Kasvilajintunnistustestissä parhaiten tunnistaneet 

sp
a 

pistemäärä /70 kasvilajia 

0 47 

1 46 

1 + 0
b 

42 

1 (x2)
c 

39 

1 (x2) 38 

1 37 

1 36 

Kasvilajintunnistustestissä heikoiten tunnistaneet 

0 5 

0 6 

0 8 

0 9 

0 (x3) + 1 11 

0 (x2) 12 

0 13 

Huom. a
sp = sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 

b 
1 + 0 = yksi tyttö ja yksi poika saanut saman pis-

temäärän. 
c
 suluissa merkitty kuinka monta poikaa/tyttöä saanut tämän pistemäärän. 

 

Sukupuolten välillä ala-asteen kuudensilla luokilla kasvilajien tunnistamises-

sa oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ero F(1,164) = 33,617, p = 0,000 (liite 

21, liitetaulukko 39). Sukupuoli selitti kasvilajien tunnistamisessa 17 % ja 

kasvilajiluokkien tunnistamisesta 17,5 % (voidaan laskea liitteestä 21 ja liite-

taulukosta 39 Etan neliö yleisien kaavan mukaan). Myös koulujen välillä oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero F(3,162) = 5,983, p = 0,001 kasvilajien 

tunnistamisessa ja tilastollisesti merkitsevä ero kasvilajiluokkien tunnistami-

sessa F(3,162) = ,4,241, p = 0,006 (liite 21, liitetaulukko 40). Koulu selitti 

kasvilajien tunnistamisesta 3,3 % ja kasvilajiluokkien tunnistamisesta 2,4 % 

(liitteestä 21 ja liitetaulukosta 40 voidaan laskea yleisen kaavan mukaan Etan 
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neliö). Maaseutumaisissa kouluissa Parikkalassa ja Savonlinnassa kasvilajeja 

osattiin tunnistaa paremmin kuin kaupunkikouluissa Espoossa.  

 

3.3.4.4 Sukupuoli tilastollisena selittäjänä: yläasteen luokat 7–9 

Yläasteen oppilaista poikia oli 62 ja tyttöjä 77. Pojat tunnistivat keskimäärin 

19 kasvilajia ja tytöt 29 kasvilajia 70:stä kasvilajista (taulukko 61).  

 

Taulukko 61. Yläasteen oppilaiden sukupuolten väliset erot kasvilajien tunnistami-

sessa 

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 sp

b
 N min

c
 max

d 
ka

e
 kh

f
 

1 0 62 8 35 19 5,77 

 1 77 12 45 29 7,83 

2 0 62 11 41 25 6,48 

 1 77 15 54 37 8,75 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasviluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasviluokas-

ta. 
b 
sp = sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 

c 
min = minimi pistemäärä. 

d
max = maksimipistemäärä. 

e
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

f
 kh = keskihajonta. 

 

Pojista parhaiten tunnistivat kahdeksannen luokan pojat, 21 kasvilajia ja ty-

töistä parhaiten kahdeksannen luokan tytöt, 31 kasvilajia (taulukko 62). Hei-

koiten pojista kasvilajeja tunnistivat seitsemännen luokan pojat, 18 kasvilajia 

ja heikoiten tytöistä yhdeksännen luokan tytöt, 26 kasvilajia. 

 

Taulukko 62. Sukupuolten väliset erot yläasteella kasvilajien tunnistamisessa  

 

Kasvilajintunnistustesti 

sp
a 

luokka
b
 N ka

c 

0 7. 14 18 

 8. 22 23 

 9. 26 18 

 yhteensä 62 19 

1 7. 31 28 

 8. 23 31 

 9. 23 26 

 yhteensä 77 29 

Huom. a 
sp = sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 

b 
luokka 7 = 7. luokka-aste jne.

 e
ka = keskiarvo, 

keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun.  
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Eri rinnakkaisluokilla oli eroa kasvilajien tunnistamisessa. Seitsemäsluok-

kalaisista pojista parhaiten kasvilajeja tunnistivat 7a-luokan pojat, keskimää-

rin 20 kasvilajia (liite 21, liitetaulukko 43). Sen sijaan 7b-luokan oppilaat 

tunnistivat 17 kasvilajia ja 7c-luokan pojat 16 kasvilajia. 8a-luokan pojat tun-

nistivat 25 kasvilajia. 8c-luokan pojat tunnistivat puolestaan 18 kasvilajia. 9a-

luokan pojat tunnistivat 20 kasvilajia ja 9c-luokan pojat 16 kasvilajia. Par-

haimpien ja heikkojen rinnakkaisluokkien välillä oli siis suuria eroja. Tyttö-

jen erot olivat tasaisempia. Seitsemännen luokan parhaat tytöt tunnistivat 31 

kasvilajia (7b-luokalta) ja heikoimmat 27 kasvilajia (7a-luokalta). 8a- ja 8b-

luokan tytöt tunnistivat molemmat keskimäärin 33 kasvilajia. Kaikki parhai-

ten kasvilajeja tunnistaneet yläasteen oppilaat olivat tyttöjä (taulukko 63). 

Heikoiten tienneet olivat pääasiassa poikia, mutta joukossa oli myös kaksi 

tyttöä. 

 

Taulukko 63. Yläasteen oppilaiden parhaiten ja heikoiten kasvilajeja tunnistaneiden 

sukupuoli kasvilajintunnistustestissä 

 

Kasvilajintunnistustestissä parhaiten tunnistaneet 

sp
a 

pistemäärä /70 kasvilajia 

1 45 

1 (x2)
b 

44 

1 43 

1 (x2) 42 

1 41 

1 40 

Kasvilajintunnistustestissä heikoiten tunnistaneet 

0 (x2) 8 

0 9 

0 11 

0 (x4) + 1
c 

12 

0 (x3) 13 

0 (x2) + 1 14 

Huom. a
sp = sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 

b 
suluissa merkitty kuinka monta poikaa/tyttöä saa-

nut tämän pistemäärän.
c
 1 + 0 = yksi tyttö ja yksi poika saanut saman pistemäärän.  

 

Sukupuolten välillä oli yläasteella tilastollisesti erittäin merkitsevä ero kasvi-

lajintunnistamisessa yläasteella: F(1,138) = 68,390, p = 0,000 (liite 21, liite-

taulukko 42). Sukupuoli selitti 33 % kasvilajien tunnistamisesta ja 35 % kas-

vilajiluokkien tunnistamisesta (liitteestä 21 ja taulukosta 42 voidaan laskea 

yleisen kaavan mukaan Etan neliö). Kuviosta 19 nähdään graafisesti esitetty-

nä, miten tytöt tunnistivat kasvilajeja poikia paremmin. 
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Kuvio 19. Yläasteen oppilaiden sukupuolten väliset erot kasvilajien tunnistamisessa 

 

3.3.4.5 Sukupuoli tilastollisena selittäjänä: lukion luokat I–II 

Lukion oppilaista poikia oli 42 ja tyttöjä 95. Pojat tunnistivat keskimäärin 22 

kasvilajia ja 28 kasvilajiluokkaa ja tytöt 31 kasvilajia ja 39 kasvilajiluokkaa 

(taulukko 64).  

 

Taulukko 64. Lukion oppilaiden sukupuolten väliset erot kasvilajien ja –luokkien 

tunnistamisessa 

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 sp

b
 N min

c
 max

d 
ka

e
 kh

f
 

1 0 42 9 35 22 6,90 

 1 95 12 47 31 8,55 

2 0 42 12 61 28 8,83 

 1 95 15 63 39 9,19 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasviluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasviluokas-

ta. 
b 
sp = sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 

c 
min = minimi pistemäärä. 

d
max = maksimipistemäärä. 

e
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

f
 kh = keskihajonta. 

 

 

 

 

 



186 

 

Myös luokittain tytöillä ja pojilla oli eroa tunnistamisessa. Ensimmäisen luo-

kan pojat tunnistivat 70:stä kasvilajista keskimäärin 22 kasvilajia ja tytöt 30 

kasvilajia (taulukko 65). Toisen luokan pojat tunnistivat keskimäärin 22 kas-

vilajia ja tytöt 33 kasvilajia. 

 

Taulukko 65. Lukion I ja II luokan oppilaiden tyttöjen ja poikien väliset erot kasvila-

jien tunnistamisessa 

 

Kasvilajintunnistustesti 

luokka-aste
a
 sp

b
 N ka

c
 kf

d 

I 0 24 22 6,87 

 1 64 30 8,89 

 yhteensä 88 28 9,18 

II 0 18 22 7,12 

 1 31 33 7,56 

 yhteensä 49 29 9,08 

yhteensä 0 42 22 6,90 

 1 95 31 8,55 

 yhteensä 137 28 9,13 

Huom. a 
luokka-aste I = lukion 1. luokka, II = lukion 2. luokka. 

b 
sp = sukupuoli, 0 = poika, 1 = 

tyttö. 
c
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

d
 kh = keskihajonta. 

 

Lukion oppilaista pojat tunnistivat keskimäärin 28 kasvilajiluokkaa ja tytöt 

tunnistivat kasvilajiluokkia keskimäärin 39 (liite 21, liitetaulukko 44). Lukion 

kaikki parhaiten kasvilajeja tunnistaneet olivat tyttöjä (taulukko 66). Heikoi-

ten tienneet olivat kaikki poikia yhtä tyttöä lukuun ottamatta. 

 

Taulukko 66. Lukion oppilaiden parhaiten ja heikoiten kasvilajeja tienneiden suku-

puoli ja pistemäärä kasvilajintunnistustestissä 

 

Kasvilajintunnistustestissä parhaiten tunnistaneet 

sp
a 

pistemäärä /70 kasvilajia 

1 61 

1 (x2)
b 

52 

1 48 

1 47 

1 (x3) 45 

1 40 

Kasvilajintunnistustestissä heikoiten tunnistaneet 

0 9 

0 10 
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0 11 

1
 

12 

0 (x3) 13 

0 (x4) 15 

Huom. a
sp = sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 

b 
suluissa merkitty kuinka monta poikaa/tyttöä saa-

nut tämän pistemäärän. 

 

Sukupuolten välillä oli lukiossa tilastollisesti erittäin merkitsevä ero kasvila-

jien ja kasvilajiluokkien tunnistamisessa F(1,135) = 38,293, p = 0,000) (liite 

21, liitetaulukko 45). Sukupuoli selitti lukiossa 22 % kasvilajien ja 24 % kas-

vilajiluokkien tunnistamisesta (liitteestä 21 ja liitetaulukosta 45 voidaan las-

kea yleisellä kaavalla Etan neliö). Kuviosta 25 nähdään selvemmin lukion 

oppilaiden sukupuolten väliset erot graafisesti esitettynä. Tytöt tunnistivat 

kasvilajeja paremmin kuin pojat kummallakin luokka-asteella. 

 

 
 

Kuvio 20. Lukion oppilaiden sukupuolten väliset erot kasvilajien tunnistamisessa  

 

3.3.4.6 Sukupuoli tilastollisena selittäjänä: opettajankoulutuslaitokset 

Opettajankoulutuslaitoksien tutkittavista opiskelijoista oli 4 miehiä ja 99 nai-

sia. Helsingin opettajankoulutuslaitoksen testauksessa oli mukana vain yksi 

mies ja Savonlinnassa 3 miestä. Siten nämä tulokset ovat vain suuntaa-
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antavia. Miehet (0) tunnistivat keskimäärin 31 kasvilajia ja 37 kasvilajiluok-

kaa. Naiset (1) tunnistivat keskimäärin 34 kasvilajia ja 42 kasvilajiluokkaa 

(taulukko 67).  

 

Taulukko 67. Opettajankoulutuslaitosten tutkittavien sukupuolten väliset erot kasvi-

lajien ja kasvilajiluokkien tunnistamisessa  

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 sp

b
 N min

c
 max

d 
ka

e
 kh

f
 

1 0 4 22 44 31 10,23 

 1 99 18 64 34 8,71 

2 0 4 28 49 37 9,61 

 1 99 26 67 42 9,04 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasvilajiluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilaji-

luokasta. 
b 

sp = sukupuoli., 0 = poika, 1 = tyttö. 
c 
min = minimi pistemäärä. 

d
max = maksimipis-

temäärä. 
e
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

f
 kh = keskihajonta. 

 

Sukupuolten välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa opettajankoulutus-

laitoksessa F(1,101) = 0,368, p = 0,545 (liite 21, liitetaulukko 46). Toisaalta 

tulee huomata, että miehiä oli vain neljä ja naisia 99. 

 

3.3.4.7 Sukupuoli tilastollisena selittäjänä: yliopisto-opettajat 

Yliopisto-opettajia kasvilajintunnistustestiin osallistui yhteensä 11, joista 

vain yksi oli mies. Otoskoon pienuuden vuoksi luotettavia tuloksia sukupuol-

ten välisistä eroista ei voida antaa. 

 

3.3.4.8 Ikä, koululuokka ja koulutusaste, asuinpaikka ja koulu 

tilastollisen merkitsevyyden selittäjinä  

Kasvilajintunnistustestissä oli mukana tutkittavia oppilaita ala-asteen ensim-

mäiseltä luokalta lukion toiseen luokkaan saakka sekä yliopistossa opettajaksi 

opiskelevia, ala-asteen luokanopettajia ja eri ympäristöalojen yliopisto-opet-

tajia. Iältään kasvilajintunnistustestiin osallistuneet tutkittavat olivat 6–65 

ikävuoden väliltä.  

Kasvilajintunnistustuloksia tarkasteltaessa huomataan, että kasvilajintun-

nistuksen taso kohosi iän ja koulutuksen myötä (taulukko 68). Ala-asteen 

ensimmäisellä luokalla pienimmät oppilaat tunnistivat 70:stä kasvilajista kes-

kimäärin 12 kasvilajia ja kuudennen luokan oppilaat keskimäärin 19 kasvila-

jia. Yläasteella tunnistaminen ei ollut tässä aineistossa niin suoraviivaista, 

sillä yhdeksännen luokan oppilaat tunnistivat vähemmän kasvilajeja kuin 
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seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaat. Tämä voi selittyä sillä, että 

kyseisellä yhdeksännellä luokalla poikia oli enemmän kuin tyttöjä ja kuten 

edellisessä luvussa todettiin, pojat tunnistivat kasvilajeja tyttöjä heikommin. 

Lukion I ja II luokalla kasvilajintunnistustaso kuitenkin kohosi jälleen niin, 

että lukion II luokalla kasvilajeja tunnistettiin keskimäärin 29 kasvilajia. Yli-

opistossa opettajaksi opiskelevien kasvilajintunnistustaso kohosi lukion jäl-

keen 34 kasvilajiin. Laajemmin aineistoa tarkasteltaessa peruskoulun oppilaat 

tunnistivat kasvilajeja keskimäärin 22, yliopiston opiskelijat keskimäärin 34, 

luokanopettajat keskimäärin 44 ja yliopisto-opettajat keskimäärin 58 (tauluk-

ko 68). Lajintuntemus kasvoi siten koulutuksen ja iän myötä, vaikka joitakin 

notkahduksia tutkittavien ryhmien välillä olikin. 

 

Taulukko 68. Keskimääräiset kasvilajientunnistustulokset eri luokka-asteiden ja sta-

tusten välillä 

 

Kasvilajintunnistustesti 

luokka-aste
a
 status

b 
N ka

c 
kh

d
 

1 1 29 12 6,42 

2 1 31 16 6,46 

3 1 38 15 5,54 

4 1 35 18 6,59 

5 1 30 18 6,78 

6 1 195 22 7,75 

7 1 45 25 8,97 

8 1 45 26 9,12 

9 1 49 22 7,12 

10 1 88 28 9,18 

11 1 49 29 9,08 

13 2 65 33 7,32 

14 2 38 35 10,70 

15 3 6 44 15,27 

16 4 11 58 9,04 

 1 634 22 9,10 

 2 103 34 8,73 

 3 6 44 15,27 

 4 11 58 9,04 

 kaikki 754 25 10,87 

Huom. a 
luokka-aste 1 = . luokka jne. 11 = lukion II luokka, 13 = Helsingin opettajankoulutuslai-

tos, 14 = Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, 15 = luokanopettajat, 16 = yliopisto-opettajat. 
b 

status 1 = oppilas 2 = opiskelija 3 = luokanopettaja 4 = yliopisto-opettaja. 
c
ka = keskiarvo, kes-

kiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 
d
 kh = keskihajonta. 
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Eri koulutusasteelle siirryttäessä kasvilajintunnistustaso kohosi useilla kasvi-

lajeilla. Tämä nähdään tiivistetystä taulukosta (taulukko 69). Ala-asteella 

kasvilajeja tunnistettiin 70 testikasvilajista keskimäärin 16 ja yläasteella 24. 

Lukiossa puolestaan niitä tunnistettiin 28 ja yliopistossa 34. 

 

Taulukko 69. Koulutuksen ja iän vaikutus kasvilajien tunnistamiseen eri koulutusko-

konaisuuksia tarkasteltuna 

 

ikä noin koulutustaso tunnistanut 

keskimäärin /70 

kasvilajia 

tunnistanut 

keskimäärin /70 

kasvilajiluokkaa 

N 

7–12 ala-aste 19 23 364 

12–15 yläaste 24 32 139 

15–17/18 lukio 28 36 137 

19-> opettajankoulutuslaitos 34 42 103 

25–65 luokanopettajat 44 51 6 

30->  yliopisto-opettajat 58 65 11 

yhteensä kaikki 25 30 754 

 

Keskimääräisiä kasvilajintunnistustuloksia voidaan tarkastella myös yhdiste-

lemällä eri tutkittavia ryhmiä yhteen. Esimerkiksi ala- ja yläasteen oppilaat 

tunnistivat keskimäärin 21 kasvilajia ja ala- ja yläasteen sekä lukion oppilaat 

yhteensä keskimäärin 22 kasvilajia 70 esitetystä kasvilajista (taulukko 70).  

  

Taulukko 70. Eri tutkittavien ryhmien saamia kasvilajintunnistustestin keskimääräi-

siä tuloksia 

 

tutkittavat ryhmät tunnistaneet keski-

määrin /70 kasvilajia 

tunnistaneet keskimää-

rin /70 kasvilajiluokkaa 

N 

ala-aste ja yläaste 21 26 503 

ala-aste, yläaste ja lukio 22 28 640 

ala-aste, yläaste, lukio ja 

opettajankoulutuslaitos 

19 24 743 

luokanopettajat ja yliopisto-

opettajat 

56 57 17 

kaikki 25 30 754 

 

Edellisten taulukoiden tiedot voidaan esittää myös graafisesti, jolloin selkeäs-

ti näkyy, kuinka lajintunnistustaidot kohosivat ala-asteelta lähtien tasaisesti 

ylöspäin (kuvio 21). 
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Kuvio 21. Keskimäärin tunnistettujen kasvilajien määrä eri koulutusasteilla pylväs-

diagrammilla esitettynä

 

Merkitsevyyksiä tarkasteltaessa huomataan, että ala-asteen koulun 1–6 koulu-

luokkien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero kasvilajien tunnistamisessa 

(F(5,186) = 3,670, p = 0,003), F:n arvo voidaan laskea taulukosta yleisen 

kaavan avulla (liite 21, liitetaulukko 19). 

Tukeyn HSD-testillä parittaisia eroja tutkittaessa ainoat tilastollisesti mer-

kitsevät erot olivat ensimmäisen luokan ja neljännen luokan kasvilajien 

tunnistamisessa (keskiarvojen ero = -5,285, p = 0,009) ja ensimmäisen luo-

kan ja viidennen luokan kasvilajien tunnustamisessa (keskiarvojen ero = -

5,828, p = 0,004) (liite 21, liitetaulukko 20). 

Asuinpaikan vaikutusta tutkittiin ala-asteen eri koulujen kuudensien luok-

kien välillä. Kaksi kuudetta luokkaa oli kaupungista (Espoosta) ja kaksi maa-

seudulta (Savonlinna ja Parikkala). Maaseudulla tunnistettiin kasvilajeja ja 

kasvilajiluokkia tilastollisesti erittäin merkitsevästi paremmin F(1,164) = 

15,777, p = 0,000) (liite 21, liitetaulukko 19 ja 71). Maaseutukouluissa kasvi-

lajeja tunnistettiin keskimäärin 26 ja kasvilajiluokkia 29, kun taas kaupunki-

koulussa kasvilajeja tunnistettiin keskimäärin 21 ja kasvilajiluokkia 25.  

Tutkittavana olleen Espoon yläasteen kolmen luokka-asteen (seitse-

männestä yhdeksänteen) mahdollisia tilastollisesti merkitseviä eroja kasvila-

jien tunnistamisessa laskettaessa havaittiin, että luokka-asteet eivät eronneet 
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toisistaan tilastollisesti: F(2,136) = 2,827, p = 0,063 (liite 21, liitetaulukko 

22). 

Tutkittaessa mahdollisia tilastollisesti merkitseviä eroja näiden kolmen 

yläasteen luokka-asteen (seitsemännestä yhdeksänteen) jokaisen rinnakkais-

luokan (kultakin luokka-asteelta oli mukana kolme rinnakkaisluokkaa, yh-

teensä siis yhdeksän eri luokkaa) kasvilajien osaamisessa ei ollut tilastollises-

ti merkitsevää eroa: F(2,130) = 1,425, p = 0,192 (liite 21, liitetaulukko 23 ja 

41). Koska edellisissä varianssianalyyseissä ei ollut tilastollisesti merkitseviä 

eroja, niin ei ollut perusteltua syytä testata mahdollista yhdysvaikutusta. 

Lukion I ja II luokkien välillä ei ole kasvilajien tunnistamisessa merkitse-

vää eroa. Koska luokkien väliset tulokset ovat verrattain pieniä ei niiden vä-

lillä ole tilastollisesti merkitsevää eroa F(1,135) = 0,540, p = 0,464) (liite 21, 

liitetaulukko 24). 

Opettajankoulutuslaitoksien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa 

kasvilajien tunnistamisessa F(1,101) = 1,699, p = 0,195 (liite 21, liitetaulukko 

25). Opiskeluvuosien määrä ei myöskään tilastollisesti merkitsevästi selitä 

kasvilajien tuntemista kasvilajitasolla F(4, 98) = 0,278, p = 0,892 eikä kasvi-

lajiluokkatasolla F(4, 98) = 0,410, p = 0,801 (liite 21, liitetaulukko 26). Kas-

vilajintunnistustestiin on osallistunut eniten ensimmäisen ja kolmannen opis-

keluvuoden opiskelijoita. Heidän saamansa keskimääräiset kasvilajintunnis-

tustulokset ovat hyvin lähellä toisiaan. Ensimmäisen opiskeluvuoden opiske-

lijat (n=46) tunnistivat keskimäärin 34 kasvilajia ja kolmannen opiskeluvuo-

den opiskelijat (n=44) keskimäärin 33 kasvilajia. 

Ikä ja sitä vastaava koulutusaste selitti tilastollisesti erittäin merkitsevästi 

kasvilajien tunnistamista: F(13,740) = 38,664, p = 0,000 (liite 21, liitetauluk-

ko 72). Taulukkoon 71 on koottu kasvilajintunnistustestin tulosta selittävien 

muuttujien tulomomenttikorrelaatiokertoimet ja tilastolliset merkitsevyydet, 

jotka on laskettu tiettyjen kaavojen avulla (Pallant 2005, 208). Asuinpaikka 

selitti kasvilajien tunnistamisesta 9 %, sukupuoli 20 % ja ikä 5 %. 
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Taulukko 71. Missä määrin käytettävissä olleet selittäjät (asuinpaikka, sukupuoli, ikä 

ja koulutusaste) selittivät tunnistettujen kasvilajien lukumäärää kasvilajintunnistustes-

tissä 

 

selittäjä selitettävä r
a
 selitysosuus p

b
 

asuinpaikka (6. 

luokat, maaseu-

tu-kaupunki) 

tunnistettu 

lajimäärä 

0,296 0,0877=0,09, 9 

% vaihtelusta 

selittyy 

0,000 

sukupuoli (tyt-

tö–poika) 

tunnistettu 

lajimäärä 

0,451 0,203=0,20, 20 

% vaihtelusta 

selittyy 

0,000 

ikä/koulutusaste 

(ala-aste-

yliopisto-

opettajat) 

tunnistettu 

lajimäärä 

0,227 0,0513=0,05, 5 

% vaihtelusta 

selittyy 

0,000 

Huom. a 
r = tulomomenttikorrelaatiokerroin. 

b
 p = tilastollinen merkitsevyys.  

 

3.3.5 Kasvilajintunnistustestin kokeellinen osatutkimus: 

Luontopolkutestin tulokset 

Luontopolkutesti tehtiin savonlinnalaisessa koulussa ja siihen osallistui kaksi 

rinnakkaisluokkaa jokaiselta ala-asteen neljänneltä, viidenneltä ja kuudennel-

ta luokka-asteelta. Toinen rinnakkaisluokista teki testin luokassa kasvilajin-

tuntemustestin tapaan dataprojektorilla heijastetuista kasvikuvista ja toinen 

rinnakkaisluokka teki testin luonnossa aitoja kasveja tunnistaen. Testiin osal-

listui yhteensä 123 tutkittavaa oppilasta. Taulukosta 72 näkyy testiin osallis-

tuneet luokat, tutkittavien oppilaiden määrä sekä se, missä kukin luokka teki 

kasvilajintunnistustestin. Tulokset esitetään samassa järjestyksessä kuin mis-

sä tutkimusongelmatkin ovat.  

 

Taulukko 72. Luontopolkutestiin osallistuneet tutkittavat oppilaat ja heidän luokkan-

sa ja kasvilajintunnistustestipaikkansa 

 

Luontopolkutesti 

luokka-aste testipaikka
a 

N 

4a 2 20 

4b 1 21 

5c 2 19 

5b 1 21 

6a 2 20 

6b 1 22 

yhteensä  123 

Huom. a 1 = luonto, 2 = luokka. 
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3.3.5.1 Missä määrin tutkittavat peruskoulun 4.–6. luokka-asteen oppilaat 

tuntevat tavallisia luonnonkasvilajeja ja -lajiluokkia kuvien 

perusteella luokassa ja aitojen kasvien perusteella luonnossa? 

3.3.5.2 Luontopolkutestin yhteiset tulokset 

Luontopolkutestin tutkittavat oppilaat (n = 123) tunnistivat paikasta riippu-

matta 31:stä kasvilajista keskimäärin 16 kasvilajia (noin 52 %) ja 19 kasvila-

jiluokkaa (noin 61 %) (taulukko 73). Paras oppilas tunnisti 26 kasvilajia (noin 

84 %) ja 29 kasvilajiluokkaa (noin 94 %). Heikoin oppilas tunnisti 5 kasvila-

jia (noin 16 %) ja 6 kasvilajiluokkaa (noin 19 %). Parhaimman ja heikoim-

man oppilaan välillä oli suuri ero kasvilajien tunnistamisessa. Tuloksista nä-

kyi myös se, että kasvilajiluokkia osattiin nimetä spesifejä lajinimiä parem-

min. 

 

Taulukko 73. Luontopolkutestissä tunnistettujen kasvilajien ja kasvilajiluokkien mää-

rä (minimi- ja maksimipistemäärät ja keskiarvot) 

 

Luontopolkutesti 

summa
a
 N min

b
 max

c 
ka

d
 kh

e
 

1 123 5 26 16 5,32 

2 123 6 29 19 5,08 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasviluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasviluokas-

ta. 
b 
min = minimipistemäärä. 

c 
max = maksimipistemäärä. 

d 
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöris-

tetty kokonaislukuun. 
e
 kh = keskihajonta. 

 

Luokka-asteiden neljä, viisi ja kuusi välillä oli eroa kasvilajien ja kasvilaji-

luokkien tunnistamisessa (taulukko 74). Parhaiten kasvilajeja ja kasvilaji-

luokkia tunnistivat kuudesluokkalaiset oppilaat, 31:stä kasvilajista keskimää-

rin 19 kasvilajia (noin 61 %) ja 22 kasvilajiluokkaa (noin 71 %). Viidesluok-

kalaiset oppilaat tunnistivat keskimäärin 18 kasvilajia (noin 58 %) ja 21 kas-

vilajiluokkaa (noin 68 %) ja neljäsluokkalaiset oppilaat 11 kasvilajia (noin 36 

%) ja 15 kasvilajiluokkaa (noin 48 %). 
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Taulukko 74. Eri luokka-asteiden tunnistamat kasvilajit ja -lajiluokat keskimäärin 

luontopolkutestissä 

 

Luontopolkutesti 

luokka-aste summa
a
 N ka

b 
kh

c 

4 1 41 11 3,59 

 2 41 15 3,87 

5 1 40 18 4,43 

 2 40 21 4,23 

6 1 42 19 3,94 

 2 42 22 3,58 

yhteensä 1 123 16 5,32 

 2 123 19 5,08 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasviluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasviluokas-

ta. 
b 
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

c
kh = keskihajonta. 

 

Luokka-asteiden välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ero kasvilajien ja 

kasvilajiluokkien tunnistamisessa F(2,120) = 48,282, p = 0,000) (liite 22, 

liitetaulukko 73 ja 74). Luokka-aste selitti 22 % kasvilajien tunnistamisesta ja 

21 % kasvilajiluokkien tunnistamisesta (liitteestä 22 ja liitetaulukoista 73 ja 

74 voidaan laskea yleisellä kaavalla Etan neliö). 

 

3.3.5.3 Luontopolkutesti luonnossa 

Luontopolkutestin toinen osa-alue tehtiin ulkona luonnossa luontopolulla. 

Luontopolulla edettiin pienissä ryhmissä tutkijan johdolla. Tutkittavat oppi-

laat neljänneltä, viidenneltä ja kuudennelta luokalta koettivat tunnistaa yhden 

kasvilajin kerrallaan ja tunnistettuaan sen, he kirjoittivat sen nimen testilo-

makkeeseensa. Tunnistettavia kasvilajeja oli 31 kappaletta. Kaikkiaan luonto-

testiin osallistui 64 tutkittavaa oppilasta neljänneltä, viidenneltä ja kuuden-

nelta luokalta (taulukko 75). 
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Taulukko 75. Luontopolkutestin luonnossa tehneiden tutkittavien oppilaiden luokat ja 

oppilasmäärät 

 

Luontopolkutesti 

luokka paikka
a 

N 

4b 1 21 

5b 1 21 

6b 1 22 

yhteensä 1 64 

Huom. a paikka 1 = luonto. 

 

Luonnossa (paikka 1) kasvilajeja tunnistettiin keskimäärin 17 kasvilajia eli 

noin 56 % testatuista kasvilajeista (taulukko 76). Kasvilajiluokkia tunnistet-

tiin luonnossa keskimäärin 20 (liite 22, liitetaulukko 74). Parhaiten kasvilaje-

ja luonnossa tunnistivat kuudesluokkalaiset, 21 kasvilajia eli noin 68 % testi-

kasvilajeista ja 18 kasvilajiluokkaa. Heikoiten kasvilajeja luonnossa tunnisti-

vat neljäsluokkalaiset: 11 kasvilajia eli noin 35 % testikasvilajeista ja 14 kas-

vilajiluokkaa. 

 

Taulukko 76. Eri luokka-asteiden väliset erot kasvilajien tunnistamisessa luonnossa 

(1) ja luokassa (2) 

 

Luontopolkutesti 

luokka-aste
a 

paikka
b
 N ka

c 
kh

d
 

4 1 21 11 3,72 

 2 20 12 3,52 

5 1 21 20 3,25 

 2 19 15 4,33 

6 1 22 21 4,04 

 2 20 18 2,95 

yhteensä 1 64 17 5,83 

 2 59 15 4,37 

Huom. a 
Luokka-aste 4 = 4. luokka jne. 

b 
paikka, 1 = luonto, 2 = luokka. 

c
ka = keskiarvo, keskiar-

vo on pyöristetty kokonaislukuun. 
d
kh = keskihajonta. 

 

Luonnossa paras oppilas tunnisti 26 kasvilajia ja 29 kasvilajiluokkaa (tauluk-

ko 77) ja hän oli kuudennella luokalla oleva oppilas. Heikoin oppilas oli nel-

jännellä luokalla ja hän tunnisti 5 kasvilajia ja 6 kasvilajiluokkaa. 
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Taulukko 77. Luontopolkutestissä saadut minimi- ja maksimipistemäärät ja keskiar-

vot luokka-asteittain (4 - 6) ja testipaikoittain (luonto 1, luokka 2) eroteltuina 

 

Luontopolkutesti 

luokka-aste
a 

paikka
b
 summa

c 
N min

d
 max

e 
ka

f
 kh

g
 

4 1 1 21 5 18 11 3,72 

  2 21 6 20 14 4,34 

 2 1 20 6 18 12 3,52 

  2 20 10 22 15 3,40 

5 1 1 21 13 25 20 3,25 

  2 21 16 28 23 3,57 

 2 1 19 7 24 15 4,33 

  2 19 11 26 19 3,92 

6 1 1 22 11 26 21 4,04 

  2 22 13 29 23 3,93 

 2 1 20 11 22 18 2,95 

  2 20 15 24 21 2,79 

Huom. a 
Luokka-aste 4 = 4. luokka jne. 

b 
paikka, 1 = luonto, 2 = luokka. 

c
 Summa 1 kertoo, kuin-

ka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajista. Summa 2 kertoo, kuinka 

monta kasvilajiluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajiluokasta. 
d
min = minimipis-

temäärä. 
e
max = maksimipistemäärä. 

f
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

g
kh = keskihajonta. 

 

3.3.5.4 Luontopolkutesti luokassa 

Luokassa tutkittaville oppilaille näytettiin luontopolulta otetut 31 kasvikuvaa 

tietokoneen ja dataprojektorin avulla. Kasvikuvat esitettiin samassa järjestyk-

sessä kuin missä ne luontopolullakin esitettiin. Kaikkiaan luokkatestiin osal-

listui 59 tutkittavaa oppilasta (taulukko 78).  

 

Taulukko 78. Luontopolkutestiin luokassa osallistuneet tutkittavat oppilaat 

 

Luontopolkutesti 

luokka paikka
a 

N 

4a 2 20 

5c 2 19 

6a 2 20 

yhteensä 2 59 

Huom. a paikka 2 = luokka. 

 

Luokassa tunnistettiin keskimäärin 15 kasvilajia eli noin 48 % testatuista 

kasvilajeista ja 18 kasvilajiluokkaa (taulukko 79). Parhaiten kasvilajeja tun-
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nistivat kuudesluokkalaiset, 18 kasvilajia eli noin 58 % testikasvilajeista ja 21 

kasvilajiluokkaa. Neljäsluokkalaiset tunnistivat heikoiten, 12 kasvilajia eli 37 

% testatuista kasvilajeista ja 15 kasvilajiluokkaa. 

 

Taulukko 79. Luokassa tunnistetut kasvilajit ja kasviluokat keskimäärin eri luokka-

asteittain eroteltuna 

 

Luontopolkutesti 

luokka-aste
a 

paikka
b 

N lajit_ka
c 

lajiluokat_ka
d
 

4 2 20 12 15 

5 2 19 15 19 

6 2 20 18 21 

yhteensä 2 59 15 18 

Huom. a 
Luokka-aste 4 = 4. luokka jne. 

b 
paikka, 1 = luonto, 2 = luokka. 

c
lajit_ka = kasvilajikes-

kiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 
d
lajiluokat_ka = kasvilajiluokkakeskiarvo, 

keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

 

Parhaiten kasvilajeja tunnisti luokassa viidesluokkalainen tutkittava oppilas: 

24 kasvilajia ja 26 kasvilajiluokkaa 31:stä kasvilajista. Heikoiten kasvilajeja 

tunnisti neljäsluokkalainen tutkittava oppilas: 6 kasvilajia ja 10 kasvilajiluok-

kaa. Parhaiten osanneet oppilaat tunnistivat 26 kasvilajia ja he olivat kuuden-

nelta luokalta olevia tyttöjä, jotka tekivät testin luonnossa (liite 22, liitetau-

lukko 79). 

 

3.3.5.5 Luonnon ja luokan erot kasvilajien tunnistamisessa 

Kasvilajeja tunnistettiin paremmin luonnossa kuin luokassa. Luonnossa kas-

vilajeja tunnistettiin 31:stä kasvilajista keskimäärin 17 ja luokassa 15 (tau-

lukko 80) ja kasvilajiluokkia tunnistettiin luonnossa keskimäärin 20 ja luo-

kassa 18. 

 

Taulukko 80. Testipaikan väliset erot kasvilajien tunnistamisessa luontopolkutestissä 

 

Luontopolkutesti 

summa
a 

paikka
b 

N ka
c 

kh
d 

1 1 64 17 5,83 

 2 59 15 4,37 

2 1 64 20 5,63 

 2 59 18 4,19 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasviluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasviluokas-
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ta. 
b 

paikka, 1 = luonto, 2 = luokka. 
c
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

d
 

kh = keskihajonta. 

 

Eri luokka-asteiden välillä oli hieman eroa siinä, miten he eri testipaikoissa 

tunnistivat kasvilajeja (taulukko 81). Neljäsluokkalaiset oppilaat tunnistivat 

kasvilajeja hieman paremmin luokassa kuin luonnossa. Ero oli kuitenkin pie-

ni, tarkasti laskettuna vain noin 0,6 kasvilajia. Muilla luokka-asteilla kasvila-

jeja tunnistettiin paremmin luonnossa. Viidennellä luokalla ero oli suuri, sillä 

luokassa he tunnistivat kasvilajeja keskimäärin 15 ja luonnossa 20. Kuuden-

nella luokalla kasvilajeja tunnistettiin luokassa keskimäärin 18 ja luonnossa 

21. Luonnossa tunnistettiin siten kasvilajeja keskimäärin kaksi lajia enemmän 

kuin luokassa.  

 

Taulukko 81. Eri testipaikoissa keskimäärin tunnistettujen kasvilajien määrä luokka-

asteittain eroteltuina 

 

Luontopolkutesti 

luokka-aste
a 

paikka
b 

summa
c 

N ka
d 

4 1 1 21 11 (~10,89) 

  2 21 14 

 2 1 20 12 (~11,45) 

  2 20 15 

5 1 1 21 20 

  2 21 23 

 2 1 19 15 

  2 19 19 

6 1 1 22 21 

  2 22 23 

 2 1 20 18 

  2 20 21 

yhteensä 1 1 64 17 

  2 64 20 

 2 1 59 15 

  2 59 18 

Huom. a 
Luokka-aste 4 = 4. luokka jne. 

b 
paikka, 1 = luonto, 2 = luokka. 

b 
paikka, 1 = luonto, 2 = 

luokka. 
c
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasviluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasviluokas-

ta. 
d
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 
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3.3.5.6 Mitä kasvilajeja on tunnettu parhaiten, miten kasvilajeja on 

nimetty ja tunnistusten eroavuus luonnossa ja luokassa? 

Luontopolkutestissä ei ollut yhtäkään sellaista kasvilajia, jonka kaikki tutkit-

tavat (n = 123) olisivat tunnistaneet. Toisaalta jokaista kolmeakymmentäyhtä 

kasvilajia oli tunnistanut edes yksi tutkittava. Parhaiten tunnistettuja kasvila-

jeja olivat vaahtera (120 tunnistanut 123 tutkittavasta), pihlaja (119/123), 

kuusi (117/123), voikukka (113/123), nokkonen (104/123) ja ketunleipä 

(103/123) (taulukko 82). Heikoiten tunnistettuja kasvilajeja olivat kannus-

ruoho (4/123), sananjalka (5/123), pihasaunio (8/123) ja poimulehti (10/123) 

(taulukko 83).  

 

Taulukko 82. Parhaiten tunnistettuja kasvilajeja luontopolkutestissä 

 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/123 tutkit-

tavaa
a
 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvila-

jiluokan 

tunnistanut 

n/123 tutkit-

tavaa
a
 

ei tunnistanut 

lajia eikä 

lajiluokkaa 

n/123 tutkitta-

vaa
a
 

vaahtera 120 (97,6 %) ei ollut - 3 (2,4 %) 

pihlaja 119 (96,7 %) ei ollut - 4 (3,2 %) 

kuusi 117 (95,1 %) ei ollut - 6 (4,9 %) 

voikukka 113 (91,9 %) ei ollut - 10 (8,1 %) 

nokkonen 104 (84,6 %) ei ollut - 19 (15,4 %) 

ketunleipä 103 (83,7 %) ei ollut - 20 (16,3 %) 

mänty 98 (79,7 %) ei ollut - 25 (20,3 %) 

metsä-

/ahomansikka 

95 (77,2 %) mansikka 14 (11,4 %) 14 (11,4 %) 

puna-apila 88 (71,5 %) apila 11 (8,9 %) 24 (19,5 %) 

kissankello 80 (65 %) kello 28 (22,8 %) 15 (12,2 %) 

Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia on tunnistanut tai ei ole tunnistanut kyseistä 

kasvilajia. 

 

Taulukko 83. Heikoiten tunnistettuja kasvilajeja luontopolkutestissä 

 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/123 tutkit-

tavaa
a
 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/ 123 

tutkittavaa
a
 

ei tunnistanut 

lajia eikä laji-

luokkaa n/123 

tutkittavaa
a
 

kannusruoho 4 (3,2 %) ei ollut - 119 (96,7 %) 

sananjalka 5 (4,1 %) saniainen 74 (60,2 %) 44 (35,8 %) 

pihasaunio 8 (6,5 %) ei ollut - 115 (93,5 %) 

poimulehti 10 (8,1 %) ei ollut - 113 (91,9 %) 
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pihatatar 24 (19,5 %) ei ollut - 99 (80,5 %) 

harmaaleppä 31 (25,2 %) leppä 32 (26 %) 60 (48,8 %) 

kultapiisku 34 (27,6 %) ei ollut - 89 (72,4 %) 

timotei 36 (29,3 %) heinä 15 (12,2 %) 72 (58,5 %) 

siankärsämö 41 (33,3 %) ei ollut - 82 (66,7 %) 

pujo 44 (35,8 %) ei ollut - 79 (64,2 %) 

Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia on tunnistanut tai ei ole tunnistanut kyseistä 

kasvilajia. 

 

Testatuissa kasvilajeissa oli mukana sellaisia, joiden lajinimeä ei ole tiedetty, 

mutta laji oli kuitenkin tunnistettu lajiluokalleen oikein. Tällaisia lajeja olivat 

muun muassa taulukossa 84 näkyvät lajit. Esimerkiksi sananjalkaa ei osannut 

nimetä kuin viisi oppilasta oikein lajinimelleen, mutta 79 oppilasta tunnisti 

sen kuitenkin saniaiseksi. Samoin oli rauduskoivun kohdalla, jossa vain 52 

tutkittavaa tunnisti sen rauduskoivuksi, mutta 122 tunnisti sen koivuksi. Kel-

lot, apilat ja lepät kuuluivat myös sellaisiin lajiluokkiin, jotka tunnistettiin 

suhteellisen hyvin. 

 

Taulukko 84. Tunnistusmäärät lajeittain ja luokittain muutamilla testikasveilla luon-

topolkutestissä 

 

kasvilaji kasvilajin tunnis-

tanut n/123 tut-

kittavaa
 a
 

kasvilajiluokka, johon 

osattu luokitella 

vain kasvilajiluokan 

tunnistanut n/123 

tutkittavaa
 a
 

sananjalka 5 (4,1 %) saniainen 74 (60,2 %) 

rauduskoivu 52 (42,3 %) koivu 70 (56,9 %) 

harakankello 41 (33,3 %) kello 59 (48 %) 

valkoapila 63 (51,2 %) apila 51 (41,5 %) 

harmaaleppä 31 (25,2 %) leppä 32 (26 %) 

kissankello 80 (65 %) kello 28 (22,8 %) 

Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia on tunnistanut tai ei ole tunnistanut kyseistä 

kasvilajia. 

 

Luonnossa ja luokassa parhaiten ja heikoiten tunnistetut kasvilajit erosivat 

jonkin verran toisistaan. Kymmenen parhaan ja heikon kasvilajin joukossa oli 

paljon samoja kasvilajeja, ainoastaan järjestys oli hieman erilainen. Parhaiten 

tunnistettiin puita ja heikoiten ruohovartisia kasvilajeja. Luonnossa parhaiten 

tunnistettuja lajeja olivat muun muassa vaahtera ja pihlaja (taulukko 85). Hei-

koiten puolestaan tunnistettiin sananjalka ja pihasaunio (taulukko 86). 
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Taulukko 85. Parhaiten luonnossa tunnistettuja kasvilajeja luontopolkutestissä 

 

kasvilaji 

 

kasvilajin 

tunnistanut 

n/64 tutkitta-

vaa
 a
 

kasvilajiluokka vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/64 

tutkittavaa
 a
 

ei tunnistanut 

lajia eikä laji-

luokkaa n/64 

tutkittavaa
 a
 

vaahtera 63 (98,4 %) ei ollut - 1 (1,6 %) 

pihlaja 63 (98,4 %) ei ollut - 1 (1,6 %) 

kuusi 58 (90,6 %) ei ollut - 6 (9,4 %) 

voikukka 58 (90,6 %) ei ollut - 6 (9,4 %) 

ketunleipä 56 (87,5 %) ei ollut - 8 (12,5 %) 

mänty 54 (84,4 %) ei ollut - 10 (15,6 %) 

nokkonen 53 (82,8 %) ei ollut - 11 (17,2 %) 

mustikka 50 (78,1 %) ei ollut - 14 (21,9 %) 

ahomansikka 50 (78,1 %) mansikka 6 (9,4 %) 8 (12,5 %) 

kissankello 50 (78,1 %) kello 6 (9,4 %) 8 (12,5 %) 

Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia on tunnistanut tai ei ole tunnistanut kyseistä 

kasvilajia. 

 

Taulukko 86. Heikoiten luonnossa tunnistettuja kasvilajeja luontopolkutestissä 

 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/64 tutkitta-

vaa
 a
 

kasvilajiluokka vain kasvila-

jiluokan 

tunnistanut 

n/64 tutkitta-

vaa
 a
 

ei tunnistanut 

lajia eikä laji-

luokkaa n/64 

tutkittavaa
 a
 

sananjalka 0 saniainen 46 (71,9 %) 18 (28,1 %) 

pihasaunio 1 (1,6 %) ei ollut - 63 (98,4 %) 

kannusruoho 3 (4,7 %) ei ollut - 61 (95,3 %) 

poimulehti 10 (15,6 %) ei ollut - 54 (84,4 %) 

pihatatar 11 (17,2 %) ei ollut - 53 (82,8 %) 

siankärsämö 16 (25 %) ei ollut - 48 (75 %) 

harakankello 19 (29,7 %) kello 29 (45,3 %) 16 (25 %) 

valkoapila 23 (35,9 %) apila 34 (53,1 %) 7 (10,9 %) 

timotei 27 (42,2 %) heinä 5 (7,8 %) 32 (50 %) 

kultapiisku 27 (42,2 %) ei ollut - 37 (57,8 %) 

harmaaleppä 30 (46,9 %) leppä 17 (26,6 %) 17 (26,6 %) 

rauduskoivu 43 (67,2 %) koivu 21 (32,8 %) - 

Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia on tunnistanut tai ei ole tunnistanut kyseistä 

kasvilajia. 
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Luokassa parhaiten tunnistettuja lajeja olivat muun muassa kuusi ja vaahtera 

(taulukko 87). Heikoiten luokassa tunnistettiin poimulehti, harmaaleppä ja 

kannusruoho (taulukko 88). 

 

Taulukko 87. Parhaiten luokassa tunnistettuja kasvilajeja luontopolkutestissä 

 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/59 tutkitta-

vaa
 a
 

kasvilajiluokka, 

johon osattu luoki-

tella
 
 

vain kasvila-

jiluokan 

tunnistanut 

n/59 tutkit-

tavaa
 a
 

ei tunnistanut 

lajia eikä 

lajiluokkaa 

n/59 tutkitta-

vaa
 a
 

kuusi 59 (100 %) ei ollut - - 

vaahtera 57 (96,6 %) ei ollut - 2 (3,4 %) 

pihlaja 56 (94,9 %) ei ollut - 3 (5,1 %) 

voikukka 55 (93,2 %) ei ollut - 4 (6,8 %) 

nokkonen 51 (86,4 %) ei ollut - 8 (13,6 %) 

puna-apila 49 (83,1 %) apila 4 (6,8 %) 6 (10,2 %) 

ketunleipä 47 (79,7 %) ei ollut - 12 (20,3 %) 

ahomansikka 45 (76,3 %) mansikka 8 (13,6 %) 6 (10,2 %) 

mänty 44 (74,6 %) ei ollut - 15 (25,4 %) 

maitohorsma 40 (67,8 %) horsma 4 (6,8 %) 15 (25,4 %) 

Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia on tunnistanut tai ei ole tunnistanut kyseistä 

kasvilajia. 

 

Taulukko 88. Heikoiten luokassa tunnistettuja kasvilajeja luontopolkutestissä 

 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/59 tutkit-

tavaa 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnista-

nut n/59 tutkit-

tavaa 

ei tunnistanut 

lajia eikä 

lajiluokkaa 

n/59 tutkitta-

vaa 

poimulehti 0 ei ollut - 59 (100 %) 

harmaaleppä 1 (1,7 %) leppä 15 (25,4 %) 43 (72,9 %) 

kannusruoho 1 (1,7 %) ei ollut - 58 (98,3 %) 

sananjalka 5 (8,5 %) saniainen 28 (47,5 %) 26 (44,1 %) 

pihasaunio 7 (11,9 %) ei ollut - 52 (88,1 %) 

kultapiisku 7 (11,9 %) ei ollut - 52 (88,1 %) 

timotei 9 (15,3 %) heinä 10 (16,9 %) 40 (67,8 %) 

rauduskoivu 9 (15,3 %) koivu 49 (83,1 %) 1 (2,7 5) 

pihatatar 13 (22 %) ei ollut - 46 (78 %) 

tuomi 13 (22 %) ei ollut - 46 (78 %) 

pujo 13 (22 %) ei ollut - 46 (78 %) 
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Huom. a
 sulkuihin laskettu, kuinka monta prosenttia on tunnistanut tai ei ole tunnistanut kyseistä 

kasvilajia. 

 

Kasvilajeille annettiin oikeiden vastauksien lisäksi myös muita nimiä ja nimi-

tyksiä (liite 22, liitetaulukko 78). Lajeille annettujen nimien kirjo oli laaja. 

Yleensä annettu nimi oli jollain tavoin läheinen oikean kasvilajin kanssa. 

Muun muassa tuomi oli saanut muiden lehtipuiden ja pensaiden nimityksiä ja 

timotei muiden heinäkasvien nimiä. Nimiä oli haettu myös kasvilajien ulko-

muodon tai värityksen perusteella. Esimerkiksi harakankello oli nimetty sini-

vuokoksi, sinikelloksi ja violettikukaksi. Joissakin nimissä selvästi näkyi, 

miten muisti vaikuttaa nimien oikein muistamiseen. Esimerkiksi timotei oli 

nimetty timo teaksi, siankärsämö siankärsäksi ja siankärsimöksi ja pihatatar 

pihatatamoksi. Joukossa oli myös todennäköisesti itse keksittyjä nimiä. Täl-

laisia olivat muun muassa isokäsi (sananjalka), leijonansuu (kannusruoho), 

tippalehti ja vesitippalehti (poimulehti). 

 

3.3.5.7 Selittääkö tutkittavien a) sukupuoli, b) luokka-aste ja c) testipaikka 

(luonto/luokka) tilastollisesti merkitsevästi kasvilajien 

tunnistamista luontopolkutestissä? 

Sukupuolten välillä oli eroa kasvilajien tunnistamisessa (taulukko 89). Tytöt 

(1) tunnistivat keskimäärin 18 kasvilajia ja 21 kasvilajiluokkaa. Pojat (0) tun-

nistivat keskimäärin 15 kasvilajia ja 18 kasvilajiluokkaa. 

 

Taulukko 89. Luontopolkutestin tulokset sukupuolittain eroteltuina  

 

Luontopolkutesti 

summa
a
 sp

b
 N ka

c
 kh

d
 

1 0 64 15 5,25 

 1 59 18 4,87 

2 0 64 18 5,19 

 1 59 21 4,49 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasviluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasviluokas-

ta. 
b
sp= sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 

c
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislu-

kuun. 
d
 kh = keskihajonta. 

 

Tyttöjen ja poikien väliset tunnistamiserot olivat tilastollisesti erittäin merkit-

seviä F(1,121) = 13,350, p = 0,000) (liite 22, liitetaulukko 76). Sukupuoli 

selitti luontopolkutestissä kasvilajien tunnistamisesta 9,9 % ja kasvilajiluok-

kien tunnistamisesta 8,8 % (liitteestä 22 ja liitetaulukosta 76 voidaan laskea 

yleisen kaavan mukaan Etan neliö). 
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Tytöt tunnistivat kasvilajeja paikasta riippumatta hyvin. Luonnossa tytöt 

tunnistivat keskimäärin 19 kasvilajia ja luokassa 17 kasvilajia. Pojat tunnisti-

vat luonnossa keskimäärin 16 kasvilajia ja luokassa 13 kasvilajia (taulukko 

90). Parhaiten kasvilajeja tunnisti tyttö luonnossa, 26 kasvilajia ja 29 kasvila-

jiluokkaa. Heikoiten kasvilajeja tunnisti poika luonnossa 5 kasvilajia ja 6 

kasvilajiluokkaa. Myös luokassa parhaiten kasvilajeja tunnistanut oli tyttö ja 

hän tunnisti 24 kasvilajia ja 26 kasvilajiluokkaa. Luokassa heikoiten tiennyt 

oli poika, 6 kasvilajia ja 10 kasvilajiluokkaa. Paras poika tunnisti luonnossa 

25 kasvilajia ja 28 kasvilajiluokkaa. 

 

Taulukko 90. Tunnistamispaikan ja sukupuolen väliset erot luontopolkutestissä  

 

Luontopolkutesti 

paikka
a
 sp

b
 N min

c
 max

d 
ka

e
 kh

f
 

1 0 34 5 25 16 6,07 

 1 30 7 26 19 5,17 

yhteensä  64 5 26 17 5,83 

2 0 30 6 21 13 3,63 

 1 29 8 24 17 4,31 

yhteensä  59 6 24 15 4,37 

yhteensä 0 64 5 25 15 5,25 

 1 59 7 26 18 4,87 

 yhteensä 123 5 26 16 5,32 

Huom. a 
Paikka, 1 = luonto, 2 = luokka. 

b
sp= sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 

c
min = minimipis-

temäärä. 
d
max = maksimipistemäärä. 

e
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

f
kh = keskihajonta. 

 

Eri luokka-asteiden ja sukupuolten välillä oli eroa tunnistamisessa (liite 22, 

liitetaulukko 74 ja 77). Parhaiten kasvilajeja tunnistivat kuudennen luokan 

tytöt. He tunnistivat luonnossa 22 kasvilajia ja 24 kasvilajiluokkaa ja luokas-

sa 19 kasvilajia ja 22 kasvilajiluokkaa. Viidennen luokan tytöt tunnistivat 

luonnossa 20 kasvilajia ja 23 kasvilajiluokkaa ja luokassa 17 kasvilajia ja 20 

kasvilajiluokkaa. Neljännen luokan tytöt tunnistivat luonnossa 11 kasvilajia 

ja 15 kasvilajiluokkaa ja luokassa 11 kasvilajia ja 15 kasvilajiluokkaa.  

Pojista parhaiten kasvilajeja tunnistivat kuudennen luokan pojat. He tun-

nistivat luonnossa 20 kasvilajia ja 23 kasvilajiluokkaa ja luokassa 14 kasvila-

jia ja 19 kasvilajiluokkaa. Viidennen luokan pojat olivat lähes yhtä hyviä, 

sillä he tunnistivat luonnossa 20 kasvilajia ja 22 kasvilajiluokkaa ja luokassa 

13 kasvilajia ja 17 kasvilajiluokkaa. Neljännen luokan pojat tunnistivat luon-

nossa 11 kasvilajia ja 14 kasvilajiluokkaa ja luokassa 12 kasvilajia ja 15 kas-

vilajiluokkaa. 
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Testipaikkojen eli luonnon ja luokan välillä oli tilastollisesti merkitsevä 

ero kasvilajien tunnistamisessa F(1,121) = 7,626, p = 0,007 (liite 22, liitetau-

lukko 75). Paikka selitti noin 6 % kasvilajien tunnistamisesta ja 4 % kasvila-

jiluokkien tunnistamisesta (liitteestä 22 ja liitetaulukosta 75 voidaan laskea 

yleisen kaavan mukaan Etan neliö). 

Luontopolkutestin tulosten mukaan luokka-aste selitti kasvilajintunnista-

mista tilastollisesti merkitsevästi, kuten edelläkin on todettu (taulukko 91). 

Parhaiten kasvilajeja tunnistivat kuudennen luokan oppilaat ja heikoiten nel-

jännen luokan oppilaat. Testipaikka selitti tilastollisesti merkitsevästi kasvila-

jintunnistusta. Sukupuolella oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus kasvilajin-

tunnistustestin tuloksiin. Tytöt tunnistivat poikia paremmin kasvilajeja ja 

kasvilajiluokkia. F:n ja t:n arvot on muutettu selitysasteiksi tiettyjen kaavojen 

avulla (Pallant 2005, 208). 

 

Taulukko 91. Missä määrin käytettävissä olleet selittäjät (luokka-aste, testauspaikka 

ja sukupuoli) selittävät tunnistettujen kasvilajien lukumäärää luontopolkutestissä 

 

selittäjä selitettävä r
a
 selitysosuus p

b
 

luokka-aste (4.–

6. luokka) 

tunnistettu 

lajimäärä 

0,629 0,3956 = 0,40, 40 % 

vaihtelusta selittyy 

0,000 

paikka (luonto-

luokka) 

tunnistettu 

lajimäärä 

0,243 0,0590 = 0,06,  

6 % vaihtelusta selittyy 

0,007 

sukupuoli (tyt-

tö-poika) 

tunnistettu 

lajimäärä 

0,315 0,099 = 0,10,  

10 % vaihtelusta selittyy 

0,000 

Huom. a 
r = tulomomenttikorrelaatiokerroin. 

b
 p = tilastollinen merkitsevyys.  

 

3.3.6 Kasvilajintunnistustestiin liittyvien kyselyjen ja 

teemahaastattelujen tulokset 

Tutkimuksessa etsittiin vastauksia tutkimusongelmiin paitsi edellä esitellyillä 

kasvilajintunnistustesteillä niin myös kirjallisilla kyselyillä ja teemahaas-

tatteluilla. Kyselyjen ja teemahaastattelujen tutkimuskysymykset pyrkivät 

pääosin vastaamaan samoihin tutkimusongelmiin. Osa tutkittavista oppilaista 

osallistui sekä teemahaastatteluun että kyselyyn. Kyselyihin osallistuivat 

kaikki tutkittavat yläasteelta lähtien yliopisto-opettajiin saakka. Teemahaas-

tatteluihin puolestaan osallistuivat jokaisesta tutkittavasta ryhmästä ala-

asteelta lähtien kolmesta viiteen parhaiten ja heikoiten kasvilajintunnistustes-

tissä kasvilajeja tunnistanutta oppilasta ja opiskelijaa, kaikki kuusi luokan-

opettajaa ja kuusi asiantuntijaa. Tutkittavista oppilaista ja opiskelijoista on 

otettu tuloksiin mukaan ainoastaan yhteen tutkimusmenetelmään osallistuneet 

tutkittavat, jotteivät tulokset olisi osittain kaksinkertaistuneet. Jokaisessa ot-
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sikossa tuodaan selvästi esille kummalla tutkimusmenetelmällä tulokset on 

koottu.  

Tässä luvussa esitetyt tulokset on tiivistetty, mutta kaikki yksittäiset tu-

lokset ja niistä tehdyt taulukot löytyvät liitteistä tai tutkijalta (tehtyjä tulostau-

lukoita on niin runsaasti, ettei niitä kaikkia ole voitu laittaa liitteisiin). Jokai-

sesta teemasta esitetään alalukuja, joita ei ole kasvilajintunnistustestitulosten 

tavoin jaoteltu koulujen tai luokka-asteiden mukaan vaan tutkimusongelmien 

perusteella.  

 

3.3.6.1 Harrastuneisuus: Liittyikö harrastuneisuus 

kasvilajintunnistustaitoihin? 

Nämä tulokset on koottu teemahaastattelemalla kasvilajintunnistustestissä 

parhaiten ja heikoiten kasvilajeja tunnistaneita oppilaita ja opiskelijoita ala- 

ja yläasteelta, lukiosta ja opettajankoulutuslaitoksista. Osassa vastauksista on 

mukana myös haastatellut luokanopettajat. 

Luontoon liittyviä harrastuksia oli tutkittavilla oppilailla, opiskelijoilla ja 

luokanopettajilla varsin vähän (katso luku 3.3.6.2). Luontoon liittyvä harras-

tuneisuus näyttäisi kuitenkin liittyvän kasvilajintunnistustaitoihin monessa 

kohtaa tilastollisesti merkitsevästi. Kasvilajintunnistustestissä kasvilajeja 

parhaiten tunnistaneet ala- ja yläasteen ja lukion oppilaat, opettajankoulutus-

laitoksen opiskelijat ja luokanopettajat muun muassa harrastivat ja liikkuivat 

luonnossa heikkoja enemmän. Alla olevissa luvuissa tulokset esitetään tar-

kemmin (luvut 3.3.6.2 Luonnon harrastaminen ja 3.3.6.3 Luonnossa liikku-

minen). 

 

3.3.6.2 Luonnon harrastaminen 

Luontoon liittyviä harrastuksia, kuten metsästys, kalastus tai eläinten hoito 

oli 39:llä haastatellulla tutkittavalla eli noin 22 %:lla ala- ja yläasteen ja luki-

on oppilaasta, opettajakoulutuslaitoksen opiskelijasta ja luokanopettajasta (n 

= 177) (taulukko 92). Luontoon liittyviä harrastuksia oli enemmän parhailla 

kuin heikoilla oppilailla, opiskelijoilla ja luokanopettajilla. Taulukosta 92 las-

kettu khiin neliö -testi osoittaa, että luontoon liittyvät harrastukset ja menes-

tyminen kasvilajintunnistustestissä liittyvät toisiinsa tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi: �
2 

( 1, N = 177) = 11,60, p = 0,001. 
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Taulukko 92. Parhaiden ja heikkojen haastateltujen tutkittavien oppilaiden, opiskeli-

joiden ja luokanopettajien luontoon liittyvät harrastukset (tutkittavat ala-asteelta, ylä-

asteelta, lukiosta, opettajankoulutuslaitoksesta sekä ala-asteelta luokanopettajia, yh-

teensä 177 tutkittavaa) 

 

 Ei luontoon liittyviä 

harrastuksia 

Luontoon liittyviä 

harrastuksia 

Yhteensä N 

parhaat 60 (67,4 %) 29 (32,6 %) 89 

heikot 78 (88,6 %) 10 (11,4 %) 88 

yhteensä 138 (78 %) 39 (22 %) 177 

 

Tutkittavien ala- ja yläasteen ja lukion oppilaiden ja opettajankoulutuslaitok-

sen opiskelijoiden mielestä luonnon lähellä sekä maaseudulla on yleisesti 

ottaen mukavaa (vastannut noin 39 % eli 66 oppilasta ja opiskelijaa 171 tut-

kittavasta) (liite 23, liitetaulukko 80). Erityisesti luonnon ja maaseudun rau-

hallisuus oli tutkittaville tärkeää. Luontoon liittyviä televisio-ohjelmia par-

haat ja heikot tutkittavat kertoivat katsovansa jonkin verran (parhaista 39 

oppilasta ja opiskelijaa 86 tutkittavasta ja heikoista 40 oppilasta ja opiskelijaa 

85 tutkittavasta) (liite 23, liitetaulukko 81). Parhaimmat ohjelmat kertovat 

niin parhaiden kuin heikkojenkin tutkittavien mielestä eläimistä (noin 81 % 

eli 138 oppilasta ja opiskelijaa 171 tutkittavasta). Erityisesti eksoottiset ja 

kaukaisten maiden, kuten Afrikan eläimet tuntuivat kiinnostavan monia tut-

kittavia ala- ja yläasteen, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen oppilaita ja 

opiskelijoita. Moni mainitsi ohjelmista Avaran luonnon, joka oli mitä ilmei-

semmin jättänyt jälkensä moneen katsojaan. Myös luontoon liittyviä lehtiä 

tuli osalle tutkittavista (61 oppilasta ja opiskelijaa 171 tutkittavasta) (liite 23, 

liitetaulukko 82). Tutkittavien mielestä parhaat luontoon liittyvät lehdet ker-

toisivat eläimistä (77 oppilasta ja opiskelijaa 171 tutkittavasta). Haastateltu-

jen parhaiden ja heikkojen oppilaiden ja opiskelijoiden vastauksissa ei ollut 

suuria eroja ja ne voi tarkistaa liitteestä 23.  

Tutkittavista ala- ja yläasteen ja lukion oppilaista, opettajankoulutus-

laitoksen opiskelijoista ja luokanopettajista ainakin 64 % (114 oppilasta, 

opiskelijaa ja luokanopettajaa 177 tutkittavasta) oli kerännyt jotakin jossain 

elämänsä vaiheessa (liite 23, liitetaulukko 83). Keräilyn kohteita oli runsaasti, 

mutta yleisimpiä ovat olleet kortit, kuten jääkiekkokortit (noin 19 % eli 

33/177 tutkittavaa), postimerkit (noin 9 % eli 16/177 tutkittavaa), mutta myös 

luontoon liittyvät kohteet (35 % eli 62/177 tutkittavaa), kuten kivet, simpukat 

ja puiden lehdet. Parhaiten kasvilajintunnistustestissä kasvilajeja tunnistanut 

opettaja (tunnisti 65 kasvilajia 70 testikasvilajista) kertoi keränneensä koulus-

sa noin 240 kasvilajia. Keräilyviettiä näyttäisi siis olevan edelleen olemassa. 
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3.3.6.3 Luonnossa liikkuminen 

Parhaat tutkittavat ala- ja yläasteen ja lukion oppilaat, opettajankoulutuslai-

toksen opiskelijat ja luokanopettajat näyttivät pitävän luonnossa liikkumises-

ta enemmän ja he liikkuivat enemmän luonnossa kuin heikot tutkittavat (tau-

lukko 93). Luonnossa pääsääntöisesti liikuttiin jonkin verran tai joskus. Tau-

lukosta 93 laskettu khiin neliö –testi osoittaa, että luontoon liittyvät harras-

tukset ja menestyminen kasvilajintunnistustestissä liittyvät toisiinsa tilastolli-

sesti melkein merkitsevästi: �
2 

( 2, N = 153) = 8,71, p = 0,013.  

 

Taulukko 93. Tutkittavien oppilaiden, opiskelijoiden ja luokanopettajien liikkuminen 

luonnossa (tutkittavat ala-asteelta, yläasteelta, lukiosta, opettajankoulutuslaitoksesta 

sekä luokanopettajia, yhteensä 177 tutkittavaa. Kaikki eivät vastanneet tähän kysy-

mykseen) 

 

 vähän tai ei 

lainkaan 

joskus tai 

jonkin ver-

ran 

paljon tai 

tykkää luon-

nossa liik-

kumisesta 

Ei vastannut 

kysymykseen 

Yhteensä 

tutkittavia  

parhaat 6 44 27 12 89 

heikot 16 46 14 12 88 

yhteensä 22 (12,4 %) 90 (50,8 %) 41 (23,2 %) 24 (13,6 %) 177 

 

Tutkittavat ala- ja yläasteen, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen oppilaat ja 

opiskelijat olivat luonnossa usein pelkän liikkumisen takia (noin 53 % eli 91 

oppilasta ja opiskelijaa 171 tutkittavasta) (taulukko 94). Marjastaminen ja 

sienestäminen olivat yleisiä luonnossa liikkumisen muotoja. Parhaiden ja 

heikkojen tutkittavien välillä näytti olevan jonkin verran eroa siinä, mitä he 

tekivät luonnossa.  

 

Taulukko 94. Yleisimmät luonnossa liikkumisen muodot tutkittavilla oppilailla ja 

opiskelijoilla (tutkittavat ala-asteelta, yläasteelta, lukiosta ja opettajankoulutuslaitok-

sesta, yhteensä 171 tutkittavaa)  

 

 Heikot n=85 Parhaat n=86 yhteensä n=171 

liikkuminen yleensä 36 (42,6 %) 55 (64 %) 91 (53,2 %) 

leikkii 15 (17,7 %) 13 (15,1 %) 28 (16,4 %) 

pelaa 8 (9,4 %) 19 (22,1 %) 27 (15,8 %) 

marjastaa 31 (36,5 %) 52 (60,5 %) 83 (48,5 %) 

sienestää 28 (32,9 %) 39 (45,4 %) 67 (39,2 %) 

katselee/kuuntelee 4 (4,7 %) 11 (12,8 %) 15 (8,8 %) 
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3.3.7 Suhde luontoon ja kasveihin 

3.3.7.1 Mikä merkitys kasveilla ja luonnolla oli tutkittavien ajattelussa ja 

elämässä? 

Nämä tulokset on koottu teemahaastattelemalla kasvilajintunnistustestissä 

parhaiten ja heikoiten kasvilajeja tunnistaneita oppilaita ja opiskelijoita ala- 

ja yläasteelta, lukiosta ja opettajankoulutuslaitoksesta sekä luokanopettajia ja 

kirjallisten kyselyjen avulla yläasteen, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen 

opiskelijoilta ja yliopisto-opettajilta. Kuten edellä jo mainittiin, jotteivät tu-

lokset olisi osittain kaksinkertaiset, seuraavat tulokset esitetään tämä huomi-

oon ottaen. Esimerkiksi joihinkin tutkimusongelmiin on koottu vastaukset 

ala-asteen parhaimpien ja heikoimpien oppilaiden haastatteluista ja yläasteen, 

lukion, opettajankoulutuslaitoksen ja yliopisto-opettajien kyselyistä. Joissa-

kin kohdin on vastaukset koottu niin, että on otettu haastateltujen ala-asteen 

parhaiden ja heikoimpien oppilaiden lisäksi yläasteelta yliopisto-opettajiin 

ulottuneista kirjallisista kyselyistä ne kymmenen oppilasta, jotka osasivat 

kasvilajintunnistustestissä parhaiten ja heikoiten tunnistaa kasvilajeja. Joissa-

kin taulukoissa on puolestaan mukana ainoastaan tulokset, jotka on saatu 

haastattelemalla parhaita ja heikkoja oppilaita. Näin on pyritty saamaan kat-

tavat vastaukset ongelmiin ja samalla välttämään päällekkäisyyttä. Joissakin 

kohdissa on myös huomattava, että kaikki tutkittavina olleet eivät ole vastan-

neet kaikkiin kysymyksiin.  

Luontoon ja kasveihin suhtauduttiin hyvin positiivisesti. Noin 52 %:lle 

tutkittavista (244 ala- ja yläasteen ja lukion oppilasta, opettajankoulutuslai-

toksen opiskelijaa ja yliopisto-opettaja 474 vastannut) luonto ja kasvit mer-

kitsivät paljon ja ne olivat tärkeitä (taulukko 95 ja kuvio 22). Vajaa 6 % tut-

kittavista sanoi, että ne merkitsevät vain vähän tai ei ollenkaan. Ala-asteen 

oppilaista 28 eli noin 33 % ei ole osannut vastata tähän kysymykseen. Kysy-

mys on ollut heille todennäköisesti liian abstrakti ja vaikea.  

 

Taulukko 95. Kasvien ja luonnon merkitys tutkittavien oppilaiden, opiskelijoiden ja 

yliopisto-opettajien ajattelussa ja elämässä (aineisto koottu teemahaastatteluilla (n = 

84) ja kyselyillä (n = 390), kaikki eivät ole vastanneet tähän kysymykseen) 

 

Kysymys Vastauksien määrä 

Kasvien ja 

luonnon 

merkitys 

ala-as-

teen op-

pilaat, 

luokat 

1–6 

yläasteen 

oppilaat, 

luokat 

7–9 

lukion 

oppi-

laat, 

luokat 

I–II 

opettajaksi 

opiskelevat, 

Helsinki ja 

Savonlinna 

yliopisto-

opettajat 

yhteensä 

paljon, 

tärkeä 

42 79 61 52 10 51,5 % 

(244) 
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jonkin 

verran 

10 45 68 50 - 36,5 % 

(173) 

vähän tai 

ei ollen-

kaan 

4 15 8 1 - 5,9 % 

(28) 

ei vastan-

nut 

28 - - - 1 29 

N
a
 84 139 137 103 11 474 

aineisto

koottu 

haastatte-

lu 

kysely kysely kysely kysely H+K 

Huom. a 
N=tutkittavia yhteensä. 

 

Alla olevassa kuviossa (kuvio 22) esitetään graafisesti minkä verran kasvit ja 

luonto merkitsivät tutkittaville. Suurimmalle osalle tutkittavista (ala- ja yläas-

teen ja lukion oppilaat, opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat ja yliopisto-

opettajat) kasvit ja luonto merkitsivät paljon tai jonkin verran. 

 

 
 

Kuvio 22. Kasvien ja luonnon merkitys tutkittavien ajattelussa (n = 474, 29 tutkitta-

vaa ei ole vastannut. Vastaajina ala- ja yläasteen ja lukion oppilaat, opettajankoulutus-

laitoksen opiskelijat ja yliopisto-opettajat) 

 

Teemahaastattelujen avulla kootuista tuloksista voidaan tarkastella parhaim-

pien ja heikoimpien tutkittavien oppilaiden ja opiskelijoiden eroja ajattelussa. 
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Parhaiten ja heikoiten kasvilajintunnistustestissä osanneita tutkittavia oppilai-

ta ja opiskelijoita ala- ja yläasteelta, lukiosta ja opettajankoulutuslaitoksesta 

verratessa huomataan, että parhaat suhtautuivat hieman heikkoja myöntei-

semmin kasveihin ja luontoon (taulukko 96). Esimerkiksi noin 61 % parhais-

ta (52 parasta tutkittavaa oppilasta ja opiskelijaa 86 parhaasta) ja noin 53 % 

heikoista (45 heikointa tutkittavaa 85 heikosta) tutkittavista kertoi kasvien ja 

luonnon merkitsevän heille paljon. 

 

Taulukko 96. Kasvien ja luonnon merkitys parhaille ja heikoille tutkittaville (aineisto 

koottu teemahaastatteluilla ala- ja yläasteelta, lukiosta ja opettajankoulutuslaitoksesta, 

n = 171) 

 

Kysymys Osaa-

mistaso 

Vastauksien määrä 

Kasvien 

ja luon-

non 

merkitys 

parhaat/ 

heikot 

ala-asteen 

oppilaat, 

luokat 1–6 

yläas-

teen 

oppi-

laat, 

luokat 

7–9 

lukion 

oppi-

laat, 

luokat 

I–II 

opettajaksi 

opiskelevat, 

Helsinki ja 

Savonlinna 

yhteensä   

n = 171 

paljon, 

tärkeä 

parhaat 29 16 5 2 60,5 % (52) 

parhaista 

 heikot 29 9 5 2 52,9 % (45) 

heikoista 

jonkin 

verran 

parhaat 4 2 3 - 10,5 % (9) 

parhaista 

 heikot 6 3 3 3 17,7 % (15) 

heikoista 

ei paljoa parhaat 1 - - 1 2,3 % (2) 

parhaista 

 heikot 3 3 - - 7,1 % (6) 

heikoista 

ei vas-

tannut 

parhaat/ 

heikot 

yhteensä 

12 21 4 5 24,6 % (42) 

kaikista  

N
a
 parhaat/ 

heikot 

yhteensä 

84, joista   

p = 42        

h = 42 

54, 

joista  

p = 27    

h = 27 

20, 

joista   

p = 10     

h = 10 

13 joista        

p = 7             

h = 6 

171, joista 

p = 86        

h = 85 

aineisto 

koottu 

 haastattelu haas-

tattelu 

haas-

tattelu 

haastattelu haastattelu 

Huom. 
a
N=tutkittavia yhteensä, joista p=parhaiten ja h=heikoiten kasvilajintunnistustestissä 

kasvilajeja tunnistaneet oppilaat ja opiskelijat 
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Kasvit ja luonto merkitsivät tutkittaville ala- ja yläasteen ja lukion oppilaille 

ja opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille useimmiten rauhallisuutta, kaune-

utta ja elämää (taulukko 97). Luonnon ja kasvien rauhoittavaa vaikutusta 

arvostettiin eniten (noin 24 % eli 80 oppilaan ja opiskelijan mielestä 328 tut-

kittavasta), mutta myös luonnon kauneus ja sen elämää antava vaikutus mai-

nittiin. Myös monia muita yksittäisiä vastauksia annettiin, mutta taulukossa 

96 näkyvät keskeisimmät tutkittavien mainitsemat merkitykset. Parhaiden ja 

heikkojen tutkittavien välillä ei ollut suuria eroja vastauksissa. 

 

Taulukko 97. Kasvien ja luonnon merkitys parhaille ja heikoille tutkittaville oppilail-

le ja opiskelijoille (aineisto koottu ala- ja yläasteelta, lukiosta ja opettajankoulutus-

laitoksista teemahaastatteluilla ja kyselyillä, n = 328). Huomaa, että oppilas tai opis-

kelija on voinut vastata useammankin merkityksen 

 

Kysymys Osaa-

mistaso 

Vastauksien määrä 

Kasvien 

ja luon-

non mer-

kitys 

par-

haat/ 

heikot  

ala-

asteen 

oppilaat, 

luokat  

1–6 

yläasteen 

oppilaat, 

luokat  

7–9 

lukion 

oppi-

laat, 

luokat 

I–II 

opettajaksi 

opiskelevat, 

Helsinki ja 

Savonlinna 

yhteensä 

n = 328 

rauhalli-

suus 

parhaat 9 8 10 15 42 

 heikot 3 6 13 16 38 

 yhteensä 12 14 23 31 80 (24,4 %) 

kauneus parhaat 7 14 6 5 32 

 heikot 3 14 11 7 35 

 yhteensä 10 28 17 12 67 (20,4 %) 

liikunta parhaat 9 7 7 10 33 

 heikot 6 6 5 10 27 

 yhteensä 15 13 12 20 60 (18,3 %) 

elämä, 

happi 

parhaat 5 13 2 2 22 

 heikot 9 5 4 1 19 

 yhteensä 14 18 6 3 41 (12,5 %) 

ei mi-

tään/ei 

osaa sa-

noa 

parhaat - - - - - 

 heikot 3 8 - - 12 

 yhteensä 3 8 - - 12 (3,7 %) 

N
a
 par-

haat/hei

84, joista 

p = 42    

110, 

joista      

70, 

joista  

64, joista       

p = 27          

328, joista 

p = 153      
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kot 

yhteensä 

h = 42 p = 55    

h = 55 

p = 29 

h = 41 

h= 37 h = 175 

aineisto 

koottu 

 haastatte-

lu 

kysely kysely kysely H+K 

Huom. 
a
N=tutkittavia yhteensä, joista p=parhaiten ja h=heikoiten kasvilajintunnistustestissä 

kasvilajeja tunnistaneet oppilaat ja opiskelijat 

 

3.3.7.2 Millaiset asenteet tutkittavilla oli luonnonsuojelua kohtaan? 

Lähes kaikki tutkittavat eli noin 99 % ala- ja yläasteen ja lukion oppilaista ja 

opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoista kannattivat luonnonsuojelua (169 

oppilasta ja opiskelijaa 171:stä tutkittavasta) (liite 23, liitetaulukko 84). Ai-

noastaan kaksi heikosti kasvilajintunnistustestissä osannutta ala-asteikäistä 

tutkittavaa ei kannattanut sitä. Luonnonsuojelu tarkoitti tutkittavien mielestä 

muun muassa sitä, ettei kaadeta puita (noin 28 % eli 47 oppilasta ja opiskeli-

jaa 171:stä tutkittavasta) ja että suojellaan eläimiä (noin 24 % eli 41 oppilasta 

ja opiskelijaa 171:stä tutkittavasta) (liite 23, liitetaulukko 85). Yksi poika 

heikoiten kasvilajintunnistustestissä osanneesta neljäsluokkalaisesta määritte-

li luonnonsuojelun haastattelussa, että: ”No se on semmonen joku kai yhdis-

tys, joka sitten tota suojelee luontoo. Sitä, et sieltä ei sitten polteta mitään tai 

kaadeta kauheesti puita tai jotain.” Kaksi kuudesluokkalaista heikkoa poikaa 

määrittelivät luonnonsuojelun juuri eläinten suojeluksi: ”Kyllä se on ihan 

hyvä, että tiikeritki on kuolemassa sukupuuttoon, niin niitä suojellaan” ja 

”No, suojellaan niitä kaikkia karhuja, kuin ne muuten kuolee sukupuuttoon 

Suomessa.” 

Myös sademetsien suojelu oli oleellinen osa luonnonsuojelua 19 tutkitta-

van mielestä. Tutkittavien mielestä he itse suojelisivat luontoa parhaiten ole-

malla roskaamatta (noin 30 % eli 52 oppilasta ja opiskelijaa 171 tutkittavas-

ta). Muita keinoja suojeluun olivat muun muassa kierrättäminen, lajittelu 

sekä se, että antaa rahaa järjestöille (liite 23, liitetaulukko 86). Käsitys luon-

nonsuojelusta näyttäisi olevan monesti uutisten ja median antaman näkökul-

man varassa, sillä monet tutkittavat käsittivät luonnonsuojelun varsin radi-

kaaliksi toiminnaksi, kuten mielenosoituksiksi ja tiettyjen järjestöjen asiaksi. 

Esimerkiksi yksi heikosti kasvilajintunnistustestissä kasvilajeja tunnistanut 

poika kertoi, että ”Jotkut hipit menee tuonne tekemään mielenosoituksia ja sit 

ne haluu metsii suojella. Kyllä joku kierrätyski on luonnonsuojeluu. Voi suo-

jella luontoo, jos jaksaa.” Toinen yhdeksäsluokkalainen poika lisäsi, että 

luonnonsuojelu on hänen mielestään ”tosi tärkeä juttu, kunhan se ei mee ihan 

liiallisuuksiin se luonnonsuojelu.” Lukion II luokkalainen heikosti lajintun-

nistustestissä kasvilajeja tunnistanut tiivistääkin, että ”kaikissa asioissa vois 

suojella luontoo, mutt harva tän ikänen välittää.” Tosin yksi parhaiten lajin-

tunnistustestissä osanneista lukion II luokan tytöistä ymmärtää luonnonsuoje-
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lun laajemman merkityksen, sillä hän mainitsee haastattelussa, että ”mini-

moidaan turha kulutus, koska luonnon uusiutuminen kestää niin kau-

an.Vähennetään energiankulutusta, vähennetään hiilidioksidisyöttäminen, 

tuetaan ympäristönsuojeluhankkeita esim. Pietarissa ja kehitysmaissa.” Täy-

sin vastakkaisen näkemyksen esitti eräs lukion II luokan heikosti kasveja 

tunnistanut poika, jonka mukaan ”me ei olla täällä maapallolla vaan sen 

takia, että me suojellaan luontoo vaan että me eletään. Jos se luonnonsuojelu 

tulee sen elämisen kustannuksella, että sä joudut tekemään semmosia juttuja 

joita sä et oikeesta haluis tehä, jos sä joudut luopumaan kaikesta vaan sen 

takia, että tää yhteisö, että luonto ois parempi ilman, sitä mä en ymmärrä. 

Sen pitäis olla tietyssä järjestyksessä.” 

Kuvioon 23 on koottu luonnonsuojeluun liittyviä käsityksiä oppilailta ja 

opiskelijoilta. Suhde luontoon oli varsin myönteinen, vaikka esimerkiksi 

luonnonsuojeluun liittyvät tiedot olivat varsin pintapuolisia. 
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Kuvio 23. Käsitekartta tutkittavien (kaikki ala- ja yläasteen ja lukion oppilaat ja opet-

tajankoulutuslaitoksen opiskelijat) suhteesta luontoon ja kasveihin ja käsitys luonnon-

suojelusta 
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3.3.8 Tieto kasveista  

3.3.8.1 Tutkittavien oppilaiden ja opiskelijoiden määritelmät käsitteestä 

kasvi  

Nämä tulokset on koottu teemahaastattelemalla kasvilajintunnistustestissä 

parhaiten ja heikoiten kasvilajeja tunnistaneita oppilaita ja opiskelijoita ala- 

ja yläasteelta, lukiosta ja opettajankoulutuslaitoksesta. 

Joidenkin tutkittavien ala- ja yläasteen, lukion ja opettajankoulutuslaitok-

sen oppilaiden ja opiskelijoiden mielestä kasvi on maassa kasvava (noin 22 

% eli 37 oppilasta ja opiskelijaa 171 tutkittavasta), vihreä (noin 16 % eli 27 

oppilasta ja opiskelijaa 171 tutkittavasta) ja elävä (noin 15 % eli 25 oppilasta 

ja opiskelijaa 171 tutkittavasta) (taulukko 98). Muutama tutkittava kuvaili 

kasvikäsitettä laajemmin ja kertoi, että kasvi on tuottaja, yhteyttää tai tuottaa 

happea. Parhaiden ja heikkojen oppilaiden välillä oli eroa vastauksissa erityi-

sesti näiden käsitteiden kohdalla (taulukko 98).  

 

Taulukko 98. Tutkittavien oppilaiden ja opiskelijoiden näkemyksiä siitä, mikä kasvi 

on (aineistona ala-aste, yläaste, lukio ja opettajankoulutuslaitokset, yhteensä 171 tut-

kittavaa, joista parhaita 86 ja heikkoja 85, aineisto koottu teemahaastatteluilla) 

 

Kasvin määritelmä Vastauksien määrä 

Kasvi on... heikot (n=85) parhaat (n=86) yhteensä (n=171) 

kasvaa maassa 17 (20 %) 20 (23,3 %) 37 (21,6 %) 

vihreä 10 (11,8 %) 17 (19,8 %) 27 (15,8 %) 

ei liiku 15 (17,7 %) 15 (17,4 %) 30 (17,5 %) 

ei puhu 4 (4,7 %) 3 (3,5 %) 7 (4,1 %) 

elävä 8 (9,4 %) 17 (19,8 %) 25 (14,6 %) 

tuottaa happea 7 (8,2 %) 6 (7 %) 13 (7,6 %) 

tuottaja - (0 %) 3 (3,5 %) 3 (1,8 %) 

yhteyttää 2 (2,4 %) 11 (12,8 %) 13 (7,6 %) 

 

Jos tarkastellaan yhden ala-asteen koulun jokaisen luokka-asteen parhaimman 

ja heikoimman oppilaan haastattelusta tehtyä käsitekarttaa ja lasketaan niistä 

kasveja kuvaavat käsitteet, huomataan, että niiden määrissä ei ole kovin suur-

ta eroa. Vasta viidennellä ja kuudennella luokka-asteella parhaat oppilaat 

mainitsivat heikkoja enemmän kasvia kuvaavia käsitteitä, kuten taulukosta 99 

huomataan. Esimerkiksi kuudennen luokan paras oppilas mainitsi, että kasvi 

on ”semmonen, jolla on juuret elikkä se imee maasta vettä ja siin on yleensä 

vihreet lehdet ja tosis kasveis on kukka”. Heikoin kuudennen luokan oppilas 

totesi, että kasvi on ”hienon näköinen”. Käsitteiden määrä ja laatu eivät kui-

tenkaan ole sama asia eli välttämättä useampisanainen määritelmä ei ole sen 
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tasokkaampi. Esimerkiksi voidaan miettiä, kumpi vastauksista olisi parempi, 

viidennen luokan parhaimman vai neljännen luokan heikoimman oppilaan 

vastaus. Viidennen luokan parhaimman oppilaan mukaan kasvi on ”niin ku 

puu tai joku kukka tai ruohonkorsi” ja puolestaan neljännen luokan hei-

koimman oppilaan mielestä kasvi on ”vihreän värinen ja maasta kasvava”. 

Kummatkin oppilaat ovat kuvanneet kasvia eri tavoin ja hieman eri näkökul-

mista lähtien. Paras oppilas luokitteli erilaisia kasveja ja heikoin oppilas yh-

den kasvin fysiologisia ominaisuuksia. Tässä huomataan haastattelijankin 

virhe, sillä kysymystä olisi pitänyt ehkä tarkentaa. Toisaalta nyt vastauksissa 

näkyvät selvästi ajattelun erot eli se, miten eri tavoin lähestymme määriteltä-

vää asiaa. 

 

Taulukko 99. Kasvilajintunnistustestissä parhaimman ja heikoimman kasvilajeja 

tunnistaneen oppilaan mainitsemien kasveja kuvaavien käsitteiden määrä ala-asteen 

koulun 1–6 luokka-asteilla.  

 

Kasvia kuvaavien käsitteiden määrä 

tutkittavan luokka-aste paras oppilas heikoin oppilas 

1 1 1 

2 1 1 

3 - - 

4 1 2 

5 3 - 

6 3 1 

 

Tutkittavat oppilaat antoivat monenlaisia tarkkojakin määritelmiä kuvaillak-

seen käsitettä kasvi. Esimerkiksi yläasteen ja lukion oppilaista muutamat 

mainitsivat viherhiukkaset ja kasvisolut. Esimerkiksi seitsemännen luokan 

hyvin kasveja tunnistanut tyttö määritteli, että ”no, se on vihree, koostuu niis-

tä kasvisoluista.” ja kahdeksannen luokan hyvin osannut tyttö, että ”kasvi on 

semmonen, millä on viherhiukkasia ja joka kasvaa maassa ja sillä on juuret 

ja siinä on lehet ja joskus niissä on kukkia.” Myös yhdeksännen luokan yksi 

heikoimmista pojista mainitsee käsitteen kasvisolu, mutta muuten pohdinta 

elollisen ja elottoman välillä on pintapuolista: ”Kasvi koostuu näistä, onks ne 

kasvisolut vai mitkä, se on eloton tai oikeestaan se on eloperäinen, mutta 

sillä ei ole omaa tahtoa.” 

Osa oppilaista osasi kuvailla kasvin asemaa ekosysteemissä laajemmin 

mainitsemalla niiden olevan tuottajia ja osa ravintoketjua. Esimerkiksi seit-

semäsluokkalainen tyttö (yksi parhaiten kasvilajintunnistustestissä kasvilajeja 

tunnistaneista) kertoi, että kasvi on ”se, mistä suurin osa eläimistä saa ravin-
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toa ja eläimet syö niitä kasveja, niin ne jotka syö muita eläimiä saa niinku siit 

niitä eläimiä eli tulee ravintoketju.”  

Parhaiden ja heikkojen oppilaiden välillä on näiden käsitteiden esiintymi-

sessä eroa. Esimerkiksi heikoista oppilaista käsitteen ”yhteyttää” mainitsee 

kaksi oppilasta, kun taas parhaista sen mainitsee yksitoista oppilasta. Toisaal-

ta seitsemän heikkoa oppilasta on maininnut käsitteen ”tuottaa happea”.  

Esimerkiksi seitsemäsluokkalainen hyvin kasveja tunnistanut poika mää-

ritteli, että ”se on semmoinen, joka kasvaa joka puolella maailmaa, joka tar-

vii erilaista ravintoa, elävä olento, joka myös yhteyttää ja tuottaa happea.” 

Myös yksi seitsemännen luokan heikoista pojista hakee käsitettä yhteyttämi-

nen ja fotosynteesi, sillä hän selittää seuraavasti: ”Kasvi koostuu, vaikka leh-

ti, koostuu auringosta ja sokerista, onks se hiilidioksidista ja vedestä.” Käsi-

tyksen olivat joillakin oppilailla varsin vajavaisia ja pintapuolisia. Esimerkik-

si yksi kahdeksasluokkalainen heikosti kasvilajeja tunnistanut poika sanoi, 

että ”kasvi, en mä oikeen osaa. Kukka ja siinä tulee se lehtivihree” ja yhdek-

sännen luokan yksi heikoista pojista kertoi, että”se on maasta nouseva yleen-

sä vihree semmonen.” 

Näistä esimerkkivastauksista huomataan, että jotkut yläasteelaiset, olivat 

he sitten osanneet kasvilajintunnistustestissä hyvin tai heikosti tunnistaa kas-

vilajeja, osasivat varsin hyvin määritellä erilaisten käsitteiden avulla kasvin, 

kun taas joidenkin oppilaiden vastaukset olivat kovin suppeita ja pintapuoli-

sia. Kasvikäsitteen määritelmät saattoivat rajoittua jopa yhteen sanaan. Esi-

merkiksi monet oppilaat erottelivat kasveja määritellessään kukat ja puut ja 

puhuivat kasveista kukan synonyyminä. Näin ajatteli yksi seitsemännen luo-

kan heikosti kasvilajeja tunnistanut tyttö: ”Tulee lähinnä mieleen kukka, siin 

on lehdet ja se on vihree, juuret, varsi ja kukka.” Sama huomataan, kun poi-

min muutamia ala-asteen oppilaiden (luokilta 1–6) vastauksia: ”On kukka, 

puu tms.; Kun puhkee, tulee kukkia; Joku kukka tai puu; Joku kukka; Kukka; 

On kukka; Tulee heinä tai kukka; On puu tai joku kukka tai joku ruohonkor-

si”. Myös joitakin virhekäsityksiä vastauksissa oli kasveihin liittyen niin ala-

asteella kuin lukiossakin. Esimerkiksi yhdeksännen luokan hyvin osannut 

tyttö määritteli kasvin sekä monipuolisesti käsitteitä käyttäen että myös aja-

tuskömmähdyksen sisältävänä: ”Se on yhteyttävä, jossa on lehti, sitte se on 

vihreä aika usein, kasvaa maassa, se on aika matala, se ei oo pitkä puu.” 

Virhekäsitys sisältyy myös yhden heikosti kasvilajeja tunnistaneen lukion I 

luokkalaisen vastaukseen: ”kasvi on semmonen, mikä syntyy aina kevään 

tullen ja kuolee aina talvella”. Lisäksi lukion II luokan heikoista oppilaista 

yksi määrittelee, että kasvi on ”yleensä aika pieni ja sit semmonen ohut”. 

Suurimman osan tutkittavien ala- ja yläasteen, lukion ja opettajankoulu-

tuslaitoksen oppilaiden ja opiskelijoiden mielestä kasvissa on lehdet (noin 85 

% eli 146 oppilasta ja opiskelijaa 171 tutkittavasta), varsi tai runko (noin 81 
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% eli 139/171 tutkittavaa), juuret (noin 63 % eli 108/171 tutkittavaa) ja kukat 

(noin 58 % eli 99/171 tutkittavaa) (taulukko 100). Parhaimmat tutkittavat 

osasivat luetella jonkin verran paremmin kasvien eri osia kuin heikot tutkitta-

vat, sillä jokaista osaa parhaimmat mainitsivat heikkoja useammin. Parhaim-

mat tutkittavat osasivat heikkoja paremmin nimetä kasvin tarkempia osia, 

kuten kukinnon (noin 22 % eli 19 parasta, noin 4 % eli 3 heikkoa), terälehdet 

(noin 15 % eli 13 parasta, noin 7 % eli 6 heikkoa) ja muita tarkempia osia, 

kuten heteet ja emit (yhteensä 8,8 % tutkittavista mainitsi joko heteen tai 

emin). Parhaista oppilaista 10 eli noin 12 % mainitsi joko heteen tai emin, 

mutta vain 5 heikkoa oppilasta eli noin 6 % mainitsi samat kasvin osat. Hei-

kommat oppilaat mainitsivat parhaita useammin ainoastaan kasvin värin kas-

vin osaksi tai kasviin kuuluvaksi.  

 

Taulukko 100. Tutkittavien oppilaiden ja opiskelijoiden näkemys kasvien eri osista 

(aineisto koottu ala- ja yläasteelta, lukiosta ja opettajankoulutuslaitoksista 

teemahaastatteluilla, yhteensä 171 tutkittavaa) 

 

Kysymys Osaa-

mistaso 

Vastauksien määrä 

Kasvien 

eri osat 

parhaat/ 

heikot
 
 

ala-

asteen 

oppilaat, 

luokat  

1–6 

yläasteen 

oppilaat, 

luokat  

7–9 

lukion 

oppilaat, 

luokat   

I–II 

opettajaksi 

opiskele-

vat, Hel-

sinki ja 

Savonlinna 

yhteensä 

lehti, 

lehdet 

parhaat 39 26 10 5 93 % (80) 

 heikot 31 20 9 6 77,7 % (66) 

 yhteensä 70 46 19 11 85,4%(146) 

varsi/ 

runko 

parhaat 38 25 9 6 90,7 % (78) 

 heikot 29 17 10 5 71,8 % (61) 

 yhteensä 67 42 19 11 81,3%(139) 

juuri, 

juuret 

parhaat 22 20 10 7 68,6 % (59) 

 heikot 20 16 8 5 57,7 % (49) 

 yhteensä 42 36 18 12 63,2%(108) 

kukka, 

kukat 

parhaat 30 15 7 1 61,6 % (53) 

 heikot 17 19 6 4 54,1 % (46) 

 yhteensä 47 34 13 5 57,9 % (99) 

kukinto parhaat 6 6 3 4 22,1 % (19) 

 heikot 1 - - 2 3,5 % (3) 

 yhteensä 7 6 3 6 12,9 %(22) 
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teräleh-

det 

parhaat 7 5 - 1 15,1 % (13) 

 heikot 3 2 1 - 7,1 % (6) 

 yhteensä 10 7 1 1 11,1 % (19) 

emi parhaat - 4 - 1 5,8 % (5) 

 heikot 1 - - - 4,7 % (4) 

 yhteensä 1 4 - 1 5,3 % (9) 

hede parhaat 1 3 - 1 5,8 % (5) 

 heikot 4 - - - 4,7 % (4) 

 yhteensä 5 3 - 1 5,3 % (9) 

väri parhaat 1 - - - 1,2 % (1) 

 heikot 5 1 - - 7,1 % (6) 

 yhteensä 6 1 - - 4,1 % (7) 

N
a 
  84, joista    

p = 42      

h = 42 

54, joista 

p = 27    

h = 27 

20, joista   

p = 10    

h = 10 

13, joista   

p = 7         

h = 6 

171, joista    

p = 86        

h = 85 

aineisto 

koottu 

 Haastat-

telu 

Haastat-

telu 

Haastat-

telu 

Haastattelu Haastattelu 

Huom. 
a
N=tutkittavia yhteensä, joista p=parhaiten ja h=heikoiten kasvilajintunnistustestissä 

kasvilajeja tunnistaneet oppilaat ja opiskelijat 

 

Muita kasvin osia mainittiin myös, joista siemenet (10 tutkittavaa 171:stä 

tutkittavasta eli 5,8 % maininnut) ja hedelmät tai marjat olivat yleisimmät (14 

tutkittavaa 171:stä tutkittavasta eli 8,2 % maininnut). Yksittäin lueteltiin 

muun muassa seuraavia kasvin osia: maavarsi, nuppu, siitepöly, keskus, kes-

kipiste, keskiosa, piikit, pää, kaarna tai erilaiset suojautumiskeinot, oksat ja 

neulaset. Yksi ala-asteen kuudennen luokan heikoimmista oppilaista kuvaili 

kasvia, että siinä on pienet lehdet, pienet juuret, ohut varsi ja sienissä on hat-

tu. Jotkut vastasivat tarkemmin, kuten että kasvi koostuu vedestä ja puissa on 

pihkaa (ala-asteen 3:nnen luokan yksi parhaista) tai että se koostuu auringos-

ta, sokerista, hiilidioksidista ja vedestä (yläasteen 7:nnen luokan yksi heikois-

ta) tai luonnon ravinnosta, josta se kehittyy (ala-asteen 4:nnen luokan yksi 

heikoista).  

Kuvassa 7 on havainnollistettu edellisen taulukon keskeisiä tuloksia. Suu-

rin osa parhaista ja heikoista ala-asteen, yläasteen, lukion ja opettajankou-

lutuslaitoksen oppilaista ja opiskelijoista (yhteensä 171 oppilasta ja opiskeli-

jaa) oli sitä mieltä, että kasvissa on lehdet, varsi tai runko ja kukka. Yli puolet 

oppilaista mainitsi myös juuret keskeiseksi kasvin osaksi. 
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Kuva 7. Parhaimpien ja heikoimpien ala-asteen, yläasteen, lukion ja opettajankoulu-

tuslaitoksen oppilaiden ja opiskelijoiden näkemys siitä, mitä osia kasvissa on. Kuvas-

sa Jouko Lehmuskallion ottama kuva vanamosta (Linnaea borealis) (LuontoPortti: 

http://www.naturegate.net).  

 

Kuvioon 24 on koottu käsitekarttamuotoon keskeisiä asioita, jotka liittyivät 

tutkittavien oppilaiden ja opiskelijoiden mielestä kasveihin. 
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Kuvio 24. Käsitekartta kasveihin liittyvistä tiedosta. Tiedot koottu tutkittavien (ala- ja 

yläasteen ja lukion oppilaat ja opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat) teemahaastatte-

luista 
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Tutkittavien ala- ja yläasteen, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen oppilaiden 

ja opiskelijoiden ja luokanopettajien mielestä tärkeimmät kasvien hyödyt 

ovat niiden antama happi (noin 48 % eli 84 oppilasta, opiskelijaa tai luokan-

opettajaa 177:stä tutkittavasta), ravinto (noin 47 % eli 83/177 tutkittavaa) 

sekä niiden eläimille antama ravinto, turva ja asuinpaikat (noin 38 % eli 

67/177 tutkittavaa) (liite 23, liitetaulukko 87). Näin vastasivat myös kaksi 

yhdeksäsluokkalaista kasvilajintunnistustestissä heikosti kasvilajeja tunnista-

nutta poikaa: ”Suurin osa kasveista tuottaa happea, sehän niiden tarkoitus on 

maailmassa, mutta onhan ne kauniita, ne tuottaa paljon iloa.” 

ja ”Onhan ne eläimille ruokaa ja osa ekosysteemiä kuitenkin, tärkee osa si-

tä.” 

Myös esteettiset hyödyt tulivat esille tutkittavien vastauksissa (noin 34 % 

eli 60/177 tutkittavaa). Esimerkiksi yksi yhdeksäsluokkalainen heikosti kas-

vilajeja tunnistanut poika kertoi, että ”ne on kauniita ja sitten jotkut, niinku 

esimerkiks mehiläiset ne ottaa sieltä sitä jutskaa. Tuoksuu hyvältä. Piristyk-

siä.” Joillakin tutkittavilla oli varsin pintapuolinen käsitys kasvien hyödyistä. 

Näin vastasi esimerkiksi yksi parhaista kuudesluokkalaisista oppilaista: ”En 

tiedä, pystyykö niiden avulla hengittämään”. Yksi heikoista kuudesluokka-

laisista oppilaista pohti, että ”joku yhteyttämine, se on vissiin aika tärkee.” 

Yhdeksäsluokkalainen hyvin kasvilajeja tunnistanut tyttö kertoi, että ”niitä 

voi suojella ja kastemadot myllää siellä maata ja sillee. En oo tullu ajatel-

leeks oikeestaan. Kai niillä joku merkitys on, ei vaan tiedetä kaikesta.” Yksi 

kahdeksasluokkalainen heikosti kasvilajeja tunnistanut poika tiesi, että kasvit 

yhteyttävät, mutta käsitys sademetsien merkityksestä oli liioiteltu:”Kasvit 

yhteyttää, sademetsistä tulee kaikki ilma.” Tutkittavilta oppilailta tuli monia 

muitakin yksittäisiä määritelmiä ja pohdintoja kasvien hyödyistä. Ehkä he 

haastattelun jälkeen jäivät vielä pohtimaan ajatusta ja täydensivät sitä tarvit-

taessa. 

 

3.3.8.2 Mitä luontoon kuuluu tutkittavan mielestä? 

Tutkittavien ala- ja yläasteen ja lukion oppilaiden ja opettajankoulutuslaitok-

sen opiskelijoiden mukaan luontoon kuuluvat niin kasvit (noin 71 % eli 121 

tutkittavaa 171:stä tutkittavasta) kuin eläimetkin (noin 68 % eli 117 tutkitta-

vaa 171:stä tutkittavasta) (taulukko 101). Monia muitakin käsitteitä mainit-

tiin. Esimerkiksi puut kuuluivat luontoon 80 tutkittavan mielestä (noin 47 % 

tutkittavista). Käsitteet ”kasvit ja puut” erottivat toisistaan 35 tutkittavaa. 
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Taulukko 101. Tutkittavien oppilaiden ja opiskelijoiden käsitys siitä, mitä luontoon 

yleisimmin kuuluu (aineisto koottu ala- ja yläasteelta, lukiosta ja opettajankoulutuslai-

toksista teemahaastatteluilla, yhteensä 171 tutkittavaa) 

 

Kysymys Osaa-

mista-

so 

Vastauksien määrä 

Luontoon 

kuuluvat 

asiat 

par-

haat/ 

heikot 

ala-

asteen 

oppi-

laat, 

luokat 

1–6 

yläas-

teen 

oppi-

laat, 

luokat 

7–9 

lukion 

oppi-

laat, 

luokat 

I-II 

opettajaksi 

opiskelevat, 

Helsinki ja 

Savonlinna 

yhteensä 

kasvit parhaat 31 20 8 4 73,3 % (63) 

 heikot 29 18 7 4 68,2 % (58) 

puut parhaat 27 11 2 1 47,7 % (41) 

 heikot 20 12 3 4 45,9 % (39) 

eläimet parhaat 32 20 8 3 73,3 % (63) 

 heikot 27 15 7 5 63,5 % (54) 

järvet, 

vesistöt 

parhaat 11 4 4 1 23,3 % (20) 

 heikot 6 3 1 4 4,7 % (14) 

kasvit ja 

puut 

parhaat 9 6 1 1 19,8 % (17) 

 heikot 6 7 3 2 21,2 % (18) 

N
a
 par-

haat/ 

heikot 

84, 

joista   

p = 42 

h = 42 

54, 

joista  

p = 27 

h = 27 

20, 

joista  

p = 10 

h = 10 

13, joista       

p = 7             

h = 6 

171, joista        

p = 86               

h = 85 

aineisto 

koottu 

 haas-

tattelu 

haas-

tattelu 

haas-

tattelu 

haastattelu haastattelu 

Huom. 
a
N=tutkittavia yhteensä, joista p=parhaiten ja h= heikoiten kasvilajintunnistustestissä 

kasvilajeja tunnistaneet oppilaat ja opiskelijat 

 

3.3.9 Tunnistamiseen liittyvät asenteet  

3.3.9.1 Tarvitseeko kasvilajeja tunnistaa tutkittavien mielestä? 

Nämä tulokset on koottu teemahaastattelemalla kasvilajintunnistustestissä 

parhaiten ja heikoiten kasvilajeja tunnistaneita oppilaita ala-asteelta sekä kir-

jallisten kyselyjen avulla yläasteen, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen 

opiskelijoilta, luokanopettajilta ja yliopisto-opettajilta.  

Kasvilajeja tarvitsee tunnistaa tutkittavien ala- ja yläasteen, lukion oppi-

laiden ja opiskelijoiden, opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden, luokan-

opettajien ja yliopisto-opettajien mielestä jonkin verran (noin 52 % eli 249/ 
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480 tutkittavaa) (taulukko 102). ”Kyllä” vastasi 41 % tutkittavista (197/480 

tutkittavaa). Ainoastaan 7 % eli 34 tutkittavaa oli sitä mieltä, ettei kasveja 

tarvitse tunnistaa. Vastauksissa ”kyllä” ja jonkin verran” ovat molemmat po-

sitiivisesti varautuneita ja niiden välistä eroa ei varsinaisesti pysty näillä tu-

loksilla korostamaan. Jos lasketaan yhteen ”kyllä ja jonkin verran”-vast-

aukset, saadaan tutkittavina olleiden oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien 

asenteeksi varsin positiivinen tulos. 446 tutkittavaa eli noin 93 % asennoituu 

tunnistamiseen positiivisella mielellä.  

Parhaiden ja heikkojen tutkittavina olleiden välillä on jonkin verran eroa. 

Esimerkiksi jos tarkastellaan pelkästään haastattelujen perusteella koottuja 

tuloksia ala-asteen ensimmäiseltä luokka-asteelta luokanopettajiin (n = 177), 

niin huomataan, että positiivisia ”kyllä ja jonkin verran”-vastauksia on 95,5 

% vastauksista (85 parasta tutkittavaa maininnut 89 tutkittavasta). Sen sijaan 

”ei tarvitse tunnistaa kasvilajeja” on vastannut noin 7 % heikoista tutkittavis-

ta (6 tutkittavaa 88 heikosta) ja noin 5 % parhaista tutkittavista (4 tutkittavaa 

89 parhaista) (nämä taulukot tutkijalla). 

 

Taulukko 102. Tutkittavien oppilaiden, opiskelijoiden, luokanopettajien ja yliopisto-

opettajien vastaus kysymykseen, tulisiko kasvilajeja osata tunnistaa (aineisto koottu 

teemahaastattelujen n = 95 ja kyselyjen n = 390, avulla) 

 

Kysymys Vastauksien määrä 

Tulisiko 

kasvila-

jeja 

osata 

tunnis-

taa? 

ala-

asteen 

oppi-

laat, 

luokat 

1–6 

yläas-

teen 

oppi-

laat, 

luokat 

7–9 

lukion 

oppi-

laat, 

luokat 

I–II 

opetta-

jaksi 

opiskele-

vat, Hel-

sinki ja 

Savonlin-

na 

luo-

kan-

opetta-

jat 

yliopis-

to-

opetta-

jat 

yhteen-

sä 

kyllä 10 72 59 46 5 5 41 % 

(197) 

jonkin 

verran 

68 50 71 54 - 5 52 % 

(249) 

ei 6 17 7 3 1 - 7 % 

(34) 

N
a
 84 139 137 103 6 11 480 

aineisto
b
 H K K K H K H+K 

Huom. 
a 
N=tutkittavat yhteensä. 

b
aineisto koottu H=haastattelulla, K=kyselyllä 
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3.3.9.2 Mitä hyötyä kasvilajien tunnistamisesta on ja mitä kasvilajeja 

tutkittavien mielestä tulisi tunnistaa? 

Tutkittavien ala- ja yläasteen, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen oppilaiden 

ja opiskelijoiden, luokanopettajien ja yliopisto-opettajien mielestä heidän 

tulisi tunnistaa ainakin myrkylliset kasvilajit (noin 46 % eli 220 tutkittavaa 

480:sta tutkittavasta) (taulukko 103). Kasvilajintunnistamista pidetään yleis-

sivistävänä (noin 27 % eli 128/480 tutkittavaa). Tutkittavista osa kertoi tun-

nistamisen olevan myös mukavaa ja kivaa (noin 16 % eli 76/480 tutkittavaa). 

Tunnistamisesta sanottiin olevan hyötyä myös siksi, että tunnistaa ravinto-

kasveja (noin 15 % eli 74/480 tutkittavaa) ja hyötykasveja (noin 11 % eli 

54/480 tutkittavaa). Esimerkiksi neljännen luokan yksi heikoista oppilaista 

pohti tässä yhteydessä, että ”Onks vehnä, ohra, kaura tai mikä tää on, niin 

onks ne kasvei?” Samoin yksi neljäsluokkalaisista heikoista oppilaista sanoi 

tunnistamisesta olevan hyötyä, koska niistä saadaan leipää ja omenoista ra-

vintoa. Yksi ala-asteen toisen luokan parhaista piti nokkosen tunnistamista 

tärkeänä, koska niistä voi tehdä lettuja. Yksi toisen luokan parhaista oppilais-

ta ajatteli, että kasveista on hyötyä, koska ”on niin pehmeetä, että voi loikoil-

la”. Konkreettiset hyödyt tulivat monille ensimmäiseksi mieleen. Myös kas-

vin tuoksut, kauneus ja ”tuo väriä elämään” -tyyppiset vastaukset (yksi hei-

koista ala-asteen viidesluokkalaisista kertoi näin) esiintyivät vastauksissa. 

Kasveista on siis moneksi oppilaidenkin mielestä! 

Lukion I luokan kahden tutkittavan oppilaan mukaan tärkeää on, että tun-

tee suuria, muttei pieniä kasveja. Toisaalta yksi lukion I:n ja yksi lukion II:n 

luokan tutkittavista sanoi, että kasvilajeja tulisi tunnistaa, että ymmärtää bio-

diversiteettiä. Yksi lukion II luokan heikoimmista pojista tosin sanoi, että ”ei 

mun elämässä oo ollu vielä hirveesti hyötyä”. Vastausten sisältö ja abstrakti-

suus vaihtelivat yksittäisten oppilaiden välillä. Parhaiden ja heikkojen tutkit-

tavien välillä ei vastauksissa ollut suurempia eroja, joten niitä ei tässä eritellä. 
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Taulukko 103. Tutkittavien ala- ja yläasteen ja lukion oppilaiden, opettajaksi 

opiskelevien, luokanopettajien ja yliopisto-opettajien vastaukset kysymyksiin, mitä 

hyötyä kasvilajien tunnistamisesta on ja mitä kasvilajeja tulisi osata tunnistaa (aineisto 

koottu teemahaastatteluilla, n = 90 ja kyselyillä, n = 390) 

 

Kysymys Vastauksien määrä 

Mitä hyö-

tyä tunnis-

tamisesta 

on ja mitä 

kasveja 

tulisi tun-

nistaa? 

ala-

asteen 

oppi-

laat, 

luokat 

1–6 

yläas-

teen 

oppi-

laat, 

luokat 

7–9 

lukion 

oppi-

laat, 

luokat 

I–II 

opetta-

jaksi 

opiskele-

vat, 

Helsinki 

ja Sa-

vonlinna 

luo-

kan-

opetta-

jat 

yli-

opisto-

opetta-

jat 

yhteensä 

myrkylliset 48 47 62 59 3 1 45,83 % 

(220) 

yleistietoa/ 

yleissivis-

tystä 

3 17 63 44 1 - 26,67 % 

(128) 

kivaa - 27 29 18 - 2 15,83 % 

(76) 

uhanalai-

set/ 

rauhoitetut 

14 12 13 12 - - 10,63 % 

(51) 

ravinto-

kasvit 

7 19 23 24 - 1 15,42 % 

(74) 

lääkekasvit 6 3 2 3 - - 2,92 % 

(14) 

hyötykas-

vit 

- - 17 36 - 1 11,25 % 

(54) 

ylpeily 

tiedoilla 

2 5 3 - - - 2,08 % 

(10) 

ei hyötyä - 20 5 5 - - 6,25 % 

(30) 

sienet 13 1 1 7 1 - 4,79 % 

(23) 

marjat 3 2 13 15 3 - 7,50 % 

(36) 

N
a
 84 139 137 103 6 11 480 

aineisto 

koottu
b
 

haas-

tattelu 

kysely kysely kysely haas-

tattelu 

kysely H+K 

Huom. 
a 
N=tutkittavat yhteensä. 

b
aineisto koottu H=haastattelulla, K=kyselyllä  

 

Tarkemmin kysyttynä tutkittavien ala- ja yläasteen ja lukion oppilaiden, opet-

tajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden, luokanopettajien, yliopisto-opettajien 

ja asiantuntijoiden mielestä suomalaisten koululaisten tulisi tunnistaa kasvila-
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jeista ainakin yleiset ja tavalliset kasvilajit (240/480 tutkittavaa eli 50 % tut-

kittavista) (taulukko 104). Tärkeää heidän mielestään olisi tunnistaa myös 

puut, myrkylliset kasvilajit, marjat sekä kukat. Monia muitakin vaihtoehtoja 

annettiin yksittäisesti. Yksi ala-asteen ensimmäisen luokan heikoimmista 

oppilaista kertoi, että tulisi tunnistaa ruusut, auringonkukka ja lumpeen leh-

det, ”koska ne on mulle tärkeitä, niitä keräilen, paitsi lummetta, koska se on 

vedessä”. Valkovuokot ja sinivuokot esiintyivät erityisesti ala-asteelaisten 

vastauksissa, että sitten osaa kerätä niitä äidille. Vastauksissa esiintyivät 

myös sienet, joita pitäisi 25:n tutkittavan ala-asteen oppilaan, opettajankoulu-

tuslaitoksen opiskelijoiden sekä yhden luokanopettajan mielestä tunnistaa. 

Käsiteyhdistelmän ”puut ja kasvit” mainitsi 10 oppilasta ja opiskelijaa yläas-

teelta, lukiosta ja opettajankoulutuslaitoksesta.  

 

Taulukko 104. Tutkittavien ala- ja yläasteen ja lukion oppilaiden, opettajaksi opiske-

levien, luokanopettajien ja yliopisto-opettajien mielipiteet siitä, mitä kasvilajeja tulisi 

osata tunnistaa (aineisto koottu teemahaastatteluilla (n = 96) ja kyselyillä (n = 390), 

yhteensä n = 486) 

 

Kysymys Vastauksien määrä 

Mitä 

kasvilaje-

ja tulisi 

osata 

tunnis-

taa? 

ala-

asteen 

oppi-

laat: 

luokat 

1–6 

yläas-

teen 

oppi-

laat: 

luo-

kat  

7–9 

luki-

on 

oppi-

laat: 

luo-

kat   

I–II 

opetta-

jaksi 

opiske-

levat: 

Helsin-

ki ja 

Savon-

linna 

luo-

kan-

opet-

tajat 

yli-

opisto-

opet-

tajata
 

asi-

an-

tun-

tijat
b
 

yh-

teensä 

yleiset/ 

tavalliset 

kasvilajit 

8 70 76 71 6 7 2 49 % 

(240) 

puut 2 47 44 62 2 - 4 33 % 

(161) 

marjat 1 37 39 57 3 - - 28 % 

(137) 

myrkylli-

set 

25 27 26 29 3 1 2 23 % 

(113) 

kukat 12 15 39 30 1 - 1 20 % 

(98) 

uhanalai-

set 

5 8 9 8 - 2 - 7 % 

(32) 

sienet 6 - - 18 1 - - 5 % 

(25) 

puut ja 

kasvit 

- 6 2 2 - - - 2 % 

(10) 

N
c
 84 139 137 103 6 11 6 486 
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(100%) 

aineisto 

koottu
d
 

haas-

tattelu 

kysely kysely kysely haas-

tattelu 

kysely haast

atte-

lu 

K+H 

Huom. a 
Yliopisto-opettajat = tulos koottu kyselyillä. 

b 
Asiantuntijat = tulos koottu teemahaastat-

teluilla.
 c
N=tutkittavat yhteensä. 

d
aineisto koottu H= haastattelulla, K=kyselyllä 

 

 
 

Kuva 8. Tutkittavien ala-asteen, yläasteen ja lukion oppilaiden, opettajankoulutuslai-

toksen opiskelijoiden, luokanopettajien, yliopisto-opettajien ja asiantuntijoiden mie-

lestä kaikkien pitäisi oppia tunnistamaan ainakin seuraavia kasviryhmiä. Kuvat ovat 

Jouko Lehmuskallion ottamia (LuontoPortti: http://www.naturegate.net) 

 

3.3.10 Tunnistamisprosessi 

3.3.10.1 Mitä tuntomerkkejä tutkittavat tarkkailivat aloittaessaan tunnistaa 

kasvilajeja?  

Nämä tulokset on koottu teemahaastattelemalla kasvilajintunnistustestissä 

parhaiten ja heikoiten kasvilajeja tunnistaneita oppilaita ja opiskelijoita ala- 

ja yläasteelta, lukiosta ja opettajankoulutuslaitoksesta sekä luokanopettajia. 

Tutkittavilta ala- ja yläasteen ja lukion oppilailta, opettajankoulutuslaitok-

sen opiskelijoilta ja luokanopettajilta kysyttiin haastattelun yhteydessä, mitä 

tuntomerkkejä he katsovat ensimmäiseksi kasveista, kun he näkevät kasvila-

jin. Useimmiten he kertoivat katsovansa kasvilajeja tunnistaessaan ensin kas-

vilajin lehtiä (noin 68 % eli 120 tutkittavaa 177:stä tutkittavasta) (taulukko 

105). Seuraavaksi tärkein tuntomerkki oli kukka tai kukat (noin 59 % eli 
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105/177 tutkittavaa). Esimerkiksi yksi kuudennen luokan heikosti kasvilajeja 

tunnistaneista pojista kertoi puolukkaa (kuvassa oli puolukka myös kukkiva-

na) tunnistaessaan, että ”niistä tullee ne kukat heti ensimmäisenä pistää sil-

mään. Silmä kahtoo just niitä”. Myös kasvin väri ja koko olivat tärkeitä tun-

tomerkkejä. Parhaat tutkittavat luettelivat heikkoja enemmän tuntomerkkejä. 

Heikot katsoivat hieman useammin kasvilajia kokonaisuudessaan (esimerkik-

si kokonaisuus: 12 heikkoa ja 5 parasta tutkittavaa maininnut ja varsi tai run-

ko: 20 heikkoa ja 11 parasta tutkittavaa maininnut), kun taas parhaat katsoi-

vat tarkempia tuntomerkkejä (esimerkiksi terälehdet maininnut parhaista 9, 

heikoista 4 tutkittavaa) (taulukko 105 ja liite 23, liitetaulukko 88). Nämä tu-

lokset ovat hyvin yhteneväiset edellisessä luvussa esitettyihin tuloksiin, mitä 

kasvin osia tutkittavat erottelevat kasvista. 

 

Taulukko 105. Yleisimmät tuntomerkit kasveista, joita parhaat ja heikot tutkittavat 

oppilaat (ala- ja yläasteelta ja lukiosta), opiskelijat (opettajankoulutuslaitoksesta) ja 

luokanopettajat tarkkailivat (aineisto koottu teemahaastatteluilla, yhteensä 177 tutkit-

tavaa)  

 

osaamistaso N kukka, kukat lehti, lehdet kokonaisuus 

parhaat 89 70,8 % (63) 78,7 % (70) 5,6 % (5) 

heikot 88 47,7 % (42) 56,8 % (50) 13,6 % (12) 

kaikki yhteensä 177 59,3 % (105) 67,8 % (120) 9,6 % (17) 

 

Tutkittavan oppilaan ensin lueteltua hänen tarkkailemansa yleiset tuntomer-

kit, hänelle näytettiin teemahaastattelutilanteessa kymmenen kasvilajikuvaa. 

Tutkittavien tehtävänä oli kertoa ääneen, mitä tuntomerkkejä hän katsoo en-

simmäisenä kuvasta ja lopuksi kertoa kasvin nimen, jos tunnisti sen. Näytetyt 

kasvilajit olivat mänty, kuusi, rauduskoivu, vadelma, mustikka, puolukka, 

voikukka, päivänkakkara, nokkonen ja valkoapila eli samoja lajeja, joita kas-

vilajintunnistustestissäkin näytettiin. Männystä, kuusesta ja rauduskoivusta 

näytettiin oppilaille kaksi kuvaa. Männyllä ja kuusella oli toisessa piirrosku-

vassa esillä puun oksa, havunneulaset ja käpy ja toisessa valokuvamaisessa 

kuvassa puun runko kokonaisuudessaan. Rauduskoivun toisessa kuvassa 

(piirroskuva) näkyivät lehdet ja norkot ja toisessa kuvassa (valokuvamainen) 

koivun runkoa. Muiden kasvien kuvat olivat piirroskuvia (liite 19). Otin tar-

kempaan tarkasteluun männyn, vadelman ja voikukan. Ne tunnistettiin kasvi-

lajintunnistustestissä hyvin ja ne edustavat puuvartisia ja ruohovartisia kasve-

ja. Nämä tulokset tukevat edellä koottuja tuloksia siitä, mitä oppilaat katsovat 

kasvista ensimmäiseksi ja ne auttavat selvittämään, mihin tuntomerkkeihin 

oppilaiden huomio kiinnittyy heidän tunnistaessaan tuttuja kasvilajeja.  
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Parhaat oppilaat ja opiskelijat ala-asteelta, yläasteelta, lukiosta ja opetta-

jankoulutuslaitoksesta katsoivat mäntyä tunnistaessaan useimmiten käpyä 

(noin 86 % parhaista haastatelluista oppilaista mainitsi kävyn) (taulukko 106 

ja liitetaulukko 89). Havunneulaset olivat toiseksi tärkein huomion herättänyt 

tuntomerkki. Sen sijaan kokonaisuutta katsoi vain vajaa parhaista 5 % oppi-

laista. Tämä saattoi johtua näytetyistä kuvista, joissa juuri käpy ja havun-

neulaset olivat selkeästi esillä. Vadelmasta tärkeimmät tuntomerkit olivat 

parhaille marjat (noin 92 % parhaista haastatteluista oppilaista mainitsi mar-

jat), varsi ja varren piikit (noin 74 % mainitsi varren tai piikit) sekä lehdet (50 

% mainitsi lehdet). Voikukkaa katsoessaan parhaiden oppilaiden huomio 

kiinnittyi useimmiten lehtiin (noin 77 % parhaista oppilaista mainitsi lehdet) 

ja kukkaan (noin 76 % mainitsi kukan). Parhaat oppilaat luettelivat myös 

monia muita tuntomerkkejä, joita he katsoivat (liite 23, liitetaulukko 89).  

Parhaiden oppilaiden kohdalla eri koulutusasteiden välillä ei ollut eroa 

siinä, mikä tuntomerkki oli tärkein mäntyä ja vadelmaa tarkkaillessa. Ainoas-

taan voikukan kohdalla ala-asteelaiset katsoivat muita useammin lehtiä, kun 

taas muut katsoivat kukkaa. Muutoin eri ikäisille näyttäisivät samat tunto-

merkit olevan niitä, joihin huomio kiinnittyy ensimmäiseksi.  

Heikosti kasvilajeja kasvilajintunnistustestissä tunnistaneet oppilaat ker-

toivat haastattelussa katsovansa useimmiten männystä käpyä (noin 69 % hei-

koista oppilaista mainitsi kävyn) ja havunneulasia (noin 45 % mainitsi ha-

vunneulaset/neulaset) (taulukko 107 ja liite 23, liitetaulukko 90). Heikoille 

oppilaille tärkeimmät vadelman tuntomerkit olivat marjat (noin 84 % oppi-

laista mainitsi), varsi ja varren piikit (noin 47 % oppilaista mainitsi) ja lehdet 

(noin 41 % oppilaista mainitsi). Voikukkaa tunnistaessaan heikot oppilaat 

tarkastelivat useimmiten lehtiä (noin 78 % oppilaista mainitsi) ja kukkaa 

(noin 66 % oppilaista mainitsi).  
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Taulukko 106. Parhaiden ala- ja yläasteen, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen oppi-

laiden ja opiskelijoiden mainitsemia tuntomerkkejä heidän tunnistaessaan mäntyä, 

vadelmaa ja voikukkaa teemahaastattelun yhteydessä näytetyistä kasvikuvista  

 

Tunnistettava 

kasvilaji ja 

oppilaiden 

mainitsemat 

tuntomerkit 

Kuinka moni parhaista ala- ja yläasteen, lukion ja 

opettajankoulutuslaitoksen oppilaista ja opiskelijoista 

maininnut tuntomerkin 

Yhteensä-

tuntomer-

kin mainit-

si X paras-

ta oppilas-

ta 

1. mänty 

havunneulaset/ 

neulaset 

29 (69 %) 16 (59,3 %) 7 (70 %) 7 (100 %) 59 (68,6 %) 

havunneulasten 

muo-

to/pituus/kiinnit

ys 

12 9 4 6 31 (36,1%) 

käpy 35 (83,3 %) 24 (88,9 %) 8 (80 %) 7 (100 %) 74 (86,1 %) 

kävyn muoto, 

koko, malli 

15 (35,7 %) 9 (33,3 %) 2 (20 %) 4 (57,1 

%) 

30 (34,9 %) 

koko/pituus 2 1 1 0 4 (4,7 %) 

runko/varsi 10 1 0 0 11 (12,8 %) 

kokonaisuus 1 2 1 0 4 (4,7 %) 

2. vadelma 

marjat 40 (95,2 %) 23 (85,2 %) 9 (90 %) 7 (100 %) 79 (91,9 %) 

lehdet 21 14 4 4 43 (50 %) 

varsi ja varren 

piikit 

38 (90,1 %) 18 (66,7 %) 2 (20 %) 6 (85,7 

%) 

64 (74,4 %) 

kokonaisuus 0 0 0 0 0 

3. voikukka 

kukka 32 (76,2 %) 20 (74,1 %) 7 (70 %) 6 (85,7 

%) 

65 (75,6 %) 

kukan väri 6 9 1 1 17 (19,8 %) 

kukan muoto 0 0 0 0 0 

lehdet 37 (88,1 %) 18 (66,7 %) 5 (50 %) 6 (85,7 

%) 

66 (76,7 %) 

lehden muoto 5 2 0 1 8 (9,3 %) 

lehden reuna 3 1 0 1 5 (5,8 %) 

siemenvaihe 5 6 3 0 14 (16,3 %) 

varsi 9 1 1 0 11 (12,8 %) 

maitiaisnes-

te/maitoa 

8 3 0 0 11 (12,8 %) 

kokonaisuus 0 0 0 0 0 
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luokka-asteet 1-6 7-9 I-II okl
a
 1-okl 

N
b
 42 27 10 7 86 

Huom. a
okl=opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat Helsingistä ja Savonlinnasta. 

b
N=tutkittavat 

yhteensä. 

 

Eri koulutusasteita tarkasteltaessa huomattiin jälleen, että suurta eroa niiden 

välillä ei ole (taulukko 107). Kaikilla koulutusasteilla käpy oli havunneulasia 

tärkeämpi tuntomerkki. Vadelman marjat olivat kaikille selkein tuntomerkki, 

mutta ala-asteelaisille lehdet olivat vartta ja varren piikkejä tärkeämpi tunto-

merkki, kun taas yläasteelaisille ja opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille 

varsi ja sen piikit olivat lehtiä tärkeämpi tuntomerkki. Erot olivat kuitenkin 

pieniä. Suurin ero oli voikukan kohdalla, jossa heikoille ala-asteelaisille oppi-

laille ja opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille lehdet olivat kukkia parempi 

tuntomerkki. Yläasteen ja lukion oppilaille lehdet ja kukat olivat yhtä tärkei-

tä. 

 

Taulukko 107. Heikoimpien ala- ja yläasteen, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen 

oppilaiden ja opiskelijoiden mainitsemia tuntomerkkejä heidän tunnistaessaan män-

tyä, vadelmaa ja voikukkaa teemahaastattelun yhteydessä näytetyistä kasvikuvista  

 

Tunnistetta-

va kasvilaji 

ja oppilai-

den mainit-

semat tun-

tomerkit 

Kuinka moni heikoista ala- ja yläasteen, lukion ja opet-

tajankoulutuslaitoksen oppilaista ja opiskelijoista mai-

ninnut tuntomerkin 

Yhteensä-

tuntomer-

kin mainit-

si X heik-

koa oppi-

lasta 

1. mänty 

havunneula-

set 

16 (38,1 %) 15 (55,6 %) 4 (40 %) 3 (50 %) 38 (44,7 %) 

havunneulas-

ten muo-

to/pituus/kiin

nitys 

1 4 0 2 7 (8,2 %) 

käpy 28 (66,7 %) 19 (70,4 %) 6 (60 %) 6 (100 %) 59 (69,4 %) 

kävyn muoto, 

koko, malli 

8 5 2 2 17 (20 %) 

koko/pituus 1 1 1 0 3 (3,5 %) 

runko 6 0 0 0 6 (7,1 %) 

kokonaisuus 0 0 0 0 0 

2. vadelma 

marjat 38 (90,5 %) 21 (77,8 %) 8 (80 %) 4       

(66,7 %) 

71 (83,5 %) 

lehdet 22 (52,4 %) 9 (33,3 %) 2 (20 %) 2       

(33,3 %) 

35 (41,2 %) 
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varsi ja var-

ren piikit 

21 (50 %) 13 (48,1 %) 2 (20 %) 4       

(66,7 %) 

40 (47,1 %) 

kokonaisuus 0 1 0 0 1 (1,2 %) 

3. voikukka 

kukka 27 (64,3 %) 19 (70,4 %) 6 (60 %) 4 (66,7 

%) 

56 (65,9 %) 

kukan väri 7 7 1 0 15 (17,6 %) 

kukan muoto 0 1 0 0 1 (1,2 %) 

lehdet 35 (83,3 %) 19 (70,4 %) 6 (60 %) 6 (100 %) 66 (77,6 %) 

lehden muoto 8 7 2 0 17 (20 %) 

lehden reuna 7 7 2 0 16 (18,8 %) 

siemenvaihe 1 3 0 0 4 (4,7 %) 

varsi 4 2 0 0 6 (7,1 %) 

maitiaisneste 2 1 0 0 3 (3,5 %) 

kokonaisuus 0 0 0 0 0 

luokka-

asteet 

1-6 7-9 I-II okl
a
 1-okl 

N
b
 42 27 10 6 85 

Huom. a
okl=opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat Helsingistä ja Savonlinnasta. 

b
N=tutkittavat 

yhteensä.  

 

Kun yhdistetään parhaimpien ja heikoimpien oppilaiden mainitsemat keskei-

set tuntomerkit heidän tunnistaessaan mäntyä, vadelmaa ja voikukkaa, paljas-

tuu yllättävää säännönmukaisuutta. Parhaat haastatellut oppilaat mainitsivat 

lähes kaikkia tuntomerkkejä heikkoja useammin. Taulukosta 108 näkyy, 

kuinka parhaista oppilaista prosentuaalisesti heikkoja suurempi osa on mai-

ninnut männyn ja vadelman tuntomerkkejä. Sen sijaan poikkeama löytyy 

voikukan kohdalta. Tämä on erikoinen poikkeama verrattuna aiemmin tässä 

luvussa mainittuun yleiseen tulokseen, jossa huomattiin, että parhaat oppilaat 

katsovat heikkoja useammin tarkempia tuntomerkkejä ja heikot puolestaan 

enemmän kokonaisuutta. Voikukan kohdalla huomattiin, että heikoista 77,6 

% ja parhaista 76,7 % mainitsi katsovansa lehteä tunnistaessaan voikukkaa. 

Ero ei ole kovin suuri, mutta jos eroa katsoo tarkemmin edellisistä taulukoista 

(taulukot 106 ja 107), paljastuu, että juuri voikukan lehden kohdalla hei-

koimmat oppilaat ovat katsoneet parhaita oppilaita useammin lehden muotoa 

(20 % heikoista ja 9,3 % parhaista) ja reunaa (18,8 % heikoista ja 5,8 % par-

haista). Näytetyssä kuvassa voikukan lehti, lehden muoto ja reuna olivatkin 

selkeästi näkyvillä, joten ei ole ihme, jos huomio on kiinnittynyt niihin. 

Vaikka voikukan yhteydessä esille tuli poikkeama, näyttäisi tulosten perus-

teella kuitenkin siltä, että parhaat oppilaat ja opiskelijat tarkkailevat kasvila-

jeja tunnistaessaan useampia tuntomerkkejä kuin heikommat toverinsa. Voisi 
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siis ajatella tämän tuloksen perusteella, että paremman tunnistustuloksen saa-

vuttamiseksi pitää oppia katsomaan kasveista mahdollisimman monia tunto-

merkkejä. 

 

Taulukko 108. Parhaiden ja heikkojen haastateltujen ala-asteen, yläasteen, lukion ja 

opettajankoulutuslaitoksen oppilaiden ja opiskelijoiden mainitsemien yleisten tunto-

merkkien välisiä prosentuaalisia eroja 

 

kasvilaji ja mainittu tunto-

merkki 

parhaat oppilaat ja opis-

kelijat maininneet tun-

tomerkin yhteensä 

heikot oppilaat ja opis-

kelijat maininneet tun-

tomerkin yhteensä 

mänty 

käpy 86,1 % 69,4 % 

havunneulaset/neulaset 68,6 % 44,7 % 

vadelma 

marjat 91,9 % 83,5 % 

varsi ja/tai varren piikit 74,4 % 47,1 % 

lehdet 50 % 41,2 % 

voikukka 

lehdet 76,7% 77,6 % 

kukka 75,6 % 65,9 % 

 

Kaikista muistakin kasvilajeista, joiden kuvat tutkittaville näytettiin haastatte-

lun yhteydessä, on saatavilla tiedot tutkijalta. Tutkittavien kertoessa tunto-

merkkejä, joukossa esiintyi niin väärinkäsityksiä kuin puutteitakin käsitteissä 

ja niiden hallinnassa. Esimerkiksi mäntyä tunnistaessaan 18 (20,9 %) parasta 

ja 23 (27,1 %) heikkoa oppilasta ja opiskelijaa ala-asteelta, yläasteelta, luki-

osta tai opettajankoulutuslaitoksesta puhui havuista (liite 23, taulukot 90 ja 

91). Joku puhui havunneulasia tarkoittaessaan neuloista ja piikeistä. Heikois-

ta oppilaista osa puhui männyn lehdistä, kuten yksi kuudesluokkalaisista hei-

koista: ”Siinä on lehdet”. Huomiota kiinnitettiin yleensä oksiin ja oksien si-

jaintiin. Esimerkiksi yksi kuudesluokkalaisista heikoista oppilaista kuvaili 

männyn muotoa seuraavasti: ”Pallot ja kuutiot latvassa”. Jotkut oppilaat 

männyn yhteydessä puhuivat myös pihkasta ja puun tuoksusta, joka viittaa 

muiden aistien käyttöön tunnistamisessa. 

Vadelmaa tunnistaessaan jotkut parhaat ja heikot oppilaat puhuivat muun 

muassa kukista ja siitä miltä lehdet tuntuvat, miltä vadelma maistuu ja siitä 

missä niitä näkee kasvavan. Esimerkiksi yksi heikoista oppilaista sanoi niiden 

olevan ihmisten herkkua ja että niistä voi tehdä jugurttia ja juomia. Tämä 

tukee jälleen käsitystä siitä, että eri aistien yhteiskäyttö on hyödyllistä tunnis-

tamisen ja kasvilajin nimen muistamisen yhteydessä. 



237 

 

Voikukan kohdalla monesti tarkkailtiin siemenvaiheessa olevaa kukkaa, 

josta käytettiin muun muassa nimityksiä hahtuvapallo, laskuvarjot, puhallet-

tavat, voikukan itiö, pölykukka, höytyvät, riekunan hattu, pölyt, pitkiä sie-

meniä, siemenhuntu, puhallettava pallo, ylikypsät kukat, siitepölyt, haituva-

pää ja kukkinut osa. Jotkut kuvailivat, missä on nähnyt niitä kasvavan, kuten 

kotimatkalla tai pihalla. Osa oppilaista ei kuitenkaan tunnistanut näitä kolmea 

lajia ja saattoivat nimetä sen haastattelutilanteessa väärin. Männyn kohdalla 

yleisin virhetunnistus oli kuusi. Esimerkiksi yksi kahdeksasluokkalainen 

heikko oppilas nimesi männyn kuuseksi, vaikka sanoi, että se on ”helppo 

tunnistaa”. Vadelman joku oli nimennyt pihlajaksi tai metsämansikaksi. 

Voikukka oli nimetty auringonkukaksi ja leskenlehdeksi, johon muutama 

oppilas vertasikin voikukkaa ja puhui niiden välisistä eroista. 

Myös niiden seitsemän muun näytetyn kasvilajin kohdalla esiintyi mo-

nenlaisia vastauksia. Otin tähän muutaman esimerkin kuvaamaan raudus-

koivua tunnistaneita oppilaita. Esimerkit kuvaavat, kuinka joiltakin oppilailta 

puuttuvat keskeiset käsitteet heidän puhuessaan näytetyistä kasvilajeista. 

Nämä oppilaat eivät muun muassa tienneet käsitettä norko, vaan kuvasivat 

sitä seuraavilla tavoilla: 

seitsemäsluokka, yksi parhaista oppilaista: ”Ruskeet pötkylät.”  

kahdeksasluokka, yksi parhaista oppilaista: ”Näyttää madoille.” 

kahdeksasluokka, yksi heikoista oppilaista: ”Tulee tota outoo.”  

yhdeksäsluokka, yksi parhaista oppilaista: ”Nakit.” 

yhdeksäsluokka, yksi heikoista oppilaista: ”Narut.” 

 

Tutkittavat ala- ja yläasteen ja lukion oppilaat ja opettajankoulutuslaitoksen 

opiskelijat kertoivat, että erityisesti hajuaistin (noin 78 % eli 134/171 tutkit-

tavaa) ja tuntoaistin (noin 64 % eli 109/171 tutkittavaa) käyttö voisi helpottaa 

kasvilajien tunnistamista (taulukko 109). Parhaimmat tutkittavat mainitsivat 

heikkoja useammin aistien hyödyistä kasvilajeja tunnistettaessa. Esimerkiksi 

tuntoaistin merkitys näkyy nokkosen tunnistamisessa. Nokkonen oli yksi 

hyvin tunnistetuista kasvilajeista kasvilajintunnistustestissä. Myös haastatte-

lun yhteydessä näytetystä nokkosen kuvasta niin parhaat kuin heikotkin oppi-

laat tunnistivat nokkosen oikein ja viittasivat sen polttavaan tuntovaikutuk-

seen muun muassa seuraavasti: ”Ärsyttävin kasvi mitä löytyy” (seitsemännen 

luokan yksi parhaista oppilaista) ja ”Monta onnettomuutta pienenä” (seitse-

männen luokan yksi heikoista oppilaista) 
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Taulukko 109. Tutkittavien ala- ja yläasteen oppilaiden ja lukion ja opettajankoulu-

tuslaitoksen opiskelijoiden mielipiteet siitä, mitä aisteja he voisivat käyttää näköaistin 

lisäksi apuna kasvilajien tunnistamisessa (aineisto koottu teemahaastattelulla, yhteen-

sä 171 tutkittavaa) 

 

Kysymys Osaa-

mis-

taso 

Vastauksien määrä 

Mitä aisteja 

voi käyttää 

tunnistami-

sessa apu-

na? 

par-

haat/ 

heikot 

ala-

asteen 

oppi-

laat, 

luokat 

1-6 

yläas-

teen 

oppi-

laat, 

luokat 

7-9 

lukion 

oppi-

laat, 

luokat I-

II 

opettajaksi 

opiskelevat, 

Helsinki ja 

Savonlinna 

yhteensä 

Tunto parhaat 24 20 10 6 69,8 % 

(60) 

 heikot 18 17 9 5 57,6 % 

(49) 

Haju parhaat 33 24 9 6 83,7 % 

(72) 

 heikot 25 25 6 6 72,9 % 

(62) 

Maku parhaat 5 4 4 3 18,6 % 

(16) 

 heikot 5 2 3 1 12,9 % 

(11) 

Kuulo parhaat 2 2 - - 4,7 % (4) 

 heikot - 1 - 1 2,3 % (2) 

N
a
  84 54 20 13 171 

Aineisto 

koottu 

haastat-

telu 

haastat-

telu 

haastat-

telu 

haastat-

telu 

haastattelu haastattelu 

Huom. a 
N=tutkittavat yhteensä

 
 

 

Kuvioon 25 on koottu käsitekarttamuotoon tunnistamisprosessiin liittyviä 

keskeisiä asioita oppilailla ja opiskelijoilla. 
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Kuvio 25. Käsitekartta tutkittavien (kaikki oppilaat: ala- ja yläaste ja lukio ja 

opettajaksi opiskelevat) kasvilajien tunnistamisprosessista 

 

3.3.11 Opetus ja oppiminen 

3.3.11.1 Kenen avulla, missä ja miten tutkittava on aiemmin oppinut tai 

hänelle on opetettu kasvilajeja? 

Nämä tulokset on koottu teemahaastattelujen ja kyselyjen avulla. Teemahaas-

tatteluun osallistuivat kaikki kasvilajintunnistustestissä parhaiten ja heikoiten 

kasvilajeja tunnistaneet oppilaat ala-asteelta, kaikki tutkittavina olleet luo-

kanopettajat ja asiantuntijat. Kirjallisen kyselyn kasvilajintunnistustestin 

päätteeksi tekivät kaikki yläasteen, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen oppi-

laat ja opiskelijat. 

Tutkittavat ala- ja yläasteen ja lukion oppilaat ja opettajankoulutuslaitok-

sen opiskelijat, luokanopettajat ja yliopisto-opettajat olivat oppineet tunnis-

tamaan ja tuntemaan kasvilajeja sekä koulussa (noin 37 % eli 178 tutkittavaa 

480:sta tutkittavasta) että kotona (noin 21 % eli 100 tutkittavaa 480:sta tutkit-

tavasta) (liite 23, liitetaulukko 91). Jos kuitenkin lasketaan kaikki tutkittavina 

olleita opettaneet lähisukulaiset yhteen ja kodin lisäksi kesämökki, saadaan 

tulokseksi, että kotona tai mökillä vanhempien, isovanhempien tai muiden 

sukulaisten avulla kasvilajeja oli oppinut tunnistamaan 398 tutkittavaa eli 

noin 83 % kaikista tutkittavista. Koulun ulkopuolella tapahtuvasta oppimises-

ta oli mainittu lisäksi, että kasvilajeja oli oppinut tunnistamaan muun muassa 
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itse tutkimalla, pienenä ja/tai luonnossa. Erityisesti äidit olivat opettaneet 

kasvilajeja (noin 14 % eli 69 tutkittavista maininnut äidin), mutta myös iso-

vanhemmilla, erityisesti mummilla on ollut merkitystä (noin 7 % eli 31 tutkit-

tavaa 480:sta tutkittavasta). Esimerkiksi neljännen luokan yksi heikoista op-

pilaista sanoi, että ”äiti ja mummi on kertonut ja oon kysellyt, oon oppinut 

parhaiten kotona” ja yksi viidennen luokan parhaista oppilaista sanoi, että on 

”oppinut mökillä, siellä mummi kertoo, kerätään kukkia ja kertoo samalla”.  

Isät olivat opettaneet kasvilajeja 23 tutkittavalle (noin 4,8 % tutkittavista). 

Äidit ja mummit ovat olleet siis avainasemassa näiden tutkittavien kasvilajin-

tuntemustaitojen opettamisessa! Omalla innostuksella on ollut merkitystä, 

sillä itse kasveja tutkimalla kertoi oppineensa kasveja ainakin 21 tutkittavaa 

oppilasta ja opiskelijaa (liite 23 ja liitetaulukko 92). Näin kirjoitti kyselyssä 

myös seitsemännen luokan yksi parhaista tytöistä (tunnisti 42 kasvilajia 

70:stä): ”No asuin 12 ekaa vuotta Saimaan rannalla metsien ympäröimänä ja 

olin joka vapaapäivä metsässä. Päivän jälkeen uppouduin kasvikirjan maa-

ilmaan tutkimaan, mihin kasveihin olin tutustunut.” Näiden tulosten valossa 

ja näillä tutkittavilla koulussa saatu kasvilajiopetus on ollut vähäisempää kuin 

kotona saatu opetus. Tämän tuloksen tiivistää esimerkiksi kuudennen luokan 

heikoimman oppilaan vastaus kysymykseen, missä ja keneltä olet oppinut 

tunnistamaan kasvilajeja: ”Oon kysynyt kaverilta, äidiltä tai joltain. Koulussa 

ei paljon kerrota”. Oppilaiden vastauksia on lisää liitteessä 23 liitetaulukon 

92 yhteydessä. 

Konkreettinen luontoon meneminen oli ollut monille motivoivin ja par-

hain tapa oppia kasvilajeja. Esimerkiksi yksi parhaista opettajankoulutuslai-

toksen opiskelijoista (miesopiskelija, tunnisti 44 kasvilajia 70:stä) kiteytti 

vastauksensa kirjallisessa kyselyssä näin: ”Käytännön kautta paljon, moti-

voivinta hyvä ”oppaan” seurassa kuunnellen ja oppien, mitä kasveilla voi 

tehdä, mitä ne merkitsevät metsäekosysteemille jne. Luokkahuoneessa kuvista 

katsoen ankeaa, vituttaa, ei konkreettista kosketusta mihinkään, edes kasvin 

koko, väri ja olemus eivät käy ilmi. LUONTOON!” Taulukosta 110 huoma-

taan, että noin 35 % (131 tutkittavaa) yläasteen, lukion ja opettajankoulutus-

laitoksen oppilaista ja opiskelijoista pitikin itselleen parhaimpana ja moti-

voivimpana tapana oppia kasvilajeja menemällä luontoon ja näkemällä oikei-

ta ja aitoja kasvilajeja. Joidenkin oppilaiden mielestä motivoivaa oli ollut 

myös se, että joku on samalla luonnossa liikkuessa kertonut kasvilajien nimiä 

ja 5 % kertoi, että parhain tapa oli ollut kasvien kerääminen. Mielenkiintoi-

nen kohta löytyy opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden vastauksista, sillä 

14 heistä kertoi, että uusien kasvilajien oppiminen eli se, että huomaa osaa-

vansa uusia lajeja, oli ollut motivoivaa. Yläasteen tai lukion oppilaista ku-

kaan ei maininnut tätä parhaaksi tavaksi oppia. 
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Myös niitä vastauksia oli mukana muutamia, joissa oppilas kertoi, ettei 

ollut oppinut kasvilajeja lainkaan. Esimerkiksi lukion I luokan hyvin kasvila-

jeja osannut tyttö (tunnisti 52 kasvilajia 70:stä) kertoi, että ”En ole oppinut 

koulussa. Äiti ja mummi ovat opettaneet”. Vastaus tukee siis jo aiemmin 

mainittua tulosta, että kodin merkitys näyttäisi olleen tärkeä kasvilajien op-

pimisessa tai sitten se voi tarkoittaa myös sitä, että kouluissa ei ole opetettu 

kasvilajeja juuri lainkaan. Lohdullista kuitenkin oli se, että esimerkiksi yksi 

lukion I luokan heikosti kasvilajeja tunnistanut poika (tunnisti 19 kasvilajia 

70:stä) kertoi, että ”koko ajan tässä oppii uutta”. Muita yksittäisiä vastauksia 

olivat muun muassa, että kasvilajien oppimisessa motivoivin tai paras tapa on 

ollut vapaus tutkia, eri lajien kauneus ja yksilöllisyys, oma kiinnostus, ute-

liaisuus, kuvat, muistisanat, kehuskelu, kertaus ja ulkoaopiskelu. Oppilaita 

voivat motivoida monet eri asiat. 

 

Taulukko 110. Mikä on ollut paras tai motivoivin tapa oppia tunnistamaan kasvilajeja 

yläasteen, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen oppilaiden ja opiskelijoiden mielestä. 

Tulokset koottu kirjallisista kyselyistä siten, että vastaus on ollut suoraan tähän kysy-

mykseen kyseiset käsitteet on mainittu, joten tutkijan tulkinnoille ei ole jätetty varaa  

 

 Vastausten määrä 

Paras ja motivoivin 

tapa on ollut… 

7. 

luokka 

8. 

luokka 

9. 

luokka 

lukion 

I ja II  

opettajan-

koulutus-

laitokset 

yhteensä 

luonnossa liikkumi-

nen, retket, oikeiden 

ja aitojen kasvien 

näkeminen ym. 

24 17 20 48 22 131    (34,6 

%) 

kyselee ja joku ker-

too 

10 4 2 13 3 32 (8,4 %) 

kasvien keräämi-

nen/herbaarion te-

keminen 

- - 1 11 7 19 (5 %) 

kun oppii, oivaltaa, 

tieto lisääntyy, kun 

tunnistaa, osaa nime-

tä jne. 

- - - - 14 14 (3,7 %) 

kirjat 2 44 1 5 - 12 (3,2 %) 

kokeet - 1 - 5 4 10 (2,6 %) 

käytäntö ja konkreet-

tisuus 

1 1 1 - 7 10 (2,6 %) 

koulu 1 - 2 2 1 6 (1,6 %) 

kisaaminen/kilpailu 

tiedoista 

- - - - 5 5 (1,3 %) 

uteliaisuus 1 - - - 2 3 (0,8 %) 
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äidin/isän/sisaruksen 

kasvio 

- - - - 2 2 (0,5 %) 

N 45 45 49 137 103 379 

aineisto kysely kysely kysely kysely kysely kysely 

 

Tämä tulos jäi kutkuttamaan mieltä, joten asiaa päätettiin lähestyä vielä tar-

kemmin. Valittiin kolme yleisintä oppimispaikkaa vertailukohdiksi eli koti, 

koulu ja luonto. Verrattaessa haastateltuja kasvilajintunnistustestissä parhai-

ten ja heikoiten kasvilajeja tunnistaneita oppilaita ala-asteelta, yläasteelta, 

lukiosta ja opettajankoulutuslaitoksesta sekä luokanopettajia, huomattiin, että 

parhaat oppilaat kertoivat heikkoja useammin oppineensa tunnistamaan kas-

vilajeja kotona (liite 23, liitetaulukko 92). Sen sijaan heikot oppilaat kertoivat 

oppineensa parhaita useammin kasvilajeja koulussa. Kun lasketaan parhaiden 

ja heikkojen antamat vastaukset yhteen, huomataan, että parhaista oppilaista 

ja luokanopettajista noin 92 % (82 tutkittavaa 89 oppilaasta ja luokanopetta-

jasta) ja heikoista noin 68 % (60 tutkittavaa 88 oppilaasta ja luokanopettajas-

ta) kertoi oppineensa kotona kasvilajeja (muun muassa vanhemmilta, isovan-

hemmilta, muilta sukulaisilta ja itse opiskelemalla). Koulussa kasvilajeja oli 

puolestaan oppinut tunnistamaan heikoista oppilaista ja luokanopettajista yli 

50 %, kun taas parhaista vain noin 44 % on oppinut siellä. Vastauksissa tulee 

ottaa huomioon, että oppilas on saattanut luetella useammankin paikan, missä 

hän on oppinut tunnistamaan kasvilajeja. Esimerkiksi luonnossa tapahtunut 

oppiminen on voinut liittyä koulun luontoretkeilyyn tai vanhempien kanssa 

luonnossa liikkumiseen. Koulusta tai kodista riippumattomana oppimispaik-

kana luonnon mainitsee 36 % parhaista ja noin 23 % heikoista oppilaista ja 

luokanopettajista. Poikkeamia lukuun ottamatta näyttäisi siltä, että parhaat 

oppivat paikasta riippumatta kasvilajeja heikkoja paremmin. Tämä selviää 

esimerkiksi laskemalla yhteen kaikki parhaiden ja heikkojen tutkittavina ol-

leiden oppilaiden ja opettajien antamat vastaukset liitteenä olevasta taulukos-

ta (liite 23, liitetaulukko 93). Ala-asteen, yläasteen, lukion ja opettajankoulu-

tuslaitoksen oppilaiden ja opiskelijoiden sekä luokanopettajien parhaimmat 

(n = 89) mainitsivat koulun, kodin ja/tai luonnon oppimispaikaksi 150 kertaa. 

Heikoimmat oppilaat, opiskelijat ja luokanopettajat (n = 88) mainitsivat sa-

mat oppimispaikat 120 kertaa. Tulosta tukevat muun muassa kahden opiske-

lun ääripäissä olevan tutkittavan oppilaan vastaukset. Ala-asteen toisen luo-

kan parhaisiin kuulunut oppilas kertoi, että on oppinut tunnistamaan kasvila-

jeja ”liikkumalla luonnossa, siellä näkee paljon ja on kysynyt aina, mikä tää 

on” ja Helsingin opettajankoulutuslaitoksen heikoimpiin kuulunut opiskelija 

kertoi, että ”en ole koskaan oppinut oikein tunnistamaan kasveja. Ne, jotka 

tunnistan, liittyvät elämääni siten, että olen törmännyt niihin usein.”  
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Asiaa tukee vielä ala-asteen koulun jokaisen luokka-asteen (1–6) par-

haimman ja heikoimman oppilaan teemahaastattelusta tehty käsitekartta-

analyysi (taulukot 111, 112 ja 113). Parhaista oppilaista viisi kuudesta on 

oppinut tunnistamaan kasvilajeja kotona ja kaikki kuusi myös koulussa. Kuu-

desta heikosta oppilaasta kolme kertoo oppineensa kasvilajeja koulussa 

ja kolme kotona. Taulukoista 111–113 osataulukoista tutkittiin Fisherin tar-

kalla nelikenttätestillä (Siegel & Castellan 1988, 103–111), onko parhaiten ja 

heikoiten lajeja osaavien oppilaiden välillä tilastollisesti merkitsevää eroa 

siinä, missä he kertovat lajeja oppineensa. Kummankin osataulukon suhteen 

tulos on sama: Tilastollisesti merkitseviä eroja ei ole. Toisin sanoen tilastolli-

sen testauksen näkökulmasta jo sattuma selittää havaitut erot taulukoissa. 

Mutta jos lasketaan yhteen niiden määrä, jotka ovat oppineet tunnistamaan 

kasveja sekä kotona että koulussa (taulukko 111), niin silloin parhaat oppilaat 

eroavat tilastollisesti melkein merkitsevästi heikoimmista oppilaista (p = 

0,034). 

 

Taulukko 111. Ala-asteen koulun parhaiden ja heikkojen 1.–6. luokan oppilaiden 

haastatteluista tehtyjen käsitekarttojen avulla kootut tulokset kysymykseen, onko pa-

ras ja heikoin oppilas oppinut tunnistamaan kasvilajeja kotona 

 

 Vastauksien määrä kysymykseen, onko oppinut tunnistamaan 

kasvilajeja kotona 

Oppilaan osaamistaso kyllä ei yhteensä oppilaita ja vastauksia 

parhaat 5 1 6 

heikoimmat 3 3 6 

yhteensä 8 4 12 

 

Taulukko 112. Ala-asteen koulun parhaiden ja heikkojen 1.–6. luokan oppilaiden 

haastatteluista tehtyjen käsitekarttojen avulla kootut tulokset kysymykseen, onko pa-

ras ja heikoin oppilas oppinut tunnistamaan kasvilajeja koulussa 

 

 Vastauksien määrä kysymykseen, onko oppinut tunnistamaan 

kasvilajeja koulussa 

Oppilaan osaamistaso kyllä ei yhteensä oppilaita ja vastauksia 

parhaat 6 0 6 

heikoimmat 3 3 6 

yhteensä 9 3 12 
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Taulukko 113. Ala-asteen koulun parhaiden ja heikkojen 1.–6. luokan oppilaiden 

haastatteluista tehtyjen käsitekarttojen avulla kootut tulokset kysymykseen, onko pa-

ras ja heikoin oppilas oppinut tunnistamaan kasvilajeja sekä kotona että koulussa 

 

 Vastauksien määrä kysymykseen, onko oppinut tunnistamaan 

kasvilajeja kotona ja koulussa 

Oppilaan osaamistaso kyllä ei yhteensä oppilaita ja vastauksia 

parhaat 11 1 12 

heikoimmat 6 6 12 

yhteensä 17 7 24 

 

Kysymykseen, miten kasvilajeja on sinulle opetettu koulussa, jättivät muuta-

mat vastaamatta tai he eivät muistaneet, miten kasvilajeja on heille opetettu. 

Vastanneille tutkittaville kasvilajeja on opetettu koulussa pari kertaa vuodes-

sa luonnossa (noin 24 % eli 117 tutkittaa 480:stä tutkittavasta), mutta myös 

usein luokassa kirjoista ja kuvista (kuvat maininnut 30 tutkittavaa 480:stä, 

kirjat maininnut 55 tutkittavaa 480:stä tutkittavasta) (liite 23, liitetaulukko 

93). Muutamat tutkittavat kertovat, että he olivat keränneet pienimuotoisesti 

kasvilajeja luonnossa opettajan johdolla tai kesälomalla. Opetus oli kuitenkin 

tapahtunut pääsääntöisesti tietyillä luokka-asteilla ja opeteltavia lajeja oli 

ollut paljon kerrallaan. Esimerkiksi lukion I luokalla ollut hyvin kasvilajeja 

tunnistanut tyttö kertoi, että oli oppinut kasvilajeja ”pienestä pitäen koulussa 

ja luonnossa. Keräsin myös kasveja ala-asteella viidennellä ja kuudennella 

luokilla, joka auttoi oppimisessa paljon”. Keräämistä piti hyvänä keinona 

myös lukion I luokalla ollut hyvin kasvilajeja tunnistanut tyttöä, joka kertoi, 

että "olen oppinut lähinnä koulussa. Paras tapa on ollut koulun takia tehty 

herbaario”. Tutkittavista noin 3 % (16 tutkittavaa 480:stä tutkittavasta) ker-

toi, ettei ole oppinut kasvilajeja koulussa lainkaan.  

Luokanopettajat olivat omien sanojensa mukaan opettaneet kasvilajeja 

koulussa luonnossa muutaman kerran vuodessa, pääasiassa syksyllä ja/tai 

keväällä (taulukko 114). Kuvat, diat tai kuvataulut olivat olleet lähes kaikilla 

käytössä. Kasveja olivat pienimuotoisesti keräyttäneet lähes kaikki opettajat. 

Kerääminen oli ollut esimerkiksi puiden lehtien keräämistä maasta ja niiden 

liimaamista paperille. Kasvikirjoja opetuksessa oli käyttänyt kaksi opettajaa. 
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Taulukko 114. Luokanopettajien käyttämät opetusmenetelmät kasvilajeja opettaes-

saan (aineisto koottu teemahaastatteluilla) 

 

 luonnossa 

pari 

kertaa 

vuodessa 

aidot 

kasvit 

kerää-

mällä 

kuvat/ 

diat/  

kuva-

taulut 

kirjat kuiva-

tut 

koe 

Kuinka 

moni    

opettaja 

(n=6)    

kertoi   

opetta-

neensa 

100 %  

(6) 

100 % 

(6) 

83,3 % 

(5) 

83,3 % 

(5) 

33,3 % 

(2) 

33,3 % 

(2) 

16,7 % 

(1) 

 

Ongelmiksi kasvilajien opettamisessa koulussa yksi luokanopettajista mainit-

si muun muassa Suomen pitkän talven, jolloin kasvit eivät ole samalla tavalla 

näkyvissä kuin kesällä (taulukko 115). Ajan puute sekä omien taitojen vä-

hyys ovat haittana kasvilajien tunnistamiselle haastateltujen opettajien mie-

lestä.  

 

Taulukko 115. Luokanopettajien kohtaaman ongelmat kasvilajeja opettaessaan 

(aineisto koottu teemahaastatteluilla) 

 

 vuodeajat, 

talvi 

ajan 

puute 

oppikirjat 

huonoja 

omat puut-

teelliset tai-

dot 

isot luokka-

koot/ vaikeat 

oppilaat 

Kuinka moni 

opettaja (n=6) 

kertoi havain-

neensa ongel-

mia kasvilajeja 

opettaessaan 

16,7 % (1) 16,7 % 

(1) 

33,3 % (2) 50 % (3) 33,3 % (2) 

 

Muiksi ongelmiksi luokanopettajat luettelivat seuraavia asioita: Parempi kun 

biologia oli omana oppiaineena, silloin pystyi syventymään paremmin; Kaik-

kia haluttuja lajeja ei löydy; Materiaalin puute; Kaikkia ei kiinnosta; Koulu-

ympäristössä vähän kasveja; Jos mennään luontoon, olisi parempi jos luokan 

voi jakaa, voisi enemmän hallita ja opettaa. Nämä ovat varmasti niitä syitä, 

jotka vaikuttavat kasvilajintuntemuksen opettamiseen kouluissa ja joihin tuli-

si kiinnittää huomiota, jos lajintuntemuksen opetusta halutaan lisätä. Kuvios-

sa 26 on parhaan luokanopettajan teemahaastattelusta tehty käsitekartta. Paras 

luokanopettaja tunnisti kasvilajintunnistustestissä 65 kasvilajia 70:stä testi-

kasvilajista. Hän oli vanhempi miesopettaja, joka kertoi keränneensä kasveja 

sekä oppikoulussa 120 ja opettajan valmistuslaitoksessa samoin 120 kasvila-
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jia. Hän oli sitä mieltä, että kasvilajeja tulisi opettaa kouluissa nykyistä 

enemmän, mutta kertoi samalla ongelmista, kuten liian suurista luokista ja 

siitä, ettei vieläkään omasta mielestään tunne riittävästi kasvilajeja. Hän ker-

toi, että ”tässä opettajan ammatissa tuntuu, että on puute osaamisesta joka 

alueella. Luokanopettajan kohtalo on semmonen.” Haastattelun ja käsitekar-

tan perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että opettajalla on varsin hyvä ja laaja 

käsitys kasvilajintunnistukseen liittyvistä asioista.  
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Kuvio 26. Parhaan luokanopettajan haastattelusta tehty käsitekartta 
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3.3.11.2 Miten, missä ja milloin kasvilajeja pitäisi tutkittavien mielestä 

opettaa? 

Yli puolet tutkittavista ala- ja yläasteen ja lukion oppilaista ja opettajankoulu-

tuslaitoksen opiskelijoista, luokanopettajista, yliopisto-opettajista ja asiantun-

tijoista oli sitä mieltä, että kasvilajeja tulisi opettaa luonnossa aitojen kasvila-

jien avulla (noin 59 % eli 284 tutkittavaa 480:stä tutkittavasta) (taulukko 

116). Oikeiden kasvien merkitystä korosti erikseen noin 20 % tutkittavina 

olleista oppilaista, opiskelijoista ja opettajista (94 tutkittavaa 480:stä tutkitta-

vasta). Yksi kuudennen luokan heikosti kasvilajeja tunnistaneista oppilaista 

toivoikin, että ”enemmän koulussa kasviopetusta biologian tunneilla, vois 

lähteä metsiin tutkimaan niitä.” Muutamat muutkin oppilaat korostivat erik-

seen, että kasvilajeja ei saa opettaa pelkästään kirjoista ja kuvista vaan ni-

menomaan luonnossa aidoista kasvilajeista. Tähän viittasi myös yksi heikois-

ta yhdeksännen luokan pojista, kun hän vastasi kysymykseen, miten kouluis-

sa pitäisi opettaa kasvilajeja: ”No ei ainakaan koulun tapa, jossa kasvit ope-

tellaan vain koetta varten ja unohdetaan sitten. Lajeja pitää oppia luonnos-

sa”. 

Tutkittavista noin 18 %:n mielestä omien havaintojen tekeminen ja kasvi-

en tutkiminen omatoimisesti on hyvä tapa oppia kasvilajeja (84 tutkittavaa 

480:stä tutkittavasta). Kasvilajien keräämistä piti 74 tutkittavaa (noin 15 %) 

hyvänä opetusmenetelmänä. Esimerkiksi lukion I luokan yksi hyvin kasvila-

jeja tunnistaneista tytöistä sanoi, että ”mielestäni hyvä tapa olisi tutkimisen ja 

itse kokemisen kautta oppiminen, esim. kasvien keräily ja niiden nimeäminen 

tai muuten vain luonnossa liikkuminen ja tutkiminen opettajan johdolla. Eli 

ei vain pänttäämistä kirjan kuvien avulla”. Toisaalta keräämisen vastustajia-

kin löytyi. Näin vastasi lukion I luokan yksi hyvin osanneista tytöistä: ”Eh-

dottomasti ei keräilyllä!! Sulavasti pitäisi mukauttaa opiskeluun”. Ideoita 

kasvilajien opettamiseen annettiin pelien, tietovisojen, kilpailujen ja erilaisten 

seikkailu- ja etsintäpolkujen käyttämiseen. Lisäksi joillekin tuntuisi sopivan 

myös perinteinen ”pänttääminen” eli ulkoa opiskelu. 
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Taulukko 116. Tutkittavien ala- ja yläasteen ja lukion oppilaiden, opettajankoulutus-

laitoksen opiskelijoiden, luokanopettajien, yliopisto-opettajien ja asiantuntijoiden (n = 

480) näkemys siitä, miten ja missä kasvilajeja tulisi opettaa (aineisto koottu kyselyillä 

ja teemahaastatteluilla) 

 

Kysymys Vastauksien määrä 

Miten ja 

missä 

kasvilajeja 

tulisi opet-

taa? 

ala-

asteen 

oppi-

laat, 

luokat 

1–6 

yläas-

teen 

oppi-

laat, 

luo-

kat 

7–9 

luki-

on 

oppi-

laat, 

luo-

kat 

I–II 

opetta-

jaksi 

opiske-

levat, 

Hel-

sinki ja 

Savon-

linna 

luo-

kan-

opet-

tajat 

yli-

opisto-

opet-

tajat 

asi-

an- 

tun-

tijat 

yh-

teensä 

luonnossa 35 68 79 87 6 3 6 59,2 % 

(284) 

koulussa, 

erikseen 

korostet-

tuna 

5 - - - 4 5 6 4,2 % 

(20) 

keräämällä 7 6 28 22 5 - 6 15,4 % 

(74) 

oikeilla 

kasveilla 

19 34 21 9 5 - 6 19,6 % 

(94) 

luokassa 2 17 7 6 - - - 6,7 % 

(32) 

kirjoista/ 

kuvista 

27 17 27 13 4 2 2 19,1 % 

(92) 

joku oh-

jaa/kertoo/

kyselee 

9 42 11 8 - - - 14,5 % 

(70) 

itse tutkien 5 25 10 35 1 3 6 17,7 % 

(85) 

kokeet/ 

tehtävät 

8 12 5 2 3 - - 6,3 % 

(30) 

N
a
 84 139 137 103 6 11 6 480 

aineisto
b
 H K K K H K H K 

Huom. a N=tutkittavat yhteensä. 
b
 aineisto koottu H=haastattelulla, K=kyselyllä 

 

Kasvilajeja tulisi opettaa noin 23 %:n tutkittavien yläasteen ja lukion opiske-

lijoiden, opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden, luokanopettajien, yliopis-

to-opettajien ja asiantuntijoiden mielestä ala-asteen aikana (91 tutkittavaa 

402:sta tutkittavasta) sekä ennen koulua (noin 16 % eli 63 tutkittavaa 402:sta 

tutkittavasta) (taulukko 117). Luokat 3–6 saivat eniten kannatusta kasvilajien 

opettamiseen eli noin 49 % tutkittavista piti kasvilajien opetusta näillä luok-
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ka-asteilla parhaana ajatuksena. Tutkittavista noin 15 % kannatti kasvilajien 

opettamista vähitellen, ei paljoa kerrallaan. 

 

Taulukko 117. Tutkittavien oppilaiden, opiskelijoiden, luokanopettajien, yliopisto-

opettajien ja asiantuntijoiden näkemys siitä, milloin kasvilajeja tulisi opettaa koulussa 

(aineisto koottu kyselyillä ja teemahaastatteluilla) 

 

Kysymys Vastauksien määrä 

Milloin 

kasvila-

jeja tulisi 

opettaa? 

yläas-

teen 

oppi-

laat, 

luokat 

7–9 

lukion 

oppi-

laat, 

luokat 

I–II 

opettajak-

si opiske-

levat, 

Helsinki 

ja Savon-

linna 

luo-

kan-

opetta-

jat 

yliopis-

to-

opetta-

jat 

asian-

tunti-

jat 

yhteen-

sä 

ennen 

koulua 

- 1 56 - 6 3 15,7 % 

(63) 

1.luokka 9 11 17 ei 

erik-

seen 

eroteltu 

ei erik-

seen 

eroteltu 

ei 

erik-

seen 

eroteltu 

9,2 % 

(37) 

2. 11 10 6 - - - 6,7 % 

(27) 

3. 22 19 12 - - - 13,2 % 

(53) 

4. 17 24 7 - - - 11,9 % 

(48) 

5. 27 18 3 - - - 11,9 % 

(48) 

6. 27 17 3 - - - 11,7 % 

(47) 

7. 17 11 1 - - - 7,2 % 

(29) 

8. 9 5 1 - - - 3,7 % 

(15) 

9. 5 3 - - - - 2 % (8) 

ala-aste 

yleensä 

16 43 25 3 - 5 22,6 % 

(91) 

yläaste 

yleensä 

2 25 13 - - - 10 % 

(40) 

lukiossa - 6 - - - - 1,5 % 

(6) 

vähitellen 23 34 13 - - - 14,9 % 

(60) 

kaikilla 

luokka-

asteilla 

- - 16 - 3 - 4,7 % 

(19) 
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N
a 

139 137 103 6 11 6 402 

aineisto
b 

K K K H K H K+H 

Huom. a N=tutkittavat yhteensä. 
b 
aineisto koottu H=haastattelulla, K=kyselyllä 

 

Tarkemmin luokanopettajien (n = 6) ja asiantuntijoiden (n = 6) ajatuksia tar-

kasteltuna huomataan niiden olevan jokseenkin samansuuntaisia (kuviot 27 ja 

28). Molemmat tutkittavat ryhmät pitivät kasvilajien opettamista luonnossa 

ehdottoman tärkeänä. Luokanopettajat tarkastelivat asiaa luonnollisesti 

enemmän käytännön kautta ja pohtivat muun muassa sitä, millaisia töitä kas-

veista voisi tehdä. Joidenkin luokanopettajien mukaan muutama tunti luon-

nossa syksyllä ja keväällä riittää, kun taas jotkut opettajat olivat sitä mieltä, 

että kasvilajeja tulisi opettaa ehdottomasti enemmän. Jo mainittujen ongelmi-

en lisäksi luokanopettajat mainitsivat muun muassa sen, että tällä hetkellä 

heillä käytössä olevat oppikirjat käsittelivät asioita lähinnä suurten kokonai-

suuksien kautta, jolloin yksityiskohtaiset tiedot kasveista olivat jääneet taka-

alalle. Ongelmien takia kasvilajien opetus oli jäänyt lähinnä opettajan oman 

innostuksen varaan. Luokanopettajat itsekin toivovat, että osaisivat tunnistaa 

paremmin kasvilajeja. He toivovat opettajankoulutukseen lisää kasvilajien 

opetusta, jotta opetuksessa pystyisi olemaan varmempi. Muutamalle opetta-

jalle opettajankoulutuslaitos oli ensimmäinen varsinainen paikka, missä kas-

vilajeja opetettiin koko siihenastisen koulutusuran aikana. Kuvioon 27 on 

koottu luokanopettajien näkemyksiä kasvilajien opettamisesta. 
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Kuvio 27 Luokanopettajien näkemyksiä siitä, miten kasvilajeja tulisi opettaa koulussa 

(aineisto koottu haastattelemalla kuutta luokanopettajaa vuosiluokilta 1–6) 
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Kasvi- ja kasvatustieteen asiantuntijoiden mukaan kasvilajeja tulisi opettaa 

ehdottomasti luonnossa aitojen kasvilajien avulla (kuvio 28). Kasvien kerää-

mistä pidettiin hyvänä opetusmenetelmänä, mutta samalla korostettiin sitä, 

että sen tulisi säilyä pienimuotoisena ja vapaaehtoisena. Perinteisen kasvien-

keräämisen lisäksi voisi asiantuntijoiden mukaan kehittää esimerkiksi digi-

taalisen kasvienkeruumenetelmän, joka voisi tapahtua jopa kamerakännyköi-

den avulla. Tämä saattaisi innostaa ja motivoida sellaisia oppilaita, jotka eivät 

ehkä muuten innostuisi tarkkailemaan kasvilajeja. Keräämisen lisäksi toivot-

tiin, että kasveja opetettaisiin monenlaisten muidenkin opetusmenetelmien 

kautta, sillä oppijat ovat erilaisia. Leikit, tietokilpailut, retkeilyt ja vastaavat 

ovat kasvien opettamisen mahdollisuuksia. Tärkeintä on kuitenkin konkreet-

tinen ja omatoiminen oppiminen ja havaintojen tekeminen eri aistien avulla. 

Kasvien elävää luonnetta korostivat lähes kaikki asiantuntijat, joten opetuk-

senkin tulee olla elävää. Huomiota haluttiin kiinnittää myös luokanopettaja-

koulutukseen, johon joidenkin mielestä koko lajintuntemuksen heikko tila 

kulminoituu. Opettajille ajatellaan tarjottavan jatkossa muun muassa verkosta 

löytyvää tukimateriaalia opettamisen helpottamiseksi. 

Haastateltujen asiantuntijoiden mielestä kasvilajien ja yleensä lajintunte-

muksen oppiminen ja opettaminen on tärkeää ja sitä tulisi ehdottomasti kehit-

tää. Lajintuntemusta tarvitaan heidän mukaansa monilla eri ammattialoilla, 

myös uusilla geeniteknologian aloilla. Haastatellut asiantuntijat korostivat, 

että kasvilajeja tulisi opettaa luonnossa aidoilla kasvilajeilla. Kasvien kerää-

mistä pidettiin hyvänä ja ainutlaatuisenakin opetus- ja oppimismenetelmänä, 

mutta jälleen korostettiin, että vanhaan aikaan ei kannattaisi palata. Kasvien 

kerääminen voisi heidän mukaansa tapahtua pienimuotoisena, ohjattuna ja 

uutta tekniikkaa apuna käyttäen. Esimerkiksi yksi professoreista ideoi kame-

rakännykän käyttöä ja digitaalisen herbaarion kokoamista. Asiantuntijat kan-

toivat huolta myös siitä, että niin oppilaat kuin opettajatkin saisivat ajankoh-

taista ja oikeanlaista tietoa ja tukea opetukseensa. Kaikki asiantuntijat olivat 

sitä mieltä, että nimien opettelun sijaan tärkeämpää olisi oppia havaitsemaan 

ja hahmottamaan luonnon monimuotoisuutta, luokittelemaan kasvilajeja 

luokkiin (esimerkiksi tämä kuuluu sammaleisiin, tämä kuuluu leinikkeihin 

jne.) ja ehkä tunnistamaan ja nimeämään joitakin keskeisiä ja yleisiä kasvila-

jeja omassa asuinympäristössään. Innostuksen kasvaessa määritysoppaiden ja 

muiden tiedonhakumateriaalien ja -menetelmien käytön opastus on myös 

olennaista, jotta voi jatkossa itse etsiä tietoa ja oppia uutta. Kasvilajintunte-

muksen toivottiin saavan uudenlaista puhtia, sillä sitä pidettiin hyvin tärkeä-

nä. Kuvioon 28 on koottu asiantuntijoiden näkemyksiä kasvilajien opettami-

sesta. 
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Kuvio 28 Asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miten kasvilajeja tulisi opettaa koulussa 

(aineisto koottu haastattelemalla kuutta asiantuntijaa kasvi- ja kasvatustieteen alalta)  

 

3.3.12 Parhaimman ja heikoimman yläasteen yhdeksännen luokan 

oppilaan tarkastelua 

Peruskoulun päättävät yhdeksännen luokan oppilaat olivat mielenkiintoinen 

tutkimusryhmä. Silloin heillä olisi pitänyt olla kaikki se kasvilajeihin liittyvä 

tieto hallussa, mitä peruskoulun aikana oli ehditty opettaa ja oppia. Valitsin-

kin lähemmän tarkastelun kohteeksi yläasteen yhdeksännen luokan parhaiten 

ja heikoiten kasvilajintunnistustestissä kasvilajeja tunnistaneen oppilaan. 

Koska kaksi parhainta oppilasta oli tunnistanut saman verran lajeja, valitsin 

toisen näistä tarkasteluun sattumanvaraisesti. Molemmat parhaista oppilaista 

olivat tyttöjä. Samalla tämä toimii tässä esimerkkinä kuinka purin haastatte-

luista koottuja tietoja käsitekartta-analyysin avulla.  

Parhain yläasteen yhdeksännen luokan oppilas tunnisti kasvilajintunnis-

tustestissä 70:stä kasvilajista 38 kasvilajia (noin 54 % testatuista kasvilajeis-

ta) ja sen lisäksi 11 kasvilajiluokkaa. Yhteensä hän luokitteli kaikkiaan 49 

kasvia joko lajilleen tai lajiluokalleen oikein eli 70 % testatuista lajeista. Hei-

koin oppilas tunnisti 11 kasvilajia (noin 16 % testatuista kasvilajeista) ja nii-

den lisäksi 9 kasvilajiluokkaa. Yhteensä hän luokitteli siten 20 kasvia joko 
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lajilleen tai lajiluokalleen oikein eli noin 29 % testatuista lajeista. Parhaim-

man ja heikoimman oppilaan välinen ero oli suuri. Tämä tukee edellä esitet-

tyä tulosta siitä, että oppilaiden välillä hajonta oli runsasta kaikilla luokka-

asteilla. Lisäksi muuttujana ollut sukupuoli selittää osaltaan tätäkin tulosta. 

Paras oppilas oli tyttö ja heikoin poika. Tytöt tunnistivat kasvilajeja poikia 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi paremmin kaikilla luokka-asteilla. Olisi 

ollut mielenkiintoista verrata kasvilajintunnistustestin tulosta yleiseen kou-

lumenestykseen, mutta valitettavasti sitä ei tämän testin yhteydessä tehty.  

Paras oppilas tunnisti oikein yli puolet testatuista kasvilajeista. Oikein 

nimetyt lajit olivat mänty, kuusi, kataja, pihlaja, haapa, vaahtera, tuomi, ka-

nerva, variksenmarja, sinivuokko, valkovuokko, metsätähti, leskenlehti, voi-

kukka, niittyleinikki, päivänkakkara, ketunleipä, valkoapila, puna-apila, mai-

tohorsma, koiranputki, nokkonen, hiirenvirna, kissankello, harakankello, kie-

lo, metsäkorte, pujo, vadelma, mustikka, puolukka, metsämansikka, lakka, 

karpalo, lumme, ulpukka, rentukka ja naava. Lisäksi hän tunnisti lajiluokal-

leen oikein seuraavat lajit (suluissa oikea vastaus): koivu (rauduskoivu), ter-

valeppä (harmaaleppä), suo-orvokki (metsäorvokki), lapinvuokko (kangas-

vuokko), saniainen (sananjalka), heinä (kevätpiippo), kaisla (järvikaisla), jo-

ku sammal (kynsisammal), joku sammal (kerrossammal), poronjäkälä (palle-

roporonjäkälä), joku jäkälä (hirvenjäkälä). Näiden lisäksi hän oli kirjoittanut 

yhdeksään kohtaan nähneensä kasvilajin, mutta ei sillä hetkellä muistanut 

nimeä. Tällaisia parhaan oppilaan näkemiä lajeja olivat suopursu, kultapiisku, 

mesiangervo, kangasmaitikka, nurmitädyke, tupasvilla, poimulehti, pihasau-

nio ja kannusruoho. Joidenkin kasvilajit hän oli nimennyt väärin. Osa kuiten-

kin oli jollain tavalla oikeansuuntaisia. Tällaisia lajeja olivat (suluissa oikea 

vastaus) siansorkka (siankärsämö), isosiansorkka (ojakärsämö), lehmänkielo 

(oravanmarja), ketunhäntä (maariankämmekkä), joku yrttikukka kai/nappi-

kukka (pietaryrtti), pillikukka (kirjopillike), joku virna (niittynätkelmä), piha-

tatar (piharatamo), timotiainen (timotei) ja kaisla (järviruoko). Ainoastaan 

kahden kasvilajin kohdalle paras oppilas oli kirjoittanut, että ei tiedä, eikä ole 

nähnyt kyseistä kasvilajia. Nämä lajit olivat näsiä ja metsäkurjenpolvi. Näsiä 

on harvinainen ja rauhoitettu kasvilaji, joten on täysin mahdollista, että sel-

laista hän ei ollut nähnyt. Sen sijaan ihmetyttää hieman metsäkurjenpolvi. Se 

on kuitenkin aika yleinen kasvilaji Espoossa, jossa testi tehtiin. Tulosten poh-

jalta näyttää siltä, että varsinaisten oikein nimettyjen kasvilajien ja -lajiluok-

kien lisäksi paras oppilas oli varsin hyvin tietoinen muistakin näytetyistä kas-

vilajeista. Paras oppilas tunnistikin kasvilajeja kaikista kasviryhmistä: puu-

vartisia (puita, pensaita ja varpuja), ruohovartisia (vesi- ja maakasveja), jäkä-

liä ja sammalia.  

Kasvilajintunnistustestin jälkeen paras oppilas haastateltiin teemahaastat-

telun avulla. Haastattelu litteroitiin (litteroitu haastattelu on liitteessä 24). 
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Haastattelun pohjalta tehtiin käsitekartta (kuvio 29) ja käsitekartasta tutkit-

tiin, mitä ajatuksia oppilaalla nousi esiin kasvilajintunnistukseen liittyen. Kä-

sitekartasta näkee parhaan oppilaan ajattelun keskeiset käsitteet hänen vastat-

tuaan kasvilajintunnistukseen liittyviin haastattelukysymyksiin. Näitä käsite-

karttoja alettiin jatkokäsitellä ja niistä poimittiin tietoja taulukoihin.  

 

 
 

Kuvio 29 Yläasteen yhdeksännen luokan parhaimman oppilaan haastattelusta tehty 

käsitekartta 

 

Heikoin oppilas tunnisti kasvilajintunnistustestissä 11 kasvilajia ja tämän 

lisäksi 9 kasvilajiluokkaa. Oikein tunnistetut kasvilajit olivat mänty, kuusi, 

kataja, pihlaja, vaahtera, vadelma, mustikka, puolukka, metsämansikka, lakka 
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ja lumme. Lajiluokalleen hän osasi nimetä seuraavat lajit (suluissa oikea laji-

nimi): apila (puna-apila), sinikello (kissankello), valkokello (harakankello), 

saniainen (sananjalka), heinä (timotei), kaisla (järvikaisla), lumme (ulpukka), 

jäkälä (palleroporonjäkälä) ja kovajäkälä (naava). Joitakin lajeja hän oli ni-

mennyt seuraavasti, vaikka ne eivät olleetkaan oikein (suluissa oikea vasta-

us): leppä (rauduskoivu), koivu (haapa), punavuokko (näsiä), jäkälä, lehmän-

jäkälä (kanerva), mesikämmen (suopursu), mustaherukka (variksenmarja), 

sinivuokko (metsäorvokki), lumme (sinivuokko), nokkonen (valkovuokko), 

auringonkukka (leskenlehti), keltavuokko (voikukka), kielo (niittyleinikki), 

auringonkukka (päivänkakkara), rypälekukka (siankärsämö), tuulikello (tu-

pasvilla), leskenlehti (piharatamo), maasammal (pihasaunio), punaherukka 

(karpalo), kaislikko (järviruoko) ja rakkolevä (hirvenjäkälä). Heikoin oppilas 

ei ollut kirjoittanut yhteenkään kohtaan, että olisi nähnyt kasvilajin, jos hän ei 

ollut tiennyt kasvilajin nimeä. Hän oli jättänyt tyhjiä rivejä väliin. Käsiala oli 

varsin epäselvää, joten oli täysi työ saada selville, mitä riveillä lukee ja joita-

kin sanoja en saanut kerta kaikkiaan selville. Heikoin oppilas tunnisti puuvar-

tisia (viisi puuta ja marjat vadelma, mustikka ja puolukka) sekä ruohovartisia 

kasveja (marjat metsämansikka ja lakka ja yksi vesikasvi, lumme). Lajiluo-

kalleen heikoin oppilas oli osannut nimetä lisää ruohovartisia sekä kaksi jäkä-

lää. Näissä kaikissa on selkeät tuntomerkit, ne ovat yleisiä ja helposti huo-

mattavia luonnossa. Myös esitetyt kuvat näistä olivat selkeät. Heikoimman 

oppilaan tunnistamat kasvilajit ovat niitä lajeja, joita yleisesti osattiin tunnis-

taa hyvin. 

Kasvilajintunnistustestin jälkeen heikoin oppilas haastateltiin ja haastatte-

lu litteroitiin (liite 24). Haastattelusta tehtiin käsitekartta, jota voi tarkastella 

kuviosta 30.  
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Kuvio 30 Yläasteen yhdeksännen luokan heikoimman oppilaan haastattelusta tehty 

käsitekartta 

 

Käsitekartoista nousivat esiin parhaimman ja heikoimman oppilaan keskei-

simmät ajattelun piirteet heidän keskustellessaan kasvilajintunnistukseen liit-

tyvistä asioista. Silloin ne oli helppo poimia taulukoihin. Taulukkoon 118 on 

koottu käsitekartoista keskeiset oppilaiden antamat vastaukset yhdeksään 

aiemmin esitettyyn tutkimusongelmaan ja -teemaan. Myöhemmissä taulu-

koissa kutakin teemaa tarkastellaan vielä lähemmin ja verrataan edellisissä 

luvuissa esitettyihin tuloksiin.  

 

Taulukko 118. Parhaimman ja heikoimman yläasteen yhdeksännen luokan oppilaan 

käsitekartasta poimitut tiedot tutkimusongelmittain ja -teemoittain  

 

tutkimusongelmat ja -

teemat 

paras oppilas heikoin oppilas 

Minkä verran kasvilajeja 

tunnistettiin? 

38 kasvilajia ja sen lisäksi 

11kasvilajiluokkaa 

11 kasvilajia ja sen lisäksi 

9 kasvilajiluokkaa 

Mitä kasvilajeja tunnistettiin 

ja miten niitä nimettiin? 

puuvartisia, ruohovartisia, 

sammalia ja jäkäliä moni-

puolisesti 

puuvartisia ja ruohovarti-

sia, pääasiassa puita ja 

marjoja 

Mikä selittää kasvilajien sukupuoli: tyttö sukupuoli: poika 
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tunnistamista verrattuna edel-

lisissä luvuissa mainittuihin 

tuloksiin? 

Harrastuneisuus - on liikkunut luonnossa 

mökillä: kävelemässä ja 

marjastamassa 

- on kerännyt kalastuskun-

tamerkkejä, meren hiomia 

lasinpalasia, kiviä ja kasveja 

- on liikkunut luonnossa 

mökillä: kävelemässä, 

marjastamassa ja sienestä-

mässä 

- on kerännyt pokemon- 

kortteja 

Suhde luontoon ja kasveihin - pitää luontoa tärkeänä 

- kannattaa luonnonsuojelua 

- luonnonsuojelu on sitä, että 

ei saastuta tai roskaa 

- itse voisi suojella luontoa, 

ettei roskaa ja katko puun 

oksia 

- tulisi suojella merta, ettei 

tule laivasta saasteita ja 

pohjaan levää 

- pitää luontoa tärkeänä 

- kannattaa luonnonsuojelu, 

koska ”muuten kaikki ois 

jo menny”, eikä saataisi 

happea, maapallo kuolisi ja 

kaikki olisi huonosti 

- luonnonsuojelu on sitä, 

että ”kahlitaan itsemme 

puuhun” 

- itse voisi suojella luontoa 

niin, ettei rasita luontoa 

Tieto kasveista - ovat vihreitä, joilla on 

kukkia (ei aina) 

- on hyötyä, sillä saadaan 

happea lehdistä, osa hyöty-

kasveja mm. ruuanlaittoon 

- kasvin osia ovat varsi, 

lehti, terälehdet ja niiden 

väri, emi, hede, marjat tai 

hedelmä, juuret 

- on ”elävä homma, joka 

tulee maasta” 

- on hyötyä, sillä saadaan 

happea, silmäniloa, ”kaik-

kee jänskää” ja ruokaa 

- kasvin osia ovat marjat ja 

lehdet 

Tunnistamiseen liittyvät 

asenteet 

- kasveja tulisi tunnistaa 

jokaisen suomalaisen ainakin 

yleisimmät peruskasvit, 

esim. tärkeimmät kukat ja 

puut, esim. männyn ja kuu-

sen ero 

- tunnistaminen on yleissi-

vistystä 

- on itse aina ”tykänny kat-

too kasveja ja tietää mitä ne 

on” 

- normaalin ihmisen ei 

tarvitse tunnistaa, ainoas-

taan jos tykkää liikkua 

luonnossa 

- ainoastaan jotkut ihmis-

syöjäkasvit 

Tunnistamisprosessi - katsoo näytetyistä kasviku-

vista tuntomerkkejä, joita 

ovat ympäristö, käpy, ha-

vunneulaset ja niiden pituus, 

norkot, varren piikit, marjat, 

terälehdet ja kukat 

- tärkein tuntomerkki ehkä 

lehden malli 

- apuna näköaistin lisäksi 

voisivat olla hajuaisti (va-

namo) ja tuntoaisti (nokko-

- katsoo näytetyistä kasvi-

kuvista tuntomerkkejä, 

joita ovat marjat, lehdet, 

lehden väri ja muoto, pi-

tuus, käpy ja sen muoto, 

nakit, kukat, siemenet ja 

koko 

- apuna näköaistin lisäksi 

voisivat olla haju-, maku- 

ja tunto-aistit 



260 

 

nen) 

Opetus ja oppiminen - on oppinut tunnistamaan 

kasvilajeja äidiltä ja mum-

molta ja itse katsomalla 

kasvikirjasta 

- koulussa on opetettu mo-

nisteista ja ala-asteella kui-

vatuista kasveista 

- tulisi opettaa luontopolulla 

keräämällä oikeita kasveja 

- on oppinut tunnistamaan 

kasvilajeja ala-asteella 

opettajalta, jossa kasveja 

kerättiin luonnosta 

- tulisi opettaa retkillä 

aidoista kasveista 

 

Harrastuneisuus tutkimusteemana piti sisällään erilaisia haastattelukysymyk-

siä. Oppilaalta kysyttiin muun muassa liikkumista luonnossa ja mitä mahdol-

lisesti luonnossa tekee. Yläasteen yhdeksännen luokan paras oppilas kertoi, 

että hän on kävellyt ja marjastanut luonnossa ja kerännyt luontoon liittyviä 

asioita, kuten kiviä ja kasveja (taulukko 119). Heikoin oppilas kertoi, että on 

kävellyt, marjastanut ja sienestänyt kesämökillään. Molemmille luonto oli 

tärkeä ja he pitivät luonnon suojelemista kannattavana. Heikoin oppilas to-

tesikin, että ”muuten kaikki ois jo menny”, eikä saataisi happea, maapallo 

kuolisi ja kaikki olisi huonosti. Välineitä luonnonsuojeluun ei kuitenkaan 

kummallakaan oppilaalla juuri ollut. Parhaalle oppilaalle luonnon suojelemi-

nen tarkoitti sitä, että ei roskaa tai saastuta. Itse hän ajatteli voivansa suojella 

luontoa olemalla roskaamatta ja ettei katko oksia. Meren suojelua hän piti 

tärkeänä, etteivät laivat laskisi sinne päästöjä ja siten saastuttaisi merta. Hei-

koimmalle oppilaalle luonnon suojeleminen oli radikaalimpaa, ”kahlitaan 

itsemme puuhun”- toimintaa. Hän ei osannut antaa muita esimerkkejä kuin 

sen, että voisi suojella luontoa rasittamatta sitä liikaa.  

 

Taulukko 119. Käsitekartoista poimitut tiedot harrastuneisuudesta ja suhteesta luon-

toon ja kasveihin (1 = oppilas maininnut, 0 = oppilas ei ole maininnut) 

 

 paras heikoin 

harrastuneisuus luontoa kohtaan 

kävelee 1 1 

marjastaa 1 1 

sienestää 0 1 

kerää luontoon liittyviä asioi-

ta 

1 0 

suhde luontoon ja kasveihin 

luonto on tärkeä 1 1 

luonto ei ole tärkeä 0 0 

luonnon suojeleminen kannat-

taa 

1 1 (”muuten kaikki ois jo 

menny”, eikä saataisi hap-
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pea, maapallo kuolisi ja 

kaikki olisi huonosti) 

luonnon suojeleminen ei 

kannata 

0 0 

luonnonsuojelu on 

ei roskaa 1 0 

ei saastuta 1 0 

muuta tulisi suojella merta, ettei 

tule laivasta saasteita ja 

pohjaan levää 

”kahlitaan itsemme puu-

hun” 

itse voisi suojella 

ei roskaa 1 0 

ei katko oksia 1 0 

muuta - ei rasita luontoa 

 

Parhaan ja heikoimman oppilaan väliset erot alkavat näkyä tutkimusteeman 

”tieto kasveista” -kohdassa (taulukko 120). Molemmilla tosin kasvin määri-

telmä oli varsin pintapuolinen. Tosin äkkiseltään kysyttynä kysymys saattaa 

tietysti hämmentää, eikä parempaa vastausta synny. Molemmat oppilaat luet-

telivat kasvin hyödyiksi hapen ja ruuan ja lisäksi heikoin oppilas sanoi niiden 

tuottavan silmäniloa ja ”kaikkee jänskää”. Eroa syntyy, kun katsotaan, mitä 

kasvin osia oppilas osaa erotella kasvista. Paras oppilas luetteli kahdeksan 

kasvinosaa, kun taas heikoin kaksi. Parhain oppilas mainitsi sellaisiakin kä-

sitteitä, kuin terälehdet, emi ja hede, joita yleisestikään moni muu oppilas ei 

maininnut. Heikoin oppilas mainitsi lehdet ja marjat kasvin osiksi. Tämä 

osaltaan tukee hänen kasvilajintunnistustulostaan, sillä hänhän tunnisti par-

haiten puita ja marjoja, joiden parhaat tuntomerkit ovat juuri lehdet ja marjat. 

Lisäksi paras oppilas suhtautuu kasvilajien tunnistamiseen myönteisesti, kun 

taas heikoin oppilas vastoin yleistä linjaa negatiivisesti (noin 93 % kaikista 

tutkittavista suhtautui kasvilajintunnistukseen myönteisesti, kts. taulukko 

101). Parhaan oppilaan mielestä jokaisen suomalaisen tulisi tunnistaa ainakin 

yleisimmät peruskasvit, kuten puut ja tärkeimmät kukat. Hän piti tunnista-

mista yleissivistyksenä. Heikoin oppilas puolestaan kertoi, ettei kasvilajeja 

tarvitse tunnistaa kuin ainoastaan siinä tapauksessa, jos tykkää liikkua luon-

nossa. Ainut kasvi mikä kannattaisi tunnistaa, oli hänen mielestään ihmis-

syöjäkasvit. Jos tämä vastaus olisi ollut kirjoitettuna, olisin olettanut sen heti 

ensikättelyssä olevan pahimman luokan kiusoittelua, mutta nyt kahden kes-

ken jutellessa en huomannut suurempaa muutosta äänensävyssä, joka olisi 

paljastanut tutkijan linssiin viilaamiseen. Ehkä ja toivottavasti vastaus oli 

kuitenkin heitto, eikä perustunut oletukseen, että ihmissyöjäkasveja kasvaa 
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luonnossa oikeasti. Tähän olisi tutkijan kannattanut ehkä tarttua ja kysyä li-

säkysymyksiä, mutta nyt se jostain syystä jäi tähän. 

 

Taulukko 120. Käsitekartoista ja datataulukosta poimitut tiedot, millaista kasvitieto-

utta paras ja heikoin oppilas omaavat (1 = oppilas maininnut, 0 = oppilas ei ole mai-

ninnut) 

 

Oppilaan tiedot kasveista ja asenne tunnistamista kohtaan 

 paras heikoin 

mikä kasvi on: kasvin määri-

telmä 

”Semmonen vihree, jossa 

on kukkia, pakosti ei oo 

kukkaakaan” 

”Se on elävä homma, joka 

tulee maasta” 

mitä hyötyä kasveista on oppilaan mielestä 

happi 1 1 

ruokaa/ravintoa 1 1 

muuta 0 1 (silmäniloa ja ”kaikkee 

jänskää”) 

mitä osia kasveista voidaan erottaa oppilaan mielestä 

kukka/kukat 1 0 

lehti/lehdet 1 1 

varsi/runko 1 0 

juuret 1 0 

marjat/hedelmät 1 1 

terälehdet 1 0 

emi 1 0 

hede 1 0 

tarvitseeko kasvilajeja tunnistaa oppilaan mielestä (asenne tunnistamista kohtaan) 

kyllä 1 0 

ei 0 1 

mitä kasveja tulisi tunnistaa oppilaan mielestä 

kukkia 1 0 

puita 1 0 

yleisimpiä/peruskasveja 1 0 

muita kasveja 0 1 (ihmissyöjäkasveja) 

muuta lisättävää tunnistaminen on yleissi-

vistystä, jokaisen suoma-

laisen tulisi tunnistaa 

tulisi tunnistaa ainoastaan jos 

tykkää liikkua luonnossa 

 

Mielenkiintoinen ja tärkeä tutkimusteema liittyi tunnistamisprosessiin. Mitä 

oppilaat katsoivat kun he alkoivat tunnistaa kasvilajeja ja mitä tuntomerkkejä 

he luettelivat? Oppilaille näytettiin haastattelun yhteydessä kymmenen kasvi-

kuvaa piirroskuvana ja kasvikirjasta valokuvamaisena kuvana. Näytetyt kas-
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vikuvat olivat mänty, kuusi, rauduskoivu, vadelma, mustikka, puolukka, voi-

kukka, päivänkakkara, nokkonen ja valkoapila. Männystä, kuusesta ja rau-

duskoivusta näytettiin kahta kuvaa. Toisessa kuvassa oli yksityiskohtainen 

piirroskuva männyn oksasta, neulasista ja kävystä ja sitä tukemaan näytettiin 

kasvikirjasta valokuvamainen kuva männyn rungosta. Samanlainen kuva oli 

kuusesta eli toinen oli yksityiskohtainen kuva kuusen oksasta, neulasista ja 

kävystä ja toinen kuusesta kokonaisuudessaan. Rauduskoivusta piirroskuva 

oli lehdistä ja norkoista sekä valokuvassa myös puun rungosta. Muut kuvat 

olivat piirroskuvia, joissa kasvilaji näkyi kokonaisuudessaan. Näiden avulla 

siis lähdettiin selvittämään, mihin tuntomerkkeihin oppilaan havaitseminen 

keskittyi. Ennen kuvista tunnistamista oppilas sai ensin omin sanoin kertoa, 

mitä tuntomerkkejä hän katsoo kasveista niitä tunnistaessaan.  

Paras oppilas kertoi, että hän yrittää tunnistaa kasvilajin terälehdistä ”tai 

siit väristä” , lehden mallista ja ympäristöstä. Hän vielä pohti, että ”lehden 

malli on ehkä tärkein mistä muistaa”. Tämän jälkeen oppilas sai omaa tahtia 

katsoa ja kertoa kuvista, mitä tuntomerkkejä havainnoi. Mäntyä katsoessaan 

paras oppilas katsoi käpyä ja tunnisti siitä kasvin oikein männyksi. Lisäksi 

hän kertoi katsovansa havunneulasia, koska ne ovat pidempiä ja kertoi, että 

mäntyjä on heidän mökillään paljon. Kuusen hän tunnisti oikein ja katsoi 

havunneulasia (”kun ne on lyhyempiä ja niissä on vain yks”) sekä käpyä. 

Rauduskoivua katsoessaan hän katsoi lehtiä ja norkoja. Hän nimesi kasvin 

koivuksi. Vadelmasta hän katsoi marjoja, piikkejä ja lehtiä. Mustikan ja puo-

lukan hän tunnisti lehdistä. Hän osasi kuvailla, miltä puolukan lehti tuntuu 

(nahkea ja paksumpi kuin mustikalla). Voikukkaa katsoessaan hän katsoi 

ensin lehtiä ja kukintoa ja kertoi, että ”sit syksyllä sit tost kun noi puhaltaa 

irti noi”, tarkoittaen siemenvaihetta. Päivänkakkarasta hän katsoi lehteä ja 

vertasi sitä pihasaunioon, jossa kertoi olevan pillimäiset lehdet. Nokkosen 

hän tunnisti lehdistä ja kukinnosta. Valkoapilan hän tunnisti lehdistä ja ku-

kinnosta. Parhaalle oppilaalle todellakin näyttivät lehdet olevan tärkein tun-

tomerkki, joita hän alkoi lähes jokaisen kasvin kohdalla katsoa ensimmäisenä 

ja mainitsi ne jokaisen kohdalla. Hän osasi myös puheessaan verrata kasvien 

tuntomerkkejä toisiinsa esimerkiksi männyn ja kuusen kohdalla ja päivän-

kakkaran ja pihasaunion välillä. Hän osasi myös kuvailla miltä puolukan lehti 

tuntuu mustikan lehteen verrattuna. Ainoastaan rauduskoivua hän ei osannut 

nimetä kuin lajiluokkatasolle. 

Heikoin oppilas kertoi aluksi, että hän katsoo yleensä kasvilajeja tunnista-

essaan värikkäitä lehtiä ja lehtien muotoa ja pituutta. Tämän jälkeen oppilas 

sai omaa tahtia katsoa ja kertoa kuvista, mitä tuntomerkkejä havainnoi. Män-

nyn kohdalla oppilas kertoi katsovansa käpyä ja sen muotoa. Hän tunnisti 

kasvin oikein männyksi. Kuusen kohdalla hän huomasi kävyn olevan erilai-

nen ja tunnisti sen oikein kuuseksi. Rauduskoivun kohdalla hän katsoi ”näitä 
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nakkeja” ja ”kaikkee” ja nimesi kasvin koivuksi. Vadelman ja mustikan hän 

tunnisti oikein ja katsoi niistä marjoja. Puolukankin hän tunnisti ja katsoi siitä 

sekä marjoja että kokoa (lyhyt). Voikukan hän tunnisti lehdistä, kukista ja 

siemenistä oikein. Päivänkakkaraa hän ei tiennyt, mutta sanoi katsovansa 

kukkaa ja kokoa (pitkä). Nokkosen hän tunnisti lehdistä oikein. Valkoapilan 

hän tunnisti apilaksi lehdistä ja kukasta. Tunnistaminen tukee kasvilajintun-

nistustestin tuloksia, joissa hän tunnisti samoja lajeja oikein. Nyt hän tosin 

tunnisti ja nimesi nokkosen ja voikukan oikein ja valkoapilan apilaksi, jota ei 

testissä osannut tehdä. Taulukkoon 121 on koottu parhaan ja heikoimman 

oppilaan mainitsemat tuntomerkit heidän tunnistaessaan heille näytettyjä 

kymmentä kasvilajia. 

 

Taulukko 121. Parhaan ja heikoimman oppilaan mainitsemat tuntomerkit heidän 

tunnistaessaan kymmentä heille näytettyä kasvilajia kuvasta (1 = oppilas on mainin-

nut, 0 = oppilas ei ole maininnut kyseistä tuntomerkkiä) 

 

kasvilaji ja tuntomerkit paras heikoin 

1. mänty   

käpy 1 1 (muoto) 

havunneulaset 1 (neulasten pituus) 0 

koko/pituus/kokonaisuus 0 0 

2. kuusi   

käpy 1 1 (muoto, koko) 

havunneulaset 1 (neulasten pituus) 0 

koko/pituus/kokonaisuus 0 0 

3. rauduskoivu   

lehdet 1 0 

norkot 1 0 

muuta 0 ”nakkeja ja kaikkee” 

4. vadelma   

lehdet 1 0 

marjat 1 1 

varsi/piikit 1 0 

5. mustikka   

lehdet 1 0 

marjat 0 1 

6. puolukka   

lehdet 1 0 

marjat 0 1 

koko 0 1 (lyhyt) 
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7. voikukka   

kukka 1 1 

lehdet 1 1 

siemenet 1 1 

varsi 0 0 

8. päivänkakkara   

kukka 0 1 

lehdet 1 0 

varsi 0 0 

koko 0 1 

9. nokkonen   

kukka 1 0 

lehdet 1 1 

varsi 0 0 

10. valkoapila   

kukka 1 1 

lehdet 1 1 

varsi 0 0 

 

Jos yhdistetään oppilaiden mainitsemat yleiset tuntomerkit ja ne tuntomerkit, 

jotka he mainitsivat kasvilajeja tunnistaessaan, saadaan esille taulukossa 122 

näkyvät tuntomerkit. Suurta eroa ei ole näiden kahden oppilaan välillä siinä, 

mitä tuntomerkkejä he ylipäänsä mainitsivat. Paras oppilas on maininnut terä-

lehdet ja varren piikit, mutta sen sijaan heikoin oppilas mainitsi koon ja kas-

vin pituuden. Tämä osaltaan tukee edellisissä luvuissa esitettyjä tuloksia, 

joissa selvisi, että parhaimmat oppilaat keskimäärin tarkkailevat tarkempia 

tuntomerkkejä, kun taas heikot keskittyvät enemmän kokonaisuuteen.  

 

Taulukko 122. Käsitekartoista ja haastatteluista poimitut tiedot, mitä tuntomerkkejä 

oppilas kertoi katsovansa tunnistaessaan kasvilajeja yleensä ja mitä tuntomerkkejä hän 

mainitsi hänelle näytettyjä kymmentä kasvilajia tunnistaessaan (1 = oppilas mainin-

nut, 0 = oppilas ei ole maininnut)  

 

oppilaan mainitsemat tunto-

merkit  

paras heikoin 

kukka/kukat 1 1 

lehti/lehdet 1 1 

varsi/runko 1 0 

käpy 1 1 

marjat/hedelmät 1 1 

terälehdet 1 0 
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koko/pituus 0 1 

väri 1 1 

muoto/malli 1 1 

 

Tärkeänä tutkimusteemana oli oppiminen ja opetus eli se missä, milloin, kuka 

ja miten kasvilajeja on oppilaille opetettu ja miten niitä pitäisi heidän mieles-

tään heille opettaa. Edellisissä tuloksissa kävi ilmi, että tärkeinä kasvilajien 

opettajina ovat olleet oppilaiden äidit ja mummot. Näin myös tällä kertaa. 

Paras oppilas kertoi, että äiti ja mummo ovat opettaneet hänelle kasvilajeja 

(taulukko 123). Hän kertoi myös, että on itse ottanut selvää kasvikirjoista ja 

kerännyt itse kasveja liimaamalla niitä vihkoon tai kirjaan. Hän kertoi haas-

tattelussa, että on itse aina ”tykänny kattoo kasveja ja tietää mitä ne on”. 

Koulussa oppilas kertoi, että kasvilajeja oli opetettu monisteista ja kuivatuista 

kasveista. Heikoin oppilas kertoi, että oli oppinut tunnistamaan kasvilajeja 

koulussa opettajalta. Koulussa kasvilajeja oli kerätty luonnosta. Tämä tulos 

tukee edellä esitettyä tulosta, jossa tarkasteltiin ala-asteen parhaimpien ja 

heikoimpien oppilaiden vastauksia tähän samaan kysymykseen. Siinä kävi 

ilmi, että parhaimmat oppilaat olivat koulun lisäksi oppineet kasvilajeja myös 

kotona, mutta heikoimmat olivat oppineet joko koulussa tai kotona. Ehkäpä 

koulun ja kodin yhteistyö tässäkin asiassa olisi kaikkein hedelmällisin. 

 

Taulukko 123. Käsitekartoista ja datataulukosta poimitut tiedot, kuka, missä tai mil-

loin oppilaalle on opetettu kasvilajeja (1 = oppilas maininnut, 0 = oppilas ei ole mai-

ninnut)  

 

kuka, missä tai milloin kasvi-

lajeja on opetettu 

paras heikoin 

äiti 1 0 

mummo 1 0 

opettaja/koulu 1 1 

itse kasvikirjoista 1 0 

keräämällä itse/koulussa 1 1 

 

Molemmat oppilaat sanoivat, että kasvilajeja tulisi opettaa koulussa luonnos-

sa aidoista kasvilajeista (taulukko 124). Paras oppilas kertoi myös, että ke-

rääminen olisi hyvä vaihtoehto oppia. Kumpikaan ei maininnut kuivattuja 

kasveja, monisteita tai kirjoja opetuksen välineinä. 
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Taulukko 124. Yläasteen yhdeksännen luokan parhaan ja heikoimman oppilaan mie-

lipide siitä, miten kasvilajeja tulisi opettaa koulussa (1 = oppilas maininnut, 0 = oppi-

las ei ole maininnut) 

 

miten tulisi opettaa koulussa paras heikoin 

aidot kasvit/luonnossa/luontopolulla/retkellä 1 1 

keräämällä 1 0 

kirjoista 0 0 

monisteista 0 0 

kuivatuista kasveista 0 0 

 

3.3.13 Asiantuntijoiden teemahaastattelut  

Edellisessä luvussa oli jo tietoja asiantuntijoiden teemahaastatteluista. Kasvi- 

ja kasvatustieteen asiantuntijoiden teemahaastattelut olivat kuitenkin sen ver-

ran antoisia ja rikkaita, että tässä esitellään myös muita esille nousseita asioi-

ta tarkemmin. Kolmen professorin (numeroituna 01, 02 ja 04) ja yhden tutki-

jan (03) haastattelut olivat teemoiltaan varsin samanlaisia kuin oppilaille ja 

opiskelijoille tehdyt teemahaastattelut (kts. luku 3.1.7). Kahden professorin 

(numeroituna 05 ja 06) haastattelujen teemat kuitenkin poikkesivat jonkin 

verran muista. Liitteessä 23 on luetteloita, taulukoita ja käsitekarttoja asian-

tuntijoiden haastattelujen tuloksista, joista voi katsoa heidän tarkempia aja-

tuksiaan (liiteluettelot 1–3, liitetaulukot 94–95 ja liitekuviot 1–3). 

Luonnon ja kasvien merkitys oli asiantuntijoille suuri. Kasvitieteilijöille 

se merkitsi paitsi työtä niin useimmille myös rakasta harrastusta, kauneutta, 

virkistäytymistä ja rauhoittumista. Kaikki asiantuntijat kertoivat tavalla tai 

toisella innostuneensa kasveista jo lapsena perhepiirissä, joten perheen vaiku-

tus innostuksen viriämisessä oli ollut heille merkityksellinen. 

Kaikki asiantuntijat pitivät kasvilajitunnistamista erittäin tärkeänä mones-

ta eri näkökulmasta käsin. Esimerkiksi professori 02:n mukaan perusinsinöö-

rinkin tulee tietää kasveja. Lajintunnistus on tärkeää ensinnäkin siksi, että 

Suomen luonnossa on myrkyllisiäkin kasveja, sillä ”muuten tulee myrkytyk-

siä ja hengenlähtö on lähellä” (professori 01). Lisäksi sen yleissivistävää 

vaikutusta korostettiin. Nykypäivänä tarvitaan asiantuntijoiden mukaan lajin-

tunnistustaitoja myös monenlaisissa ammateissa. Ammattilaisia tarvitaan 

edelleenkin inventoimaan metsien kasvillisuutta. Myös geeniteknologiassakin 

tarvitaan lajintuntemusta. Yksi professoreista korosti, että kasvilajitunnistus-

taitojen puute on todella ongelmallista. Esimerkiksi hänen mukaansa heikko 

lajintuntemus on akuutti ongelma geeniaineistoissa ja geenipankeissa työs-

kenteleville (liite 23, liitekuvio 2). Ainoastaan hyvillä kasvilajintunnistustai-

doilla ja -tiedoilla voi ymmärtää oleellisia luonnon prosesseja ja luoda ehjää 

ja kokonaista maailmankuvaa.  
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Kaikkien mielestä, kuten edellisessä luvussakin todettiin, kasvilajeja tulisi 

opettaa Suomen koulussa, erityisesti luonnossa ja kehittää eri tavoin lajintun-

temuksen tasoa. Suomalaisten tulisi tunnistaa myrkyllisien kasvien lisäksi 

erilaisia ja monenlaisia kasvilajeja, kuten puita, pensaita ja ruohovartisia kas-

vilajeja. Tärkeimpiä olisivat tavallisimmat kasvilajit, oman lähipiirin kasvit 

sekä niin sanotut tunnuskasvit. Osattavaksi lajimääräksi asiantuntijat arvioi-

vat 50–200 lajin väliltä.  

Kaksi asiantuntijaa (02 ja 04) oli sitä mieltä, että kasvilajeja voi tunnistaa 

suurempiin ryhmiin luokitellen. Riittää aluksi, että tunnistaa jonkun lajin 

kuuluvan esimerkiksi jäkäliin ja sammaliin. Lajeja tärkeämpää olisikin muun 

muassa professori 02:n mukaan osata suurempia kokonaisuuksia ja syyseu-

raussuhteita, kuten esimerkiksi mustikka – ravinteikas metsä, puolukka – 

niukkaravinteinen metsä jne. Hänen mukaansa nimien opettelu on apinointia 

ja nippelitietoa. Myös toinen professori (04) oli samaa mieltä. Hänen mu-

kaansa kasvilajeja tulisi tunnistaa ”suurin piirtein” (kuvio 31). Tällöin voi 

hahmottaa ja erottaa erilaisuutta ja samankaltaisuutta sekä ymmärtää diversi-

teettiä. 
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Kuvio 31.  Käsitekartta yhden professorin (04) haastattelusta. Muistilappujen takana 

olevan muut käsitekartat nähtävillä liitteissä (liite 23, liitekuviot 1, 2 ja 3) 

 

Keräämisen historiaan liittyviin kysymyksiin vastasivat emerita professori 05 

ja professori 06. Kasvien kerääminen on heidän mukaansa Suomessa Linnèn 

ansiota sekä liittynyt sitäkin aiemmin lääketieteeseen ja farmasiaan rohdos-
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kasvien keräämisen muodossa. Kasvien kerääminen alkoi Suomen kouluissa 

aina sitä mukaa kun kouluja tuli. Kerääminen oli osa suomalaisuusaatteen 

heräämistä ja vahvistamista kansallisherbaarion kokoamisen myötä. Lisäksi 

sota-aikana oli erityisiä sotabotanisteja, jota kartoittivat esimerkiksi Karjalan 

kannaksen kasvillisuutta ja yrittivät siten osoittaa Karjalan kuuluvan Suomel-

le. Professorien mukaan kasvien keräämiseen liittyi kuitenkin ongelmia. Sii-

hen liittyivät kasvioissa esitetyt kasvien pistearvot (vaihtoarvot), jotka johti-

vat vanhempien kunnianhimon vuoksi siihen, että harvinaisia kasvilajeja ke-

rättiin. Emerita professorin mielestä kerääminen tuolloin olikin vastenmielis-

tä ja herätti negatiivisia tunteita: ”Oli onni, että kerääminen kiellettiin – sen 

jälkeen päästiin todelliseen kasvitieteeseen”. Myös toisen professorin mukaan 

kerääminen on ollut arkaluontoinen tapa opettaa. Nyt kuitenkin tilanne olisi 

toinen ja keräämisen voisi professorien mukaan aloittaa uudelleen esimerkik-

si valokuvaamalla, keräämällä ja prässäämällä sekä kasvattamalla. Näin tulisi 

uutta harrastelijakeräilyä. Professori 04 ehdottaa myös kamerakännykällä 

kuvaamista ja digitaalisen herbaarion kokoamista. Kerääminen on professorin 

01:n mukaan luultavasti tehokkain tapa oppia kasveja, koska siinä joutuu itse 

tekemään ja ottamaan selville. Myös tutkijan (03) ja professorin (02) mukaan 

kasvien kerääminen on hyvä menetelmä opettaa kasvilajeja. Professori 06 

kuvaa keräämistä erinomaiseksi metodiksi, jonka tulisi nykypäivänäkin olla 

koululaisille mahdollista.  

Tieteen kannalta katsottuna koululaisherbaarioiden kerääminen on ollut 

merkityksellistä. Suomessa onkin ”hirmuinen” tietomäärä kasvilajeista her-

baarioiden ansiosta. Vaikka koululaisherbaarioissa oli puutteitakin, niin nii-

den joukossa oli myös merkittäviäkin löytöjä. Tutkimus Suomessa on ollut 

korkealla tasolla, koska on ollut kerättyjä näytteitä.  

Kasvilajintunnistustaitojen nykytilanne on kaikkien asiantuntijoiden mu-

kaan huono. Heikko kasvilajintuntemustaso näkyy uusien biologian ylioppi-

laiden kohdalla selvästi. Ensimmäiset kasvikenttäkurssit ovat lähes tulkoon 

tulleet mahdottomiksi pitää, sillä uusilla ylioppilaille ei ole edes perustaitoja 

ja tietoja kasvilajien luokittelusta tai tunnistamisesta hallussaan. Professori 

02:n mielestä huono lajintuntemustaso kulminoituu luokanopettajien koulu-

tukseen sekä yleisesti yhteiskunnan vieraantumiseen luonnosta. Kuvioon 32 

on koottu asiantuntijoiden mielipiteitä kasvilajintunnistukseen liittyen. 
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Kuvio 32. Koottu käsitekartta kaikkien asiantuntijoiden (numeroituna 01-06) haastat-

teluista 
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3.4 Yhteenveto kaikista keskeisistä tuloksista 

 

Luokanopettajankoulutuksen saaneena tutkijana yritän pyrkiä aina selkeyteen 

ja yksinkertaisuuteen. Tuloksia oli paljon ja ne esitettiin monessa eri luvussa, 

joten tulokset jäävät helposti sekamelskaksi. Siksipä haluan koota keskeiset 

tulokset vielä yhteen lukuun, jonka perusteella on kenties yksinkertaisempi 

muodostaa yhtenäinen kuva kootuista tuloksista. Kuviossa 33 keskeisimmät 

tutkimustulokset ovat käsitekarttamuodossa. 

Yleisinä tutkimusongelmina tutkimuksessani (luku 3.1.3) oli seitsemän 

tutkimusteemaa ja niiden sisällä 10 tutkimusongelmaa. Jokaiseen tutkimus-

ongelmaan sisältyi lisäksi tarkempia tutkimuskysymyksiä menetelmäkohtai-

sesti. Tutkimusmenetelminä olivat kvantitatiivinen kasvilajintunnistustesti ja 

sen erillinen luontopolkutesti sekä kvalitatiivinen kirjallinen kysely ja teema-

haastattelu. Menetelmiä käytettiin limittäin, jolloin saatiin mahdollisimman 

luotettava ja laaja käsitys kasvilajintuntemukseen liittyvistä asioista. Kaiken 

kaikkiaan tutkimukseen osallistui yhteensä 883 tutkittavaa ala- ja yläasteen, 

lukion ja opettajankoulutuslaitoksen oppilasta ja opiskelijaa, luokanopettajaa, 

eri ympäristöalojen yliopisto-opettajaa ja kasvi- ja kasvatustieteen asiantunti-

jaa. Jotta tulisi käsitys siitä, että olen pystynyt vastaamaan etukäteen esitet-

tyihin tutkimusteemoihin ja tutkimusongelmiin, esitän nyt nämä keskeiset 

tulokset luvussa 3.1.3 kuvatun yleisten tutkimusongelmien mukaisessa järjes-

tyksessä. 

 

Teema 1 Kasvilajien tunteminen 

1. Missä määrin tutkittavat peruskoulun, lukion, opettajankoulutus-

laitoksen oppilaat ja opiskelijat, luokanopettajat ja yliopisto-opettajat 

tuntevat tavallisia luonnonkasvilajeja ja -lajiluokkia? 

Kasvilajintunnistustestiin osallistui yhteensä 754 tutkittavaa (ala- ja yläas-

teen, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen oppilaat ja opiskelijat, luokanopet-

tajat ja yliopisto-opettajat). Keskimäärin he tunnistivat 25 kasvilajia ja 31 

kasvilajiluokkaa 70:stä heille näytetystä kasvilajista. Kasvilajintunnistustai-

dot kohosivat tasaisesti ala-asteelta lähtien aina yliopisto-opettajiin saakka. 

Peruskoulun loppuun mennessä tutkittavat tunnistivat keskimäärin 21 kasvi-

lajia ja 26 kasvilajiluokkaa ja lukion loppuun mennessä 22 kasvilajia ja 28 

kasvilajiluokkaa. Opettajaksi opiskelevat tunnistivat keskimäärin 34 kasvila-

jia ja 42 kasvilajiluokkaa. Luokanopettajat tunnistivat keskimäärin 44 kasvi-

lajia ja 51 kasvilajiluokkaa ja yliopisto-opettajat keskimäärin 58 kasvilajia ja 

65 kasvilajiluokkaa. 
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2. Mitkä kasvilajit ja kasvilajiluokat on tunnistettu parhaiten ja mitkä 

heikoiten? 

Parhaiten tunnistettiin marjoja ja puita. Kymmenen parhaiten tunnistetun 

kasvilajin joukkoon mahtui viisi marjaa (vadelma, mustikka, puolukka, muu-

rain ja metsämansikka). Vadelma oli koko kasvilajintunnistustestin parhaiten 

tunnistettu kasvilaji. Sen tunnisti 754 tutkittavasta 736 eli lähes 98 % tutkit-

tavista. Puista parhaiten tunnistettiin kuusi, vaahtera ja mänty. Ruohovartisis-

ta nokkonen ja voikukka mahtuivat kymmenen parhaiten tunnistetun kasvila-

jin joukkoon. Useimmat ruohovartiset kasvilajit sekä sammalet ja jäkälät 

kuuluivat heikosti tunnistettujen joukkoon. Heikoiten tunnistettiin kevätpiip-

po, jonka osasi tunnistaa vain 8 tutkittavaa (1,1 % tutkittavista). Kymmenen 

heikoiten tunnistetun kasvilajin joukkoon mahtui myös yksi puu, harmaalep-

pä, jonka tunnisti vain 23 tutkittavaa. Harmaalepän oli kuitenkin osannut luo-

kitella lepäksi 197 tutkittavaa. Monen muunkin lajin kohdalla oli niin, että 

lajinimeä ei osattu nimetä, mutta laji oli kutienkin osattu luokitella johonkin 

lajiluokkaan kuuluvaksi.  

3. Selittääkö kasvilajien tunnistamista tilastollisesti merkitsevästi suku-

puoli, asuinpaikka (maaseutu-kaupunki), ikä/luokka-aste tai tutki-

muspaikka (luonto-luokka)? 

Kasvilajien tunnistamista selitti tilastollisesti erittäin merkitsevästi sukupuoli, 

asuinpaikka ja ikä. Tytöt tunnistivat kasvilajeja poikia paremmin, maaseutu-

koululaiset tunnistivat kaupunkikoululaisia paremmin ala-asteen kuudennella 

luokalla ja vanhemmat oppilaat tunnistivat kasvilajeja paremmin kuin nuo-

remmat.  

Kokeellisessa kasvilajintunnistustestissä eli luontopolkutestissä testattiin 

ala-asteen oppilaita neljännestä kuudenteen luokka-asteeseen siten, että toi-

nen rinnakkaisluokista teki testin luonnossa aidoista kasvilajeista ja toinen 

luokassa samoista kasveista otetuista valokuvista. Tutkimuspaikalla (luonto 

vai luokka) oli tilastollisesti merkitsevä ero. Oppilaat tunnistivat 5.- ja 6. -

luokka-asteella kasvilajeja paremmin luonnossa kuin luokassa.  

 

Teema 2 Harrastuneisuus 

4. Onko tutkittavilla luontoon liittyviä harrastuksia? 

Tutkittavilla oppilailla oli verrattain vähän luontoon liittyviä harrastuksia, 

eivätkä he liikkuneet kovin paljoa luonnossa. Vain noin 22 % haastatelluista 

oppilaista ja luokanopettajista kertoi, että heillä oli jokin luontoon liittyvä 

harrastus. Kuitenkin luontoon liittyvät harrastukset ja luonnossa liikkuminen 

sekä menestyminen kasvilajintunnistustestissä liittyivät toisiinsa tilastollisesti 

merkitsevästi.  
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Teema 3 Suhde kasveihin ja luontoon 

5. Mikä merkitys kasveilla ja luonnolla on tutkittavien ajattelussa ja 

elämässä? 

Luonto ja kasvit kuitenkin merkitsivät suurimmalle osalle tutkittavia paljon 

tai ainakin jonkin verran. Noin 88 % (417 tutkittavaa 474:stä tutkittavasta) 

tutkittavista kasvit ja luonto merkitsivät paljon tai ainakin jonkin verran. 

Kuusi prosenttia kuitenkin sanoi, etteivät kasvit merkitse heille kovin paljoa. 

Parhaiten kasvilajeja tunnistaneiden oppilaiden suhtautuminen kasveihin ja 

luontoon näytti olevan hieman heikommin kasvilajeja tunnistaneita myöntei-

sempää. Asenteet luonnonsuojelua kohtaan olivat hyvin yksimielisiä: luontoa 

täytyy ja tulee suojella. Lähes kaikki eli noin 99 % piti luonnonsuojelua tär-

keänä. Kuitenkaan keinoja luonnon suojelemiseen ei juuri ollut ja käsitykset 

luonnonsuojelusta olivat monella varsin hataria. 

 

Teema 4 Tieto kasveista 

6. Millaista tietoa tutkittavilla on kasveista? 

Kasveihin ja luontoon liittyvä tieto oli suurella osalla oppilaita ja opiskelijoita 

heikkoa ja pintapuolista ja väärinkäsityksiäkin ilmeni. Kasvitietouteen liitty-

vää käsitteistöä oli varsin vähän. Kasvi määriteltiin useimmiten kukan proto-

tyypiksi, jolla on kukka, varsi, lehdet ja juuri. Tärkeimmäksi kasvien hyödyk-

si kohosivat niiden antama happi ja ravinto. Luontoon lueteltiin kuuluvaksi 

useimmiten eläimet ja kasvit. 

 

Teema 5 Kasvilajien tunnistamiseen liittyvät asenteet 

7. Pitävätkö tutkittavat kasvilajien tunnistamista tärkeänä? 

Kasvilajien tunnistamista pidettiin tärkeänä. Kysymykseen ”tarvitseeko kas-

vilajeja tunnistaa?” vastasi ”kyllä” tai ”jonkin verran” 93 % tutkittavaa (446 

tutkittavaa). Tutkittavien oppilaiden ja opiskelijoiden mielestä heidän tulisi 

tunnistaa ainakin yleisiä ja myrkyllisiä kasvilajeja. Tunnistamista piti yleissi-

vistävänä tietona ja taitona noin 27 % (128 tutkittavaa 480:sta ala-asteen, 

yläasteen, lukion, opettajankoulutuslaitoksen oppilaista ja opiskelijoista, luo-

kanopettajista ja yliopisto-opettajista).  

 

Teema 6 Tunnistamisprosessi 

8. Mitä tuntomerkkejä tutkittavat tarkkailevat aloittaessaan tunnistaa 

kasvilajeja? 

Tutkittavat oppilaat ja opiskelijat kertoivat tunnistavansa kasvilajeja selkei-

den tuntomerkkien perusteella. Tärkein tuntomerkki tämän aineiston perus-

teella oli kasvin lehti ja lehdet ja niihin liittyvät seikat, kuten väri ja muoto. 
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Myös kukka oli tärkeä tuntomerkki. Väri ja koko mainittiin myös tärkeänä 

apuna tunnistamisessa. Parhaat mainitsivat heikkoja useammin kaikkia muita 

tuntomerkkejä, paitsi kokonaisuutta. Kokonaisuuden mainitsi heikoimmista 

oppilaista ja opettajista noin 14 % kun taas parhaista oppilaita ja opettajista 

noin 6 %. Parhaat opiskelijat kertoivat lisäksi katsovansa tarkempia ja yksi-

tyiskohtaisempia tuntomerkkejä kuin heikot tutkittavat (esimerkiksi teräleh-

det).  

 

Teema 7 Opetus ja oppiminen 

9. Miten tutkittaville on opetettu ja miten he ovat oppineet tuntemaan 

kasvilajeja ja miten heidän mielestään kasvilajeja tulisi heille opettaa, 

jotta tapahtuisi oppimista? 

Lähes kaikki tutkittavat oppilaat ja opiskelijat haluaisivat osata tunnistaa kas-

vilajeja nykyistä enemmän. He toivoivat ehdottomasti enemmän luonnossa 

aidoilla kasvilajeilla tapahtuvaa opettamista ja oppimista. Koulun ulkopuolel-

la tapahtunut kasvilajien opetus oli koulua yleisempää. Kotona itse, lähisuku-

laisten avulla tai kesämökillä kertoi oppineensa tunnistamaan kasvilajeja noin 

83 % kaikista tutkittavista (480 tutkittavaa). Erityisesti mainittiin äidit ja 

mummit. Lisäksi huomattiin, että on merkitystä sillä, oppiiko kasvilajeja tun-

nistamaan vain yhdessä paikassa vai useammassa. Ne parhaat ala-asteen op-

pilaat, jotka kertoivat oppineensa tunnistamaan kasvilajeja sekä kotona että 

koulussa, erosivat tilastollisesti melkein merkitsevästi heikoimmin kasvilajeja 

tunnistaneista oppilaista.  

Luonnossa oppiminen on ollut tutkittavien mielestä paras ja motivoivin 

tapa oppia. Kouluissa tutkittavien mukaan on opetettu 1990-luvulla ja 2000-

luvun alussa varsin vähän ja opettajasta riippuen kasvilajeja. Haastatteluissa 

tuli ilmi, että jotkut oppilaat eivät olleet tai eivät muistaneet, että olisivat 

käyneet koko kouluaikanaan luonnossa tai että heille erityisemmin olisi ope-

tettu kasvilajeja. Luokanopettajat kertoivat, että muun muassa omat puutteel-

liset taidot estävät kasvilajien opettamista, samoin suuret luokkakoot. Kaikki-

en haastateltujen ja kyselyihin vastanneiden tutkittavien mielestä kasvilajeja 

tulisi opettaa luonnossa (noin 59 % vastanneista) aidoilla kasvilajeilla (noin 

20 % vastanneista). Tutkittavien mielestä ala-aste olisi parasta aikaa oppia ja 

opettaa kasvilajeja. 

 

Lisäksi asiantuntijoiden näkemykset kasvilajintunnistuksesta 

10. Millaisia käsityksiä kasvilajintunnistukseen liittyvistä asioista on asi-

antuntijoilla? 

Asiantuntijat pitivät lajintuntemusta tärkeänä ja merkityksellisenä, jonka ta-

soa pitäisi ehdottomasti lisätä. Luonto oli heidänkin mielestään ainoa oikea 
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paikka oppia ja opettaa kasvilajeja. Kasvien keräämistä pidettiin hyvänä ope-

tus- ja oppimismenetelmänä. Samalla kuitenkin korostettiin, että sen pitäisi 

olla pienimuotoista ja tapahtua vähitellen. Asiantuntijat muistuttivat, että yk-

sittäisten nimien opettelu ei ole keskeistä, vaan se, että oppii luokittelemaan 

ja hahmottamaan muun muassa biodiversiteettiä. Tärkeää olisi antaa oppijoil-

le perusteet ja välineet oppia halutessaan lisää. Muutamat heistä pohtivat, 

voisiko heikko lajintuntemus kulminoitua luokanopettajien koulutukseen. 

Tähän lääkkeeksi mietittiin täydennyskoulutuksen ja opetusmateriaalin tar-

vetta.  
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Kuvio 33. Tutkimustulokset tiivistettynä käsitekarttamuotoon 
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4 Pohdinta 
 

Tutkimuksen päätarkoituksena oli saada selville, miten hyvin kasvilajeja tun-

nistetaan, miten niitä luokitellaan, mitä kasvilajeja tunnistetaan ja mitkä 

muuttujat selittävät tunnistamista eri koulutusasteilla. Lisäksi haluttiin tietoa 

siitä, miten kasveihin ja kasvilajintunnistukseen asennoidutaan ja miten niitä 

on opetettu ja tulisi opettaa niin oppilaiden ja opiskelijoiden (ala- ja yläaste, 

lukio ja opettajankoulutuslaitos), opettajien (luokanopettajat ja yliopisto-

opettajat) kuin asiantuntijoidenkin mielestä. Näin toivottiin saatavan sellaista 

tietoa, joka auttaisi kehittämään kasvilajintunnistustaitoja tulevaisuudessa. 

Teoriaosassa esitetyt teoriat havaitsemisesta, luokittelusta, nimeämisestä ja 

tunnistamisesta nostattivat kysymyksiä kasvilajientunnistamisesta. Kasvila-

jintunnistuksesta ja siihen liittyvistä kognitiivisista taidoista ei ole ollut ole-

massa aiempaa yhtenäistä teoriaa. Kasvatustieteellisenä tutkimuksena tavoit-

teena oli kehittää ja auttaa jatkossa kehittämään sellaisia oppimiseen johtavia 

menetelmiä ja keinoja, jotka edistäisivät kasvilajintunnistustason kohoamista.  

Tulokset osoittivat, että kasvilajeja tunnistettiin keskimäärin heikosti kai-

killa koulutusasteilla (ala-aste, yläaste, lukio ja opettajankoulutuslaitos). Op-

pilaat ja opiskelijat tunnistivat alle puolet näytetyistä kasvilajeista. Luokan-

opettajat ja yliopisto-opettajat tunnistivat kasvilajeja keskimäärin hyvin (yli 

puolet näytetyistä kasvilajeista). Niin oppilaiden, opiskelijoiden kuin opetta-

jienkin kesken oli kuitenkin hajontaa kasvilajien tunnistamisessa. Jotkut op-

pilaista tunnistivat kasvilajeja hyvin (yli puolet kasvilajeista), kun taas osa 

oppilaista tunnisti alle kymmenen kasvilajia 70 näytetystä kasvilajista. Kasvi-

lajeja osattiin luokitella ja nimetä suurempiin lajiluokkiin jonkin verran tark-

koja lajinimiä paremmin. Tulokset ovat samansuuntaisia teoriaosassa esitetty-

jen teorioiden kanssa. Koululaisten kasvilajintuntemustason on todettu laske-

neen kasvien pakollisen keruun lopettamisen jälkeen. Lajintuntemustaidot 

osoittautuivat myös tässä tutkimuksessa keskimäärin heikoiksi, vaikka jou-

kossa oli myös hyviä oppilaita ja opiskelijoita. 

Lajintuntemustaidot kohosivat iän myötä tasaisesti siten, että ala-asteen 

ensimmäisellä luokka-asteella oppilaat tunnistivat 70:stä testikasvilajista kes-

kimäärin 12, peruskoulun yhdeksännellä luokalla 22, lukion toisella luokalla 

29 ja lopulta opettajaksi opiskelevat 34 testikasvilajia. Koulussa ja kotona 

siten mitä ilmeisemmin opitaan kasvilajeja, vaikkakin keskimääräiset tulokset 

eivät olleetkaan kovin korkeita. Iän karttuessa myös muu kokemusmaailma 

lisää varmasti kasvilajien tunnistamista ja kasvilajeja ehditään kertaamaan 

useammin, jolloin muistaminen tehostuu. Ikä ja sen mukainen kehitysvaihe 

tuleekin ehdottomasti ottaa huomioon opetuksessa. Konkreettisten operaati-

oiden kaudella eli ala-asteella aitojen kasvilajien, elämysten ja kokemusten 

saaminen on perustekijä kasvilajien oppimisessa. Keräily on yksi tälle ikä-
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kaudelle ominainen oppimistapa. Myöhemmin yläasteella ja lukiossa kasvila-

jeja voidaan jo opettaa ja oppia abstraktimminkin, mutta konkreettisuus ja 

luonnossa aidoilla kasveilla opiskelu on yhä tärkeää. On myös tärkeää auttaa 

oppilaita kehittymään sillä tavoin, että heille annetaan omaa kehitysastettaan 

hieman vaativampia tehtäviä. Opetuksessa on otettava huomioon kasvilajin-

tunnistuksen prosessuaalinen luonne. Havaitseminen, muistaminen, luokitte-

lu, tunnistaminen ja nimeäminen ovat tapahtumasarja, jatkumo, jota tulisi 

kehittää ja yllläpitää. Tähän tarvitaan aikaa, kertausta ja tukea. 

Tarkkojen lajinimien sijaan kasvilajeja osattiin luokitella jonkin verran 

paremmin johonkin lajiluokkaan kuuluvaksi. Oppilaat ja opiskelijat luokitte-

livat ja nimesivät kasvilajeja yleisesti peruskäsitetason (basic level) nimillä. 

Tämä oli teoriaosan perusteellakin todennäköisin luokittelu- ja nimeämistaso. 

Luokittelussa oli puutteita, sillä läheskään kaikkia kasvilajeja ei oltu osattu 

luokitella mihinkään lajiluokkaan kuuluvaksi. Luokittelun vajavaisuus voi 

kertoa monistakin seikoista, mutta todennäköisesti luokittelu ei ole ollut ko-

vin ohjattua ja perustaksonomisia tietoja ja käsitteitä ei ole opetettu ja opittu. 

Siten luokittelu on jäänyt luokittelijan omalle vastuulle ja on voinut pohjau-

tua esimerkiksi kukan väriin (esimerkiksi jotkut oppilaat luokittelivat kasvila-

jeja tyyliin ”joku keltainen kukka”; tätä ei mainittu erikseen tuloksissa, mutta 

tuli ilmi joissakin vastauksissa). Kasvilajien luokitteluun tulisi antaa koulussa 

perusteita kasvitaksonomian alkeista lähtien. Tarkkojen lajinimien sijaan voi-

si lähteä liikkeelle suuremmista kokonaisuuksista ja luokittelusta. Perustan 

luomisen jälkeen spesifejä lajinimiä on helpompi muistaa ja lajeja helpompi 

oppia. 

Kasvilajintunnistamista selittivät sukupuoli, asuinpaikka ja tunnistajan 

ikä. Tytöt tunnistivat kasvilajeja tilastollisesti erittäin merkitsevästi paremmin 

kuin pojat. Nykyiset lajintuntemusopetustavat tai niiden puute ovat mitä il-

meisemmin suosineet tyttöjä. Pojille tulisi saada erilaista lajintuntemusope-

tusta. Myös asuinpaikalla oli merkitystä tunnistamisessa, sillä kuudesluokka-

laiset maaseutukoululaiset tunnistivat kaupunkitovereitaan paremmin kasvila-

jeja ja kasvilajiluokkia. Syitä tähän voi vain arvailla. Ehkäpä maaseutukou-

luissa luonto on edelleen enemmän läsnä kouluopetuksessa ja muussa elä-

mässä. Kaupungeissa luonto on usein pirstaloitunutta ja puistomaista ja luon-

toon joutuu useimmiten lähtemään erikseen. Kaupungeissa olisikin tärkeää 

säilyttää myös luonnonmukaisia viheralueita. 

Tulokset osoittivat, että parhaimmat oppilaat eli pääasiassa tytöt tarkkaili-

vat useimmin kasvilajeja tarkkojen tuntomerkkien perusteella. Heitä voisi 

kutsua serialisteiksi. Heikot oppilaat eli useimmiten pojat olivat enemmänkin 

holisteja eli he tarkkailivat kasveja ensin kokonaisuutena. Parhaat oppilaat 

tarkastelivat heikkoja enemmän useampia tuntomerkkejä. Siten kasvilajeja 

opeteltaessa tulisikin kiinnittää huomiota siihen, että kasveja tarkasteltaisiin 
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monipuolisesti eri tuntomerkkejä tarkkaillen. Pelkkä yksi valokuva ei välttä-

mättä ole tähän paras ratkaisu, vaikka siitäkin voidaan erotella eri tuntomerk-

kejä. Havaitsemistavat ovat yksilöllisiä ja tämä tulisi ehdottomasti huomioida 

opetuksessa siten, että molempia havaitsemis- ja lähestymistapoja käytettäi-

siin. Näin jokainen voisi tutustua kasveihin omalla ominaisella tavallaan. 

Kasvilajeista tunnistettiin parhaiten marjoja ja puita. Nämä kasvilajit oli-

vat sellaisia, joilla oli selkeitä, hyvin erottuvia tuntomerkkejä ja ne ovat voi-

neet olla jollakin tavalla kosketuksissa tunnistajan kanssa. Kaikkein parhaiten 

tunnistetut kasvilajit vadelma ja mustikka muistuvat monen tunnistajan mie-

leen varmasti niiden syömisen pohjalta. Samoin parhaiten tunnistettu puu, 

kuusi, on monelle merkityksellinen joulukuusen muodossa, joten sen tunto-

merkit olivat varmasti useimman mielessä hyvin. Nämä muutamat esimerkit 

tuovat esille sen seikan, että eri aistit ovat oleellisessa osassa kasvilajintun-

nistamisessa. Maut ja tuoksut sekä muut merkitykselliset kokemukset (joulu-

kuuseen liittyvät koristeet, joululahjat, mukava tunnelma jne.) liittyen tiettyi-

hin kasveihin lisäävät kasvilajeihin liittyvien luokitusten ja linkityksten mää-

rää muistivarastoissa ja auttavat siten helposti palauttamaan kasvilajeja mie-

liin uudestaan. Tämä tulos tukee teoriaosassa esitettyjä tietoja muistista ja 

muistin toiminnoista. Mitä useampia muistiratoja kasveihin liittyy, sen pa-

remmin ne muistetaan. Heikoiten tunnistettiin ruohovartisia kasvilajeja, 

sammalia ja jäkäliä. Monien näiden kasvien tuntomerkit ovat vaikeammin 

erotettavissa, ne ovat samankaltaisia jonkun muun kasvilajin kanssa, niiden 

nimet ovat jollain tapaa hieman erikoisia ja niillä ei välttämättä ole sellaista 

merkitystä ihmisten elämässä kuten muun muassa marjoilla. Tällaisten kasvi-

lajien nimet unohdetaan helposti, vaikka ne ulkonäön perusteella muuten 

muistettaisiinkin nähdyn.  

Kokeellisen osatestin, luontopolkutestin tulokset osoittivat, että luonnossa 

aitojen kasvien kanssa lajintunnistus oli helpompaa. Luonnossa voi käyttää 

useampia aisteja apuna tunnistamisessa, jotka, kuten äsken todettiin, lisäävät 

muistiin varastoimista ja sieltä palauttamista. Havaitsemista helpottavat lisäk-

si kolmiulotteisuus, jolloin kasvia voi tarkastella eri katselukulmista ja valoi-

suudesta, tunnustella ja tuoksutella. Yhdestä kuvasta kasvilajeja ei voi tarkas-

tella kovin monipuolisesti, joten samasta kasvista tulee olla useampia kuvia 

ja eri kuvakulmista otettuina, jolloin ne voivat toimia apuna kasvilajien ja 

niiden luokittelun opettelussa. 

Kasvit ja luonto merkitsivät paljon oppilaille ja opiskelijoille, mutta esi-

merkiksi keinoja luonnonsuojeluun ei osattu kovin hyvin antaa. Asenteet kas-

vilajintunnistamiselle ovat kuitenkin myönteiset, sillä tutkittavat pitivät 

kasvilajien tunnistamista tärkeänä. Erityisesti myrkyllisten kasvilajien tunnis-

tamista pidettiin oleellisena. Kasveihin liittyvät käsitteet olivat usein hataria 

ja tietopohja pinnallista. Monet oppilaat ja opiskelijatkin määrittelivät kasvin 
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kukaksi, jolla on juuret, varsi, lehdet ja kukka. Jotkut oppilaat erottivat myös 

puut kasveista. Kasveihin liittyvät peruskäsitteet olivat joillakin oppilailla 

jopa virheellisiä. Esimerkiksi kuusen neulasia kutsuttiin tikuiksi ja piikeiksi. 

Peruskäsitteiden puute vaikeuttaa kasvilajien havaitsemista, hahmottamista, 

luokittelua, muistamista ja tunnistamista.  

Lähes kaikki oppilaat, opiskelijat ja luokanopettajat ja kaikki yliopisto-

opettajat ja asiantuntijat pitivät oleellisena, että kasvilajintuntemuksen opetus 

tapahtuisi luonnossa aidoilla kasvilajeilla vähän kerrallaan. Luokanopettajien 

mukaan ongelmana lajintuntemuksen lisäämiseen koulussa ovat muun muas-

sa liian suuret luokkakoot ja materiaalin ja omien taitojen puute. Jotkut asian-

tuntijat kehoittivatkin lisäämään lajintuntemustaitojen opetusta luokanopetta-

jakoulutuksessa, koska koko heikko lajintuntemuksen taso voi kulminoitua 

luokanopettajien puutteellisiin kasvilajintuntemustaitoihin. Uuden sukupol-

ven luokanopettajat eivät välttämättä itse ole koskaan saaneet kasvilajintun-

temusopetusta, joten tämä ei voi olla näkymättä koululaisten kasvilajintunte-

mustaidoissa. Jotta kasvilajintuntemusta voitaisiin kohottaa, luokanopettaja-

koulutuksessa tulee kiinnittää huomiota tulevien opettajien lajintuntemustai-

tojen kehittämiseen ja jo työssä oleville opettajille tulee järjestää täydennys-

koulutusmahdollisuuksia ja opetusmateriaalia.  

Tiivistetysti voidaan sanoa, että opetuksessa tulee jatkossa kiinnittää 

huomiota erityisesti siihen, että kasvilajintuntemukselle annetaan tietty tak-

sonominen pohja, johon uutta opittua materiaalia voi liittää ja linkittää. Pohja 

voi aluksi olla vaikkapa metsän, niityn tai pihan kasvit. Myöhemmin voidaan 

pohjaksi ottaa tieteellinen taksonomien luokittelu. Luokittelun kautta kasvila-

jien ja -lajiluokkien muistiinvarastointi tehostuu. Teoriaosan tietojen perus-

teella on myös tärkeää, että kuvat ja nimet opetellaan yhdessä, kasvilajien 

opettelussa käytetään hyväksi erilaisia mielikuvia ja saadaan omakohtaisia 

kokemuksia. Kertaaminen on muistamisen edellytys, joten kasvilajeja tulisi 

säännöllisin väliajoin kerrata koulussa eri luokka-asteilla. Opetuksessa tulee 

huomioida myös erilaisten oppilaiden erilaiset havaitsemistavat. Osa lähestyy 

kasvilajeja kokonaisuutena, osa yksityiskohtien kautta. Molemmille tulisi 

antaa tilaisuus havaita omalla tavallaan. Sukupuolten väliset erot tulisi saada 

pienemmiksi. Pojille sopivia opetusmenetelmiä voisivat olla sellaiset mene-

telmät, joissa kasvilajeja lähestytään holistisesti, fyysisesti liikkumalla ja te-

kemällä, tekniikkaa apuna käyttäen. Nämä tukisivat niin teoriaosassa kuin 

tuloksissakin esille tulleita seikkoja poikien ja yleensä heikkojen oppilaiden 

tavoista oppia uusia asioita.  

Keräily on kasvilajintunnistamisen opetuksessa erinomainen tapa, vaik-

kakaan ei ainoa. Siinä toteutuvat monet edellä mainitut hyvät oppimiskeinot. 

Keräillessä havaitaan, hahmotetaan, luokitellaan, käytetään eri aisteja, etsi-

tään, tutkitaan ja ollaan luonnossa eli käytetään monia tärkeitä kognitiivisia 
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taitoja. Monet muut opetusmenetelmät sopivat myös kasvilajien opetukseen 

ja niitä tuleekin käyttää monipuolisesti. Tällöin erilaisille oppijoille annetaan 

mahdollisuus oppia. Luokkaopetus on hyvä tuki luonnossa tapahtuvalle ope-

tukselle. Pääasiassa kasvilajien opetus tulee kuitenkin tapahtua aidoilla kasvi-

lajeilla luonnossa. Tämä saattaa kuitenkin olla mahdotonta, ellei opettaja voi 

jakaa suurta luokkaansa puoliksi tai saa toista opettajaa tai aikuista mukaan-

sa. Myös talvella voi tarkkailla kasveja. Tärkeää on myös antaa aikaa havait-

semille ja uuden oppimiselle.  

Tutkimuksessa onnistuttiin ratkaisemaan halutut tutkimusongelmat käyte-

tyillä tutkimusmenetelmillä. Kasvi-cd-romin käytöstä saatuja tuloksia ei tässä 

tutkimuksessa katsottu aiheelliseksi avata, koska aika on ajanut niiden ohi. 

Kasvilajintunnistustesti toimi hyvin näin suurella joukolla oppilaita, opiskeli-

joita ja opettajia. Ongelmana oli kuitenkin kasvikuvien laatu, joten tulevissa 

tutkimuksissa kasvilajintunnistustestin kuvat tulee saada tarkemmiksi. Esi-

merkiksi internetissä toimivat kasvikuvasivustot mahdollistavat täysin uuden-

laisen kasvilajintuntemuksen opettamisen ja oppimisen. Kyselyn ja teema-

haastattelun kysymyksiä tulisi tarkentaa ja muokata, sillä nyt niissä oli aivan 

liian laajoja ja moniselitteisiäkin kysymyksiä, jotka olivat erityisesti pienille 

oppilaille vaikeita. Kyselyiden ja teemahaastattelujen purkaminen oli myös 

erittäin aikaavievää ja monimutkaistakin, joten helpompiakin tapoja tulisi 

pohtia. Toisaalta nyt koottu aineisto oli runsas ja rikas, josta voi jatkossakin 

vielä tehdä tutkimuksia ja tarkasteluja.  

Tulokset tukivat monia teoriaosassa esiteltyjä teorioita muun muassa luo-

kitellusta ja nimeämisestä. Jos tuloksia tarkastellaan kasvisokeus-ilmiön nä-

kökulmasta, voidaan todeta, että suomalaiset lapset ja nuoret ovat varsin kas-

visokeaa kansaa. Tärkeä näkökulma on kuitenkin kasvilajintutemuksen liit-

tyminen yleissivistykseen. Jotkut tutkittavat itse yhdistivät kasvilajintunnis-

tuksen yleissivistykseen kuuluvaksi. Tutkimuksen perusajatus onkin, että 

kasvilajintunnistustaidot ovat osa yleissivistystä ja ne tulisi oppia ja opettaa 

ennenmuuta yleisivistävän koulutuksen aikana. Tuloksien ja teorian perus-

teella voidaan arvioida, että niillä kasvilajintunnistustaidoilla varustelluilla 

oppilailla ja opiskelijoilla, joiden käsitykset kasveista ja niihin liittyvistä tie-

doista ovat useimmiten varsin hatarat ja heikolla pohjalla, on vaikeuksia 

ymmärtää ekosysteemien toimintaa, ekologista tietoa saati soveltaa sitä käy-

täntöön. Silloin jäävät sananhelinäksi kaikki ne toimet, joita ihmisten toivot-

taisiin tekevän luonnon hyvinvoinnin edistämiseksi tai säilyttämiseksi. Silloin 

ympäristöuhkia ei nähdä, ymmärretä, eikä niitä osata torjua. Silloin ei myös-

kään nähdä ihmistä osana ekosysteemien verkostoa, eikä käsitetä miten eri 

toimet vaikuttavat niihin ja loppujen lopuksi meihin itseemme. Kasvilajin-

tunnistustaidot antaisivat varmasti paremman pohjan laajempien kokonai-

suuksien hahmottamiselle ja ymmärtämiselle. Tutkimus pohjustaa johdan-
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nossa esitettyä väitettä, että kasvilajintuntemus on tärkeä osa laajempaa bio-

logista tietoa, vaikkakin vain yksi osa sitä. 

Tässä tutkimuksessa ei alkuperäisen suunnitelman perusteella kehitetty 

mitään tarkkaa uutta opetusmenetelmää, mutta tässä annettiin viitteitä siihen, 

mihin suuntaan opetusta tulisi kehittää. Tutkimustulokset tuovat kuitenkin 

ensi kertaa näkyviin laajasti Suomen koululaisten kasvilajintuntemustason. 

Tulokset vahvistavat, että kasvilajintunnistusta tarvitaan, sitä toivotaan ja 

halutaan, mutta nykyiset keinot ja opetusmenetelmät eivät ole riittäviä. Ope-

tussuunnitelmien perusteissa (1994) asetetut tavoitteet eivät siten ole kasvila-

jintunnistuksen osalta täyttyneet. Monet oppilaat eivät kertomansa mukaan 

ole koskaan tai vain harvoin käyneet luonnossa aitoja kasveja tunnistamassa. 

Uusien Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden (2004) asettamat 

tavoitteet ovat enemmän kuin tarpeen. Toivottavasti tämä tutkimus osaltaan 

auttaisi ymmärtämään, että kasvilajintuntemus on yksi biologisen tiedon ja 

taidon perusteista ja siten todella tärkeä osa-alue niin opetussuunnitelmissa 

kuin käytännön toteutuksessakin.  

Tulokset auttavat ymmärtämään, miten eri ikäiset ja tasoiset (parhaat ja 

heikot oppilaat) havaitsevat ja tunnistavat kasvilajeja. Tämän pohjalta voi-

daan jatkossa kehitellä opetusmateriaalia sekä uusia opetusmenetelmiä. Jat-

kossa olisi tärkeää saada lisää tutkimustuloksia eri opetusmenetelmistä kasvi-

lajintunnistamiseen liittyen. Erittäin mielenkiintoista olisi tehdä seurantatut-

kimus, miten oppilaat, jotka ovat opiskelleet kasvilajeja luonnossa tai luokas-

sa eroavat toisistaan. Jatkotutkimuksessa voisi verrata myös sellaisia ryhmiä, 

joista toiset ovat keränneet kasvilajeja ja toiset eivät. Kasvien kerääminen on 

mainittu uusissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushal-

litus 2004), joten uusintatesti voisi osoittaa, onko kerääminen parantanut op-

pilaiden kasvilajintunnistustaitoja. Erityisesti heikkojen poikien tutkiminen ja 

sitä myötä heille uusien opetusmenetelmien kehittely olisi tärkeää. Uusien 

keinojen, kuten nettikasvioiden ja digitaalisten herbaarioiden kokoamista 

tulisi tutkia, olisivatko ne hyviä apuvälineitä kasvilajintunnistamisessa ja -

oppimisessa. Erityisen hyvä uusi verkkopalvelu kasvilajien tunnistamiseen ja 

tunnistamisen testaamisen kuvamateriaaliksi on vuonna 2008 avattu Luonto-

Portti/NatureGate -verkkopalvelu (www.naturegate.net). Se tarjoaa tulevalle 

lajien tunnistamisen tutkimukselle aivan uusia mahdollisuuksia. Tätä verkko-

palvelua käytettäessä kasvin nimen muistamisen sijasta huomion voi kiinnit-

tää kasvin helposti aistein havaittaviin ominaisuuksiin. Tutkimisen painopiste 

on silloin siirrettävissä kasvilajien tunnistamisprosessiin ja tutkimustulosten 

myötä voidaan suoraan kehittää uusia opetusmenetelmiä kasvilajien oppimi-

seen ja opettamiseen. Tässä tutkimuksessa luokanopettajien määrä oli varsin 

pieni (kuusi opettajaa), joten jatkossa olisi tärkeää tutkia laajemmin luokan-

opettajia sekä aineenopettajia. Lisäksi tulisi tehdä opetusmateriaaleja niin 
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opettajille (opettajaoppaita) kuin oppilaillekin (tehtäväkirjoja, tutkimusideoi-

ta, pelejä, leikkejä jne.). Kasvilajintuntemustestin tekeminen myös muille 

kohderyhmille olisi mielenkiintoista. Miten kasvilajeja tunnistavat insinöörit, 

miten kansanedustajat, miten maanviljelijät jne.? Tällä voitaisiin kartoittaa 

kasvisokeuden todellista kansallista tilaa Suomessa ja sen perusteella ryhtyä 

laajempiin toimenpiteisiin koko maan laajuudelta. Erittäin tärkeää olisi laa-

jentaa tutkimusta myös kansainväliseksi, sillä se olisi avartavaa ja toisi edel-

leen uutta tietoa kasvilajintunnistamisen opetukseen ja oppimiseen ja auttaisi 

kartoittamaan laajemmin kasvisokeutta. 

OECD/ENSI -projektin kaltaiset kansainväliset yhteistyöprojektit ovat ää-

rimmäisen tärkeitä nykyisessä maailmassa ja puhuttaessa laajoista ympäris-

tökriiseistä. Kasvien opetukseen tarvitaan tällä hetkellä uutta puhtia, uutta 

tietoa, materiaalia, motivointia ja kannustusta, joten tähän liittyvät tutkimuk-

set, materiaalit ja kampanjat tulisivat todella tarpeeseen. Myös muiden lajien 

tunnistamista ja niihin liittyviä asenteita ja muita seikkoja olisi mielenkiin-

toista tarkastella tulevissa tutkimuksissa. Toivottavasti tämä tutkimus voi 

toimia avauksena monille uusille lajintuntemusta koskeville tutkimuksille ja 

käytännön toimille. 

 

  





287 

 

5 Lähteet 
 

AERA. (1999). Standards for educational and psychological testing. Washington, 

DC: AERA. 

Aho, L. (1987). Lapsi, luonto ja kasvatus. Helsinki: WSOY. 

Aho, L. (2005). Esipuhe. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen, & I. Palmberg (toim.) 

Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. 13–14.  

Aho, L., Havu-Nuutinen, S., & Järvinen, H. (2003). Opetus, opiskelu ja oppiminen 

ympäristö- ja luonnontiedossa. Helsinki: WSOY.  

Ahtee, M., & Lappalainen, A. (1993). Mitä luonnontieteistä opitaan? Luonnon- ja 

ympäristötieto luokanopettajain koulutuksessa. Natura 30(3), 19–22. 

Ahtee, M., Kankaanrinta, I-K., & Virtanen, L. (1994). Luonnontieto koulussa. Helsin-

ki: Otava. 

Aittoniemi, M. (2002). Koululaiset istuttavat kukkasipuleita. Kasvun ihme itämään. 

Puolikaupunkia (Espoo C: Tapiola, Mankkaa, Laajalahti). 17, 18.9.2002.  

Amel, E., Manning, C., & Scott, B. (2009). Mindfulness and sustainable behavior: 

Pondering attention and awareness as means for increasing green behavior. 

Ecopsychology 1(1), 14–25. 

Anderson, J.R. (1995). Cognitive Psychology and its implications. New York: Free-

man. 

Anderson, J.R. (2000). Cognitive psychology and its implications. Fifth edition. New 

York: Worth.  

Andersson, B. (2008a). Att förstå skolans naturvetenskap. Forskningsresultat och nya 

idéer. Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, B. (2008b). Grundskolans naturvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Anttila, A. (1985). Elias Lönnrot, elämä ja toiminta. 2. korjattu painos. Helsinki: Suo-

malaisen kirjallisuuden seura. 

Armstrong, T. (2000). Multiple Intelligences. <http://www.thomasarmstrong.com/ 

multiple_intelligences.htm> (Tulostettu 12.11.2004). 

Baddeley, A. (2005). Short-Term and Working Memory. Teoksessa E. Tulving & F. 

Craik (Ed.). The Oxford Handbook of Memory. Oxford: Oxford University 

Press., 77–89. 

Baddeley, A. (2007). Working memory, thought and action. Oxford: Oxford Univer-

sity Press. 

Bandura, A. (1997). Sosiaalis-kognitiivinen teoria. Teoksessa R. Vasta (toim.), A. 

Toppi (suom.). Kuusi teoriaa lapsen kehityksestä. Kuopio: UNIpress. 

Barber, P., & Legge, D. (1980). Havainto ja tieto. Suomentaja Leena Anjala. Espoo: 

Weilin+Göös.  

Barker, M. (1995). “A plant is an animal standing on its head”. Journal of Biological 

Education. 29(3), 201–208. 

Bauer, P.J., & Starr, R.M. (2003). Development of. Teoksessa J.W. Guthrie, J.M. 

Braxton, J.M. Cooper, S.R. Goldman, S.P. Heyneman, J.E. Koppich, C. 

Kridel, C.E. Smrekar & J. Hilley (ed.) Encyclopedia of Education. Second 

Edition. Volume 5. New York: Thomson Gale, 1591–1593. 

Bebbington, A. (2005). The ability of the A-level students to name plants. Journal of 

Biological Education. 39(2), 62–67.  



288 

 

Beilin, H. (1997). Piaget´n teoria. Teoksessa R. Vasta (toim.), A. Toppi (suom.) Kuusi 

teoriaa lapsen kehityksestä. Kuopio: UNIpress. 

Berk, L.E. (2003). Child Development. Sixth edition. Allyn and Bacon: Boston. 

Biggs, J., & Collis, K. (1982). Evaluating the quality of learning: Ths SOLO taxon-

omy. New York: Academic Press. 

Boldt, R. (1906). Koulujemme luonnonhistoriallisten ja maantieteellisten kokoelmain 

kartuttamisesta. Luonnon ystävä 10(10), 169–171. 

Boorsbom, D., & Mellenbergh, G. (2004). The concept of validity. Psychological 

Review 111(4), 1061–1071. 

Borg, V. (1899a). Botanistin kesätuumia. Luonnon ystävä 3(7–9), 111–116. 

Borg, V. (1899b). Kasvien kerääjille huomattavaa! Luonnon ystävä 3(10), 147–149. 

Brattstrom, B. (1999). Are students learning from their teachers or the media? The 

American Biology Teacher 61(6), 420–422.  

Bromme, R., & Kienhues, D. (2008). Allgemeinbildnung (General Education). In W. 

Schneider & M. Hasselhorn (Hrsg.) Handbuch der Pädagogischen Psycholo-

gie. Göttingen: Hofgrefe, 619–628. 

Bruner, J., Goodnow, J., & Austin, G. (1956). A study of thinking. New York: John 

Wiley & Sons.  

Brunning, R.H., Schraw, G.J., & Ronning, R.R. (1999). Cognitive Psychology and 

Instruction. Third Edition. New Jersey: Bookmasters. 

Campione, J.C., & Brown, A.L. (1978). Toward a theory of intelligence: contributions 

from research with retarded children. Intelligence 2(3), 279–304. 

Cantell, H. (2005). Ympäristökasvatus biologian opetuksessa eri luokka-asteilla. Te-

oksessa V. Eloranta, E. Jeronen, & I. Palmberg (toim.) Biologia eläväksi. Bio-

logian didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, 254–262. 

Cantell, H., & Koskinen, S. (2004). Ympäristökasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä. 

Teoksessa H. Cantell (toim.) Ympäristökasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS–

kustannus, 60–79. 

Chen, J-Q. (2003). Multiple Intelligences. Teoksessa J.W. Guthrie, J.M. Braxton, J.M. 

Cooper, S.R. Goldman, S.P. Heyneman, J.E. Koppich, C. Kridel, C.E. Smre-

kar, J. Hilley (ed.) Encyclopedia of Education. Second Edition. Volume 4. 

New York: Thomson Gale, 1198–1201. 

Collins, A.M., & Quillian, M.R. (1969). Retrieval time from semantic memory. Jour-

nal of verbal learning and verbal behaviour 8(2), 240–247 

Coltheart, M. (2001). Assumptions and methods in cognitive neuropsychology. Teok-

sessa B. Rapp (ed.) The handbook of cognitive neuropsychology. Hove: Psy-

chology Press, 3–21. 

Cook, T.S., & Campbell, D.T. (Ed.) (1979). Quasi experimentation: Design and 

analysis issues for field settings. Chicago: Rand McNally. 

Cramer, D. (1998). Fundamental statistics for social research. London: Routledge. 

Dalby, D.H. (1970). Plant taxonomy as a field study. Journal of Biological Education 

6(4), 115–132. 

Davidson, J.E., & Downing, C.L. (2000). Contemporary Models of Intelligence. 

Teoksessa R.J. Stenberg (ed.) Handbook of Intelligence. Cambridge: The 

University of Cambridge, 34–48. 

 



289 

 

Deak, G.O. (2003). Categorization ad Concept Learning. Teoksessa J.W. Guthrie, 

J.M. Braxton, J.M. Cooper, S.R. Goldman, S.P. Heyneman, J.E. Koppich, C. 

Kridel, C.E. Smrekar, J. Hilley (ed.) Encyclopedia of Education. Second Edi-

tion. Volume 1. New York: Thomson Gale, 247–250. 

de Gruijter, D.N.M., & van der Kamp, L.J.Th. (2008). Statistical test theory for the 

behavioral sciences. London: Chapman & Hall. 

Dickinson, D. (2000). Technology that Enhances Naturalist Intelligence. Luettu 

18.7.2006 <www.america-tomorrow.com/ati/mi8.htm>.  

Dodson, C.S., & Schacter, D.L. (2001). Memory Distortion. Teoksessa B. Rapp (ed.) 

The Handbook of Cognitive Neuropsychology. What Deficits Reveal About the 

Human Mind. Philadelphia: Psychology Press, 445–461. 

Drozdenko, R., & Weinstein, C. (1994). Taste. Teoksessa V.S. Ramachandran (ed.) 

Encyclopedia of Human Behavior. Volume 4. California: Academic Press, 

Inc., 391–398. 

Eberbach, C., & Crowley, K. (2009). From everyday to scientific observation: How 

children learn to observe the biologist’s world. Review of Educational Re-

search 79(1), 39–68.  

Eberhard, J. (2003). Architecture and the Mind. The Historical Development of the 

Mind. <http://www.architecture-mind.com/mithen1.htm> (Luettu 18.7.2006). 

Edu – opettajien verkkopalvelu. (2009). <http://www.edu.fi> (Luettu 29.5.2009). 

Eloranta, V. (1992). Ala-asteen oppilaiden eläintuntemuksesta. Teoksessa Tutkimuk-

sia 100. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 211–221. 

Eloranta, V. (2003). Mitä ja miten biologiasta opitaan luokilla 1 – 6? Aineenopettaja-

koulutuksen vaihtoehdot ja tutkimus 2002. Teoksessa V. Meisalo (toim.) Tut-

kimuksia 241. Helsinki: Helsingin yliopisto, 238–248. 

Eloranta, V. (2005a). Miksi opettaa ja opiskella biologiaa? Teoksessa V. Eloranta, E. 

Jeronen, & I. Palmberg (toim.) Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Jy-

väskylä: PS-kustannus, 17–18.  

Eloranta, V. (2005b). Biologian luonne oppiaineena. Teoksessa V. Eloranta, E. Jero-

nen, & I. Palmberg (toim.) Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Jyväsky-

lä: PS-kustannus, 32–45. 

Eloranta, V., Jeronen, E., & Palmberg, I. (toim.) (2005). Biologia eläväksi. Biologian 

didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.  

Epbrs – verkkosivut. <http://www.epbrs.org/epbrs/static/show/documents> (Luettu 

29.5.2009). 

Erkamo, V. (1976a). Biologian opettajille. Natura 13(2), 39. 

Erkamo, V. (1976b). Koululaisilta vaadittavasta kasvintuntemuksesta. Natura 13(3), 

103–107. 

Eysenck, M., & Keane, M. (2002). Cognitive Psychology. A Students Handbook. 4
th

 

edition. Psychology Press: Great Britain. 

Fagerstedt, K., Koivunen, T., Lindén, L., & Santanen, A. (2008). Kasvioppi: Sie-

menestä satoon. Helsinki: Edita. 

Feiler, R., & Tomonari, D. (2003). Child Development, stages of Growth. Teoksessa 

J.W. Guthrie (ed.). Encyclopedia of Education. Second Edition. Volume 1. 

New York: Thomson Gale, 276–280. 

Fiendt, E. (1931). Oppikoulujen herbaariokysymys. Kasvatus ja koulu 17, 140–150.  



290 

 

Flannery, M. (1991). Considering Plants. The American Biology teacher 53(5), 306–

309. 

Flannery, M.C. (1999). Seeing Plants a Little More Clearly. The American Biology 

Teacher 61(4), 303–307. 

Fox, M., Gaynor, J., & Cribben, L. (1998). A Botanical Treasure Hunt. A Fun & Edu-

cational Tree Identification Exercise. The American Biology teacher 60(1), 

42–45.  

Fröberg, L. (2000). Keruupyyntö eräistä sarjakukkaiskasveista Flora Nordicaa varten. 

Lutukka 16(2), 42. 

Gardiner, J.M., & Richardson-Klavehn, A. (2005). Remembering and Knowing. 

Teoksessa E. Tulving & F.I.M. Craik (ed.) The Oxford Handbook of Memory. 

Oxford: Oxford University Press, Inc., 229–241. 

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: 

Basic Books. 

Gardner, H. (1995). Reflections of multiple intelligences: Myths and messages. Phi 

Delta Kappan 77(3), 200–203, 206–209. 

Gardner, H. (1999). Who owns intelligence? 

<http://www.theatlantic.com/issues/99feb/intel.htm> (Tulostettu 12.11.2004). 

Gardner, H. (2006). Multiple intelligences. New horizons. New York: Basic Books. 

Gardner, H. (2004). Changing minds. Boston, Mass.: Harvard Business School press. 

Gardner, H. (2006a). Multiple intelligences. New Horizons. Completely revised and 

updated. New York: Basic Books. 

Gardner, H. (2006b). The development and education of the mind. The selected works 

of Howard Gardner. London: Routledge. 

Gibson, J.J. (1950). The perception of the visual world. Boston: Houghton Mifflin. 

Gibson, J.J. (1966). The senses considered as perceptual systems. Boston: Houghton 

Mifflin. 

Gibson, J.J. (1979). The Ecological approach to visual perception. Boston: Houghton 

Mifflin. 

Gibson, J.J. (1982). Reasons for realism: Selected essays of James J. Gibson. E. Reed 

& R. Jones (Ed.). Hillsdale: Lawrence Erlbaum. 

Greene, H. (2005). Organisms in nature as a central focus in biology. TRENDS in 

Ecology and Evolution 20(1), 23–27. 

Gulick, W.L. (1994). Visual Perception. Teoksessa V.S. Ramachandran (ed.) Ency-

clopedia of Human Behavior. Volume 4. California: Academic Press, Inc., 

487–502. 

Gärdenfors, U. (2002). Rusta upp artkunskapen. Biologen 10(1), 35–38. 

Haapanen, T. (1983). Lajintuntemuskoulutus biologian opettajille, uudelleen henkiin-

herännyt välttämättömyys. Natura 20(1), 6–7. 

Hakalisto, S., Hokkanen, T., & Leinonen, R. (1991). Kasviharrastajan opas. Helsinki: 

Tammi. 

Halonen, P. (2002). Paljonko amaryllis kasvoi? Opettaja 97(16), 19.4.2002, 30. 

Hanski, I., Lindström, J., Niemelä, J., Pietiäinen, H., & Ranta, E. (1998). Ekologia. 

Helsinki: WSOY.  

Havu, S., & Järvinen, H. (1998). Ympäristö- ja luonnontiedon opettaminen ja oppimi-

nen ala-asteella. Teoksessa M-L. Julkunen (toim.) Opetus, oppiminen, vuoro-

vaikutus. Helsinki: WSOY. 



291 

 

Hayward, W.G., & Tarr, M.J. (2005). Visual perception II: Highlevel Vision. Teok-

sessa R. Goldstone & K. Camberts (Ed.) Handbook of Cognition. London, 

UK: SAGE, 48–70. 

Helsingin Sanomat, Nyt-liite. (2002). Sehän on poppeli! 19.4.2002, 6. 

Helynranta, L. (2001). Haastattelu, haastattelijana Arja Kaasinen, 7.5.2001. Helsinki. 

Hentula, J. (2004). Metsätautien tutkimus varmistettava. Helsingin sanomat, mielipide 

29.10.2004. 

Hershey, D. (1996). A Historical Perspective on Problems in Botany Teaching. The 

American Biology Teacher 58(6), 340–347. 

Hershey, D. (2000). The Truth behind some great plant stories. The American Biology 

Teacher 62(6), 408–413. 

Hershey, D. (2002). Plant Blindness, ”We have met the enemy and he is us”. Plant 

Science Bulletin 48(3), 78–85. 

Hiitonen, I. (1933). Suomen kasvio. Helsinki: Otava. 

Hiitonen, I., & Poijärvi, A. (1966). Koulu- ja retkeilykasvio. 14. painos. Helsinki: 

Otava. 

Himanka, M., Strengell, H., & Jeronen, E. (2003). Luokanopettajaopiskelijoiden lajin-

tuntemus vuosina 1997 ja 2001. Natura 40(1), 18–21.  

Hirsjärvi, S., & Hurme, H. (2000). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja 

käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino. 

Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2005). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 

Hoekstra, B. (1999). Plant blindness – The Ultimate Challenge to Botanist. The Ame-

rican Biology Teacher 61(4), 82–83. 

Hollo, E. (1943). Oppikoululaisten pakollisen kasvienkeruun poistamisesta ja koulu-

herbaarioista. Luonnon ystävä 47(4), 105–109. 

Holste, M. (1993). Luonnonkirja aukeaa parhaiten luonnossa. Luokanopettaja 16(2), 

30–31. 

Honey, J.N. (1987). Where have all the flowers gone? – the place of plants in school 

science. Journal of Biological Education 21(3), 185–189. 

Houdé, O. (2004). Categorization. Teoksessa O. Houdé, D. Kayser, O. Koenig, J. 

Proust & F. Rastier (ed.) Dictionary of Cognitive Science. Neuroscience, Psy-

chology, Artificial intelligence, Linguistics, and Philosophy. New York: 

Psychology Press, LTD., 41–43. 

Houtsonen, L. 2005. Kestävä tulevaisuus. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. 

Palmberg (toim.) Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Jyväskylä: PS-

kustannus, 256–253. 

Huhta, V-M. (2000). Kasvitiede vietteli Laestadiusta. Suomen Luonto 60(6), 22.  

Huumonen, M.E. (1919). Eräitä kasvitieteellisiä kesätöitä oppikoululaisille. Luonnon 

ystävä 23(3). 

Hällström, S. (1910). Vähän koulujemme luonnontieteellisten kokoelmain paikasta. 

Luonnon ystävä 14(5), 194–197. 

Hällström, S. & Hällström, K. H. (1911). Kouluherbaario. Ohjeita kasveja kerääville 

koululaisille. Helsinki: Y.Weilin & kumpp. 

Hämet-Ahti, L. (toim. ) (2002). Raunioyrtti ja muita kasveja Elias Lönnrotin Lammin 

talolla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 876. Helsinki: Suo-

malaisen Kirjallisuuden Seura.  



292 

 

Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T., & Uotila, P. (toim.) (1998). Retkeilykas-

vio. 4. täysin uudistettu painos. Helsinki: Luonnontieteellinen keskusmuseo, 

Kasvimuseo.  

Härkönen, K. (2003). Kuukkelin valtakunta kaventui kaakossa. Helsingin sanomat 

24.3.2003. 

Härkönen, M. (1981a). Kuinka lajintuntemuksen on käynyt? Tutkimus koululaisten 

kasvinkeruuvelvollisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Natura 18(1), 7–15. 

Härkönen, M. (1981b). Tuntisitko saunakukan? Luonnon tutkija 85(5), 207–208. 

Härkönen, M. (2001). Haastattelu. Haastattelijana Arja Kaasinen. 12.4.2001. Helsinki. 

Ingmanson, I., & Holmberg, P. (1988). Suuri Marjakirja. Pohjolan marjat ja 246 

herkullista reseptiä. T. Salminen ja A. Kurtto (suom.). Helsinki: Gummerus. 

Jeronen, E. (2005a). Biologian opetuksen viimeaikainen kehitys Suomessa ja ulko-

mailla. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen, & I. Palmberg (toim.) Biologia elä-

väksi. Biologian didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, 18–31. 

Jeronen, E. (2005b). Biologian opetus ja sen suunnittelu. Teoksessa V. Eloranta, E. 

Jeronen, & I. Palmberg (toim.) Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Jy-

väskylä: PS-kustannus, 47–92. 

Jeronen, E. (2005c). Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen. Teoksessa V. Elo-

ranta, E. Jeronen, & I. Palmberg (toim.) Biologia eläväksi. Biologian didak-

tiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, 171–175. 

Jeronen, E. (2005d). Ajattelun kehittymisestä luonnontieteiden näkökulmasta. Teok-

sessa V. Eloranta, E. Jeronen, & I. Palmberg (toim.) Biologia eläväksi. Biolo-

gian didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, 176–180. 

Jones, B.M.G. (1967). Plant taxonomy today. Journal of Biological Education 1, 207–

232. 

Judd, W.S, Champbell, C.S., Kellogg, E.A., Stevens, P.F., & Donoghue, M.J. (2002). 

Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Second Edition. Sunderland, 

USA: Sinauer Associates.  

Järveläinen, T. (1996). Biodiversiteetti ja sen tutkiminen. Ympäristökasvatus 3(3), 23–

26. 

Kaaria, S. (2006). Kaunis mutta vaarallinen. Helsingin sanomat 15.5. 2006, D2. 

Kaasinen, A., & Åhlberg, M. (2001). Learnscapes for promoting plant species learn-

ing and plant species recognition. Poster and handout at the OECD/ENSI 

workshop Learnscapes across the globe. October 6–8, 2001, Payerbach–

Reichenau, Austria. 

Kaasinen, A., & Åhlberg, M. (2002a). Kasvilajien tuntemuksesta. Osa 1: Miten oppi-

laat ja opettajat tuntevat kasvilajeja peruskoulun 1 - 6 luokilla? Helsingin yli-

opiston ainedidaktiikan symposiumissa 1. 2. 2002 pidetty esitelmä.  

Kaasinen, A., & Åhlberg, M. (2002b). Kasvienkeruuperinteestä Suomessa. Teoksessa 

P. Elo, H. Järnefelt & T. Paalanen (toim.) Elävää kulttuuriperintöä - tutki ja 

opi. Helsinki: Museovirasto, opetushallitus ja ympäristöministeriö, 24–34. 

Kaasinen, A., & Åhlberg, M. (2002c). Kasvienkeruuperinteestä Suomessa - täydentä-

viä näkökohtia. Teoksen 'Elävää kulttuuriperintöä - tutki ja opi. Helsinki: Mu-

seovirasto, opetushallitus ja ympäristöministeriö: julkistamistilaisuudessa Pau-

ligin huvilassa 30. 9. 2002 jaettu ja selostettu alkuperäisen artikkelin (Kaasi-

nen, A. & Åhlberg, M. 2002b) käsikirjoitus.  



293 

 

Kaasinen, A. (2005). Kasvilajintuntemus ja biodiversiteetti Suomen OECD/ENSI –

projektissa. Teoksessa L. Houtsonen & M. Åhlberg (toim.) Kestävää kehitystä 

oppilaitoksissa. Helsinki: Opetushallitus, 106–119. 

Kaikko, J. (1935). Eräs herbaarion korjaus- ja arvostelumetodi. Luonnon ystävä 39(3), 

68–71 ja 118–124. 

Kaila, K. (2003). Tietoisuuden ongelma biologian näkökulmasta. Luento esitetty se-

minaarissa Mielen luonto – luonnon mieli? Sillanrakennusta biologian ja 

(muiden) ihmistieteiden välillä. 5.5.2003. Helsinki.  

Kalliola, R. (1973). Suomen kasvimaantiede. Helsinki: WSOY. 

Kalliomäki, A. (1999). Rohdoskasvien käytön historia. Luonnon Tutkija 103(2), 40–

50.  

Kane, M. (2006). Validation. In Brennan, R. (Ed.) Educational measurement. Fourth 

edition. Westport, CT: Praeger, 17–64.  

Kangas, K. (1998). Kotiseutuopetusta oppilaiden näkökulmasta. Natura 35(1), 23–27. 

Kari, J., & Nöjd, O. (1999). Luontoaiheinen CD-rom oppimateriaali peruskoulun ala-

asteen työvälineenä Jyväskylän normaalikoulun LUMA-projektissa. Luokan-

opettaja 22(2), 16–17. 

Karuvuori, A. (2003). Sieniretki virittää aivot. Helsingin Sanomat. 5.9.2003. 

Kasvi, J.J.J. (2001). Lasten tietokonepelit. Teoksessa M. Kangassalo & J. Suoranta 

(toim.) Lasten tietokoneyhteiskunta. Vammala: Tampereen Yliopistopaino, 

106–123.  

Kasvit muuttuvassa metsäluonnossa. (2000). A. Reinikainen, R. Mäkipää, I. Vanha-

Majamaa & J-P. Hotanen (toim.). Helsinki: Gummerus. 

Kemppainen, E. (2003). Pohjoismainen Luonnonkukkien päivä 15.6.2003. Lutukka 

19(4), 105–109. 

Keogh, J.S. (1995). The importance of systematics in understanding the biodiversity 

crisis: the role of biological educators. Journal of Biological Education 29(4), 

293–299. 

Kiiveri, K. (1995). Kasvaako lapsesta tutkija? Luokanopettaja 18(5), 4–5. 

Killermann, W. (1998). Research into biology teaching methods. Journal of Biologi-

cal Education 33(1), 4–9. 

Kinchin, I. (1999). Investigating secondary-school girls´ preferences for animals or 

plants: a simple ´head-to-head´ comparison using two unfamiliar organisms. 

Journal of Biological Education 33(2), 95–99. 

Kinnunen, M. (2004). Mediakäytön trendit. MTV3 Oy:n tutkimus. Helsinki: F.G. 

Lönnberg. (Luettu  www.spotti.mtv3.fi/jutut/liitteet/116.pdf) 

Kivipelto, A. (2002a). Herbaario digikameralla? Helsingin sanomat, 9.11.2002, Tie-

de C16, artikkeli kasvien keräämisestä ja kasvien keruun perinteestä Suomes-

sa. Kirjoitus pohjautui Kaasisen antamaan haastatteluun ja kasvienkeruuperin-

teestä kirjoittamaan artikkeliin.  

Kivipelto, A. (2002b). Kasvit käyvät salaa kemiallista sotaa. Helsingin sanomat 30.3. 

2002. 

Kivirikko, K.E. (1912). Koulukasvio. Helsinki: WSOY. 

Kivirikko, K.E. (1921a). Kesätehtäväksi ylempien luokkien oppilaille. Luonnon ystä-

vä 25(1), 1–5. 

Kivirikko, K.E. (1921b). Kesätehtäviä ylempien luokkien oppilaille. Kasvatus ja kou-

lu 7, 123–126.  



294 

 

Kivirikko, K.E. (1952). Koulun kasvioppi. 21. painos. Helsinki: WSOY. 

Kivistö, E. (1968). Näin kerään kasveja. Jyväskylä: Gummerus. 

Komonen, A. (2001). Lajintuntemus on kirosana? Luonnon Tutkija 105(5), 173–174. 

Koponen, T. (2001). Haastattelu, haastattelijana Arja Kaasinen 9.4.2001, Helsinki. 

Korpela, K. (2002). Children´s Environment. Teoksessa R.B. Bechtel & A. Church-

man (ed.) Handbook of Environmental Psychology. New York: John Wiley & 

Sons, Inc., 363–373. 

Korpela, K., Ylén, M., Tyrväinen, L., & Silvennoinen, H. (2008). Determinants of 

restorative experiences in everyday favourite places. Health & Place 14(4): 

636–652. 

Kostamo, K., Korpelainen, H., & Virtanen, V. (2005). Kasvien DNA:n hyödyntämi-

nen rikostutkimuksessa. Lutukka 109(2), 52–57. 

Krathwohl, D. (2002). A Revision of Bloom´s Taxonomy: An overview. Theory into 

Practice 41(4), 212–218. 

Krohn, G. (1933). Kasvitieteen historiaa. Kasvien keräily ja tutkiminen tieteessä ja 

kouluopetuksessa. Helsinki: Otava.  

Kurttio, T. (1999). Kerää, opi ja innostu! Ympäristökasvatus 6(3), 7. 

Kurtto, A. (1995). Voittamaton mielihyvä. Lutukka 12(3), 66. 

Kuukka, V., Majamaa, R., & Vepsä, H. (2002). Elias Lönnrot, taitaja, tarkkailija, 

tiedemies. Hämeenlinna: Karisto. 

Kyyhkynen, O. (1916). Kokemuksia kasvienkeräilyssä. Luonnon ystävä 20(3), 93–

102. 

Käpylä, M. (2006). Kasvien keruu palaa. Opettaja 101(20–21), 62–63.  

Kärkkäinen, S. (2004). Biologiaa oppimassa. Vee-heuristiikka ja käsitekartat kahdek-

sasluokkalaisten talviprojektissa. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteellisiä jul-

kaisuja N:o 96. Väitöskirja. 

Käyhty, A. (1996). Karhu on tuttu otus, puolukasta tuli mustikka. Helsingin sanomat. 

20.11.1996. 

Lahti, S. ym. (1968). Herbario vai ei? Natura 5(4), 18–20. 

Lahti, M. (2003). Napanuora luontoon poikki. Mikä mättää lajikoulutuksessa? Opetta-

ja 98(37), 86–87.  

Lapatto, E., & Viitanen, P. (1973). Biologian ja maantiedon kesäkurssi – eräs tapa 

laboroida. Natura 10(3), 102–107. 

Lappalainen, A., Masalin, T., & Natri, T. (2004), <http://www.helsinki.fi/project/ 

biologian-oppimateriaalit/index.html> (Tulostettu 12.11.2004) 

Lauriala, A. (2005). Nuoruusvaiheen tyypilliset piirteet ja kehitystehtävät. Teoksessa 

V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) Biologia eläväksi. Biologian di-

daktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, 162–165. 

Leikola, A. (1992a). Suomen kasvitieteen pitkät jäljet. Natura 29(3), 36–39. 

Leikola, A. (1992b). Suomen kasvitieteen pitkät jäljet. Natura 29(4), 29–31. 

Leikola, A. (1997a). Luonnon äärellä. Helsinki: WSOY.  

Leikola, A. (1997b). Suomalaiset – luontokansa? Helsinki: WSOY. 

Leinonen, M. (1976a). Lajintuntemuksen tiimoilta. Natura 13(4), 146–149. 

Leinonen, M. (1976b). Leirikouluvinkkejä. Natura 13(3), 109–111. 

Leinonen, M. (1977). Ympäristökasvatuksen yksi mahdollisuus: leirikoulu. Suomen 

luonto 1, 11–13. 



295 

 

Leinonen, M. (1998). Elämän synty, ihmisen kloonaus, ilmaston muutos, eliölajien 

häviäminen. Biologian opetus luo perustaa maailmankuvalle. Natura 35(2), 6–

7. 

Leppänen, A. (1999). Honka, mänty vai petäjä. Helsingin sanomat. 1.2. 1999. 

Liiten, M. (2004). Koulussa aletaan jälleen kerätä kasveja. Peruskoulun oppiaineille 

taas tarkat sisältövaatimukset. Helsingin sanomat. 17.1.2004. 

Lindemann-Matthies, P. (2002). The influence of an Educational Program on Chil-

dren’s Perception of Biodiversity. The Journal of Environmental Education 

33(2), 22–31. 

Lindström, A. (2002). Elias Lönnrot luonnontieteilijänä ja kasvien kerääjänä. Teok-

sessa P. Elo, H. Järnefelt & T. Paalanen (toim.) Elävää kulttuuriperintöä - tut-

ki ja opi. Helsinki: Museovirasto, opetushallitus ja ympäristöministeriö, 170–

179. 

Linkola, K. (1909). Kansan käyttämiä puiden nimityksiä Kuopion pitäjässä. Luonnon 

ystävä 13(4), 155–156. 

Linkola, K. (1914). Raja-karjalaisia kasvien nimiä keräämässä. Luonnon ystävä 18(5), 

191–197. 

Linkola, K. (1920). Suomalaisten kasvinnimien tähänastiset keräykset maamme eri 

seuduilla. Luonnon ystävä 24(3). 

Linkola, K. (1921). Muutamia ohjeita kasvien keräilyä harrastaville koululaisillemme. 

Luonnon ystävä 25(4), 83–93. 

Linkola, K. (1922). Orimattilaisten kasvintuntemuksesta. Luonnon ystävä 26(4), 65–

71. 

Liro, J. I. (1941). Kasvien nimien oikeinkirjoituksesta. Luonnon ystävä 45(5–6), 178–

192. 

Liro, J. I. (1942). Luonnon ystävä 46(6), 193–200. 

Lourenco, O., & Machado, A. (1996). In Defense of Piaget's Theory: A Reply to 10 

Common Criticisms. Psychological Review 103(1), 143–164  

Luokanopettaja. (1997). Tarvitaanko lajintuntemusta? Luokanopettaja 19(5-6), 14–15. 

Luonnon Ystävä. (1902). Kasvien vaihto ja Helsingin kasvivaihtoyhdistys. Eläin- ja 

kasvitieteellinen aikakauslehti. Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura 

Vanamo. Luonnon ystävä 6(10), 252–255. 

Luonnonystävä. (1905). Kirjelmä Vanamo-seuran puolesta senaatin kirkollistoimikun-

taan. Luonnonhistorian asemesta maamme oppikouluissa. Eläin- ja kasvitie-

teellinen aikakauslehti. Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vana-

mo. Luonnon ystävä 9(11-12), 330–334. 

Luonnon Ystävä. (1919). Helsingin Kasvinvaihtoyhdistys 50-vuotias. Eläin- ja kasvi-

tieteellinen aikakauslehti. Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Va-

namo. Luonnon ystävä 23(1), 50. 

Luonnon ystävä. (1936). Pedagogin työmaalta: Pientä tarinaa takavuosien hirmuisista 

herbaarioista. Eläin- ja kasvitieteellinen aikakauslehti. Suomalainen Eläin- ja 

Kasvitieteellinen Seura Vanamo. Luonnon ystävä 40(6), 177–181. 

Luonnon Ystävä. (1938). Uutisia. Eläin- ja kasvitieteellinen aikakauslehti. Suomalai-

nen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo. Luonnon ystävä 42(3), 119. 

Luonnon Ystävä 1-20. (vuodet 1897-1916). Eläin- ja kasvitieteellinen aikakauslehti. 

Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo. Luonnon ystävä 1–20. 

 



296 

 

LuontoPortti – verkkopalvelu. (2009). 

<http://www.luontoportti.fi / www.naturegate.net >(Luettu mm. 11.6.2009). 

Lönnrot, E. (1860). Suomen kasvisto, Flora Fennica. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden 

Seuran kirjapaino. 

Lönnrot-näyttely. (2002). Helsingin yliopiston pääkirjasto. 

Majamaa, R. (2002). Itsetuntoinen ja intohimoinen. Yliopisto 50(4), 7. 

Magntorn, O. (2007). Reading nature. Developing ecological literay through teach-

ing. Linköping University. Studies in Science and Technology Education No 

6. 

Magntorn, O., & Hellden, G. (2006). Reading nature from a bottom-up perspective. In 

A. Canas & J. Novak (Ed.) Concept Maps: Theory, Methodology, Technology. 

Proceedings of the Second International Conference on Concept Mapping. 

San José, Costa Rica - September 5-8, 2006. San Jose: Universidad de Costa 

Rica, 485–493, http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p76.pdf  

Magntorn, K., & Magntorn, O. (2004). Artkunskap en väg till djupare ekologisk 

förståelse. In I. Lundegård, P. Wickman & A. Wohlin (ed.) Utomhusdidaktik. 

Lund: Studentlitteratur, 97–116.  

Marsh, E. J. (2003). Myths, Mysteries, and Realities. Teoksessa J.W. Guthrie, J.M. 

Braxton, J.M. Cooper, S.R. Goldman, S.P. Heyneman, J.E. Koppich, C. 

Kridel, C.E. Smrekar & J. Hilley (ed.) Encyclopedia of Education. Second 

Edition. Volume 5. New York: Thomson Gale, 1605–1609. 

Matikainen, P. (1995). Luontokävelyllä. Luokanopettaja 18(3), 20–21. 

Mauseth, J. D. (2003). Botany. An Introduction to Plant Biology. Third Edition. Sud-

bury: Jones and Bartlett Publishers. 

Mayr, E. (1998). This is Biology. The Science of the Living World. USA: Harvard 

University Press. 

Mayr, E. (1999). Biologia, Elämän tiede. Englanninkielisestä alkuteoksesta This is 

Biology – The Science of the Living World. A. Leikola (suom.). Helsinki: Art 

House. 

Mayr, E. (2004). What Makes Biology Unique? Considerations on the autonomy of a 

scientific discipline. Cambridge: Cambridge University Press. 

Medin, D., & Atran, S. (2004). The native mind: Biological categorization and rea-

soning in development and across cultures. Psychological Review 111(4), 

960–983. 

Mela, A.J. (1877). Lyhykäinen kasvioppi ja kasvio. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden 

Seura. 

Mela, A.J. (1895). Suomen koulukasvio. 3. painos. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden 

Seura. 

Mela, A.J. (1897). Kasvioppi Suomen kouluille. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden 

Seura. 

Mela, A.J. (1901). Tyttökoulujen kasvioppi. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura. 

Mela, A.J. (1903). Luonnonhistoria koulussa. Luonnon ystävä 7(1), 17–22. 

Mela, A.J. & Cajander, A. K. (1906). Suomen kasvio. Helsinki: Suomen Kirjallisuu-

den Seura. 

Merimaa, J. 2003. Eliaksen maagiset yrtit. Yliopisto 51(3), 47–49. 

Metsävainio, K. (1936). Koulujen luonnonhistoriallisten kokoelmien järjestelystä ja 

hoidosta. Luonnon Ystävä 40(1), 1–8. 



297 

 

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. Second edition. 

London: SAGE. 

Miller, G. (1956). The magical number seven, plus or minus two: some limits on our 

capacity for processing information. Psychological Review 63(2), 81–97. 

Mills, D., Kelley, K., & Jones, M. (2001). Use of a Digital Camera to document stu-

dent observations in a microbiology laboratory class. The American Biology 

Teacher 63(2), 119–123. 

Milton, K. (2002). Loving Nature. Towards an ecology of emotion. London: Rout-

ledge. 

Mithen, S. (1996). The Prehistory of the Mind. A Search for the Origins of Art, Relig-

ion and Science. London: Thames and Hudson. 

Mithen, S. (1996). The Prehistory of the Mind. A Search for the Origins of Art, Relig-

ion and Science. London: Thames and Hudson. 

Morton, A.G. (1999). Kasvitieteen historia. Helsinki: Gaudeamus. 

Murphy, G.L., & Ross, B.H. (1994). Predictions from uncertain categorizations. Cog-

nitive Psychology 27(2), 148–193. 

Myrkytystietokeskus. (1997). Vuosiraportti 1996. Helsinki: Edita. 

Myrkytystietokeskus. (1998). Vuosiraportti 1997. Helsinki: Edita. 

Myrkytystietokeskus. (2003). <http://www.hus.fi> (Luettu 10.10.2003). 

Myrkytystietokeskus. (2008). <http://www.hus.fi> (Luettu 18.12.2008). 

Natura. (1986). Luonnonharrastusleirillä tutustutaan kasveihin ja eläimiin. Natura 

23(2), 32–33. 

Neath, I., & Surprenant, A. M. (2005). Mechanisms of Memory. Teoksessa K. Lam-

berts & R.L. Goldstone (toim.) Handbook of Cognition. London: SAGE, 221–

240. 

Neisser, U. (1976). Cognition and reality. San Fransisco: W.H. Freeman & Co. 

Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., & Björkqvist, S-E. (2004). Ihmisen fysiolo-

gia ja antomia. 15. uudistettu painos. Helsinki: WSOY.  

Niiniluoto, I. (1980). Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodostus. 

Helsinki: Otava. 

Niiniluoto, I. (2008). Tiede, arvot ja yleissivistys. Futura 27(1), 6–8. 

Niklas, K.J. (1997). The Evolutionary Biology of Plants. Chicago: The University of 

Chicago Press.  

Nilsson, L-G. (2005). Remembering Actions and Words. Teoksessa E. Tulving & 

F.I.M. Craik (ed.) The Oxford Handbook of Memory. Oxford: Oxford Univer-

sity Press, Inc., 137–146. 

Nordström, H. (2004). Ympäristökasvatuksen toimintamalleja. Teoksessa H. Cantell 

(toim.) Ympäristökasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. 116–143. 

Nørretranders, T. (1998). The User Illusion: Cutting Consciousness Down to Size. 

New York: Penguin Books. 

Nuthall, G. (2002). The Anatomy of memory in the Classroom: Understanding How 

Students Acquire Memory Processes From Classroom Activities in Science 

and Social Studies Units. American Educational Research Journal 37(1), 

247–304. 

Oksman-Caldentey, K-M. (2009). Haastattelu. Haastattelijana Arja Kaasinen 

5.5.2009, Espoo. 



298 

 

Opetushallitus (1994a). Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994. Helsinki: 

Opetushallitus.  

Opetushallitus (1994b). Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994. Helsinki: Opetus-

hallitus.  

Opetushallitus. (2003). Lukion opetussuunnitelman perusteet. Nuorille tarkoitetun 

lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteet. Helsinki: Opetushallitus. 

<http://www.oph.fi> (Tulostettu 15.12.2008). 

Opetushallitus. (2004). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Ope-

tushallitus. <http://www.oph.fi/info/ops/pops_web.pdf> (Tulostettu 6.7. 

2006). 

Opetusministeriö. (2009). Yleissivistävä koulutus ja sen kehittäminen. 

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yleissivistaevae_koulutus/?lang=fi (Lu-

ettu 14.6.2009). 

Orr, D. (1992). Ecological literacy: Education and transition to a postmodern world. 

Albany, NY: State University of New York Press.  

Paasio, I. (1937a). Oppilasherbariot oppikoulun kasviopin opetuksessa. Luonnon ystä-

vä 41(1),15–25. 

Paasio I. (1937b). Oppilasherbariot oppikoulun kasviopin opetuksessa. Luonnon 

Ystävä 41(2), 67–74. 

Page, L. (2005). Organisms in nature as a central focus in biology. TRENDS in Ecol-

ogy and Evolution 20(7), 361–362. 

Paivio, A. (2007). Mind and its evolution. A dual coding theoretical approach. Mah-

wah, NJ.: Lawrence Erlbaum. 

Pallant, J. (2005). SPSS Survival Manual. A step by step guide to data analysis using 

SPSS for Windows (Version 12). Second edition. Maidenhead: Open Univer-

sity Press. 

Palmberg, I. (2005). Biologian opetusmuodot ja työtavat. Teoksessa V. Eloranta, E. 

Jeronen, & I. Palmberg (toim.) Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Jy-

väskylä: PS-kustannus, 93–160 

Palmberg, I. (2008). Suullinen tiedonanto Kasvatustieteen päivillä. 27.11. 2008 Tur-

ku. 

Palmen, E. (1980). Koululaisille on opetettava, että heillä on paikka luonnon osana. 

Suomen kuvalehti 64(20), 22–23. 

Palmer, S.E. (1999). Vision Science. Photons to Phenomenology. Cambridge, MA: 

MIT Press. 

Parkin, A.J. (2001). The Structure and Mechanisms of Memory. Teoksessa B. Rapp 

(toim.) The Handbook of Cognitive Neuropsychology. What Deficits Reveal 

About the Human Mind. Philadelphia: Psychology Press, 399–422. 

Pato�ka, J. (2003). Biologically active pentacyclic triterpenes and their current medi-

cine signification. Journal of Applied Biomedicine 1(1), 7–12. 

Pèldan, K. (1967). Suomen farmasian historia. Helsinki: Mercatorin kirjapaino. 

Phillips, J.D. (1997). Medicinal Plants. Journal of Biological Education 31(2), 109–

115.  

Piaget, J. (2001). (alkuteos 1950). The psychology of intelligence. London: Routledge. 

Piaget, J., & Inhelder, B. (1977). Lapsen psykologia. M. Rutanen (suom.). Helsinki: 

Gummerus. 

Pietiläinen, J. (2004). Koululaiset täyttävät pian taas kasvioita. Alueuutiset 28.7.2004. 



299 

 

Piirainen, M. (1999). Kasvihavaintoja kartuttamaan. Lutukka 15(2), 34. 

Piirainen, M. (2003). Pitäkää tulokkaita silmällä. Lutukka 19(4), 98. 

Piirainen, M. (2004a). Miten saada kasvit tutummiksi? Lutukka 20(2), 34. 

Piirainen, M. (2004b). Vakiintuvatko kasvien nimet ikinä? Lutukka 20(3), 66. 

Pinkka – verkkokasvio. <http://www.helsinki.fi/biosci/pinkka/> (Luettu 19.12.2008). 

Pitkänen, K. (2003). Koiras, seisoja, hetala, urosneuvo, suoro vai koirasnastake? – 

Hede siitä tuli. Lutukka 19(4), 116–120.  

Pitkänen, K. (2008). Suomi kasvitieteen kieleksi. Elias Lönnrot termistön kehittäjänä. 

Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  

Pitkänen, P. (1983). Keskustelua: Haris vai harakka? Minne menet lajintuntemus? 

Natura 20(4), 29. 

Pohjanpalo, V. (2001). Valkotakkisia miehiä & villiintyneitä poppeleita. Yliopistolai-

nen X(8), 10. 

Pulkkinen, A., & Hagfors, E.A.M. (1932). Koulukasvio. Helsinki: WSOY. 

Pölönen, A. (1998). Kasvilajintuntemus ala-asteen kuudennella luokalla. Leskenleh-

destä mustikkaan. Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. Joensuun yliopisto, 

Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, Luokanopettajien koulutus. 

Quillian, M.R. (1968). Semantic memory. In M. Minsky (Ed.) Semantic information 

processing. Cambridge: MIT Press, 21–56. 

Raekunnas, M. (1984). Mentäisiinkö luontopolulle... Luokanopettaja 7(4), 14–15. 

Rajaram, S. (1998). The effects on conseptual salience and conceptual distinctiviness 

on conscious recollection. Psychonomic Bulletin & Review 5(1), 71–78.  

Reinholm, H.A. (1850). Suomalaisia kasvu-nimejä. Suomi, Tidskrift i fosterländska 

ämnen. Helsinki. 

Reiss, M., & Tunnicliffe, S. (1999). Conceptual development. Journal of Biological 

Education 34(1), 13–16. 

Riddoch, J., & Humpreys, G. (2001). Object recognition. Teoksessa B. Rapp (ed.) The 

Handbook of Cognitive Neuropsychology. Hove: Psychology Press, 45–74. 

Rikkinen, J. (2005). Haastattelu. Haastattelijana Arja Kaasinen 21.9. 2005. Helsinki. 

Rogers, T.T., & McClelland, J.L. (2004). Semantic Cognition. A Parallel Distributes 

Processing Approach. USA: Massachusetts Institute of Technology. 

Rubin, D.C., & Wenzel, A.E: (1996). One hundred years of forgetting: A quantitative 

description of retention. Psychological Review 103(4), 734–760. 

Ruuhijärvi, R. (1968). artikkelissa: Herbaario vai ei? Natura 5(4), 18–20. 

Ryle, G. (1949). The concept of mind. London: Hutchinson’s University Library.  

Räsänen, V. (1921). Koululaisten herbariot. Kasvatus ja koulu 7, 126–130. 

Savola, J. (2000). Sota-ajan kasvitiedettä Itä- Karjalassa. Luonnon tutkija 104(2), 55–

69. 

Schulman, L. (1996). Tietokoneohjelmia kasvien määrittämiseen olemassa. Luonnon 

tutkija 100(3), 122–123.  

Schvaneveldt, R.W. (1992). Organization of memory. Teoksessa L.R. Squire (ed.) 

Encyclopedia of Learning and memory. New York: Maximillan Publishing 

company, 108–111.  

Shadish, W., Cook, T., & Campbell, D. (2002). ExperimentaL and quaisexperimental 

designs for generalized causal inference. Boston: Houghton Mifflin. 

 



300 

 

Shah, P. (2003). Graphics, Diagrams, and Videos. Teoksessa J.W. Guthrie, J.M. 

Braxton, J.M. Cooper, S.R. Goldman, S.P. Heyneman, J.E. Koppich, C. 

Kridel, C.E. Smrekar & J. Hilley (ed.) Encyclopedia of Education. Second 

Edition. Volume 5. New York: Thomson Gale, 1594–1596. 

Sievänen, T. (1978). Polkua pitkin luontoon. Natura 15(2), 77–78. 

Siegel, S., & Castellan Jr.J. (1988). Nonparametric statistics for the behavioral sci-

ences. Second edition. New York: McGraw-Hill. 

Sipari, J. (1999). Kaupunkiekologian opetus koulussa: kokemuksia Tampereelta. 

Luonnon tutkija 103(5), 202–205. 

Sjöberg, F. (2001). Mångfaldens analfabeter. Sveriges Natur 58(6), 44–49.  

Sjöberg, S. (2005). Naturvätenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik. 

Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket. (2000). Kursplaner 2000. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2008). Grundskolan’s kursplaner och betygskriterier. Upplaga 2:1. 

Förordning (SKOLFS 2000:135) om kursplaner för grundskolan. Stockholm: 

Skolverket. 

Skyttä, K. (1978). Kell` onni on... Suomen kuvalehti 62(20), 7. 

Skyttä, M., Lähdesmäki, S.O., & Kärkkäinen, S. (2001). Metsäosaaminen – suomalai-

sen kansalaisvalmius? Natura 38(2 ), 19–20.  

Slater, A.M. (1991). Coordination between the senses. Teoksessa M.W. Eysenck (ed.) 

The Blackwell Dictionary of Cognitive Psychology. Oxford: Basil Blackwell, 

260–261. 

Smith, J., McMurray, N., & Smith, G. (2001). Educational Program about Wildland 

Fire Integrate Plant Science into Curriculum. Plant Science Bulletin 47(3), 

86–90. 

Smith, M.K. (2004). Howard Gardner, multiple intelligences and education. 

<http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm> (Tulostettu 12.11. 2004).  

Sobaski, C. (2001). Preventing Plant Blindness. The Iowa Horticulturist 18(2), 7. 

Sorsa-Vainikka, A., Poranen, E., Lähdesmäki, S. O., Mikola, O., & Pirttilä, I. (1999). 

Vieraantuvatko nuoret luonnosta? ”Joka kymmenes oppilas ei erota kuusta 

männystä”. Natura 36(1), 31–33.  

Soveri, J. (1944). Kasviopin opetuksesta luonnossa. Luonnon Ystävä 48(4), 141–148.  

Stenberg, R.J. (2003). Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized. Cambridge: 

The University of Cambridge. 

Strenden K. (2000). Puutarha hoitaakin sinua! Yhteishyvä 6, 36. 

Suomen Luonto. (1949). Arvi Ulvinen: Luonnonkasvien parissa. Suomen Luonto 9, 

100–101. 

Suominen, J. (2001a). Konstikkaita kasvinnimiä. Lutukka 17(1), 2.  

Suominen, J. (2001b). Kasvien nimittelyä. Lutukka 17(3), 66. 

Sutherland, P. (1992). Cognitive development today: Piaget and his critics. London: 

Paul Chapman. 

Säljö, R. (2001). Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. B. Grönholm 

(suom.). Helsinki: WSOY. 

Söyrinki, N. (1947). Kasvien keräily luonnonsuojelun näkökulmasta. Suomen luonto, 

vuosikirja 1947, 56–61. 

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (1998). Mixed methodology. Combining Qualitative 

and Quantitative Approaches. London: SAGE. 



301 

 

Tessier, J.T. (2003). Applying Plant Identification Skills. To Actively Learn the Sci-

entific Method. The American Biology Teacher 65(1), 25–29. 

Thomasson, J. (2002). Using digital imaging in classroom & outdoor activities. The 

American Biology Teacher 64(2), 100–106.  

Thompson, C.P. (2003). Autobiographical memory. Teoksessa J.W. Guthrie, J.M. 

Braxton, J.M. Cooper, S.R. Goldman, S.P. Heyneman, J.E. Koppich, C. 

Kridel, C.E. Smrekar & J. Hilley (ed.) Encyclopedia of Education. Second 

Edition. Volume 5. New York: Thomson Gale, 1588–1591. 

Tirri, R., Lehtonen, J., Lemmetyinen, R. Pihakaski, S., & Portin, P. (1993). Biologian 

sanakirja. Helsinki: Otava.  

Townsend, C.R., Begon, M., & Harper, J.L. (2003). Essentials of Ecology. Second 

Edition. Blackwell Publishing: Oxford. 

TULIP. Teachers using living Plants. (2004) <http://www.uwlax.edu/faculty/gerber/> 

(Luettu 12.11.2004). 

Tulving, E. (1999). Episodic vs. semantic memory. Teoksessa R. Wilson & F. Keil 

(Ed.) The MIT Encyclopedia of cognitive sciences. Cambridge, Mass.: The 

MIT Press, 278–280.  

Tulving, E. (2005). Concepts of Memory. Teoksessa E. Tulving & F.I.M. Craik (ed.) 

The Oxford Handbook of Memory. Oxford: Oxford University Press, Inc., 33–

43. 

Tunkelo, E.A. (1926). Kasvinnimien keräilemisestä. Luonnon ystävä 30(3), 101–105. 

Tunnicliffe, S. (2001). Talking about plants – comments of primary school groups 

looking at plant exhibits in a botanical garden. Journal of Biological Educati-

on 36(1), 27–34. 

Tunti V. A. Koskenniemen luona. (1936). Suomen kuvalehti 26(4), 159. 

Tuusvuori, A. (2006). Tuoksun tuomaa. Yliopisto 54(7), 18. 

Uitto, A. (2005). Lajintuntemuksen kartuttaminen maasto-opetuksessa. Teoksessa V. 

Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) Biologia eläväksi. Biologian di-

daktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, 130–131. 

Ulvinen, A. (1934). Voivatko koululaisten kasvikokoelmat edistää kasvistollista tut-

kimustyötä? Luonnon ystävä 38(2), 53–56. 

Ulvinen, A. (1949). Luonnonkasvien parissa, Retkeilyopas nuorille ja vanhoille. Hel-

sinki: WSOY. 

Ulvinen, A. (1958). Koululaisten kasvienkeruu kasvistollisen tutkimuksen apuna. 

Luonnon ystävä 62(1), 1–7. 

Uno, G.E. (2002). The Future of Botany at the Undergraduate Level. Plant Science 

Bulletin 48(1), 4–5. 

Uotila, P. (1995). Tieteelliset nimet muuttuvat. Lutukka 11(4), 98. 

Uotila, P. (1999). Kupulimaska (Lemma gibba) Suomessa ja kupulimaskan 

massaesiintyminen Porvoonjoessa. Lutukka 15(2), 35–42. 

Uotila, P. (2002). Haastattelu. Haastattelijana Arja Kaasinen 11.4.2002. Helsinki. 

Uotila, P. (2003). Maakuntaflooria ja pitäjänkasvioita. Lutukka 19(3), 66. 

Uotila, P. (2004). Suomen kasvioitten lähihistoriaa. Lutukka 20(4), 117–126. 

Uusikylä, K., & Atjonen, P. (2000). Didaktiikan perusteet. Helsinki: WSOY. 

Uusikylä, K., & Atjonen, P. (2005). Didaktiikan perusteet. 3. uudistettu painos. Hel-

sinki: WSOY. 

Valokki –nettikasvio. 2008.  <http://kasvio.avoin.jyu.fi/> (Luettu 19.12.2008). 



302 

 

Van Matre, S. (1998). Earth Education. Maakasvatus... uusi alku. R. Luhanto 

(suom.). Helsinki: Gummerus. 

Vehkamäki, S. (toim.) (2006). Metsät ja hyvä elämä. Helsinki: Metsäkustannus. 

Vepsä, H. (1999). Vieraantuvatko nuoret luonnosta? ”Joka kymmenes oppilas ei erota 

kuusta männystä”. Natura 36(1), 31–33. 

Vilkko-Riihelä, A. (2003). Psyyke. Psykologian käsikirja. 1.-3. painos. Helsinki: 

WSOY. 

Virtanen, L. (1977). Biologian didaktiikkaa. Helsinki: Otava.  

Virtanen, L. (1981). Kasvituntemus ja kulttuuri. Natura 18(3), 90–92. 

Virtanen, L. (2002). Haastattelu. Haastattelijana Arja Kaasinen 8.4.2002. Espoo. 

Virtanen, L., & Kankaanrinta, I. (1989). Biologia koulussa. Helsinki: Yliopistopaino. 

von Berg, E. (1995/1858). Kertomus Suomenmaan metsistä 1858 sekä kuvia suuresta 

muutoksesta. Edmund von Berg ; esipuhe Matti Leikola. Alkuteos: Die Wäl-

der in Finnland. Helsinki: Metsälehti Kustannus. 

Vosniadou, S. (Ed.) (2008). International handbook of research on conceptual 

change. London: Routledge. 

Vuorjoki, A. (1965). Kohti uutta koulua. Natura 2(4), 5. 

Väänänen, K. (1929). Luonnonhistorian opetuksesta oppikouluissamme. Tyyppikasvit 

ja –eläimet opetuksen pohjaksi. Luonnon ystävä 33(1), 10–22.  

Wahlström, R. (1997a). Ympäristöherkkyys ja sen edistäminen ympäristökasvatuk-

sessa. Ympäristökasvatus 4(1), 20–21. 

Wahlström, R. (1997b). Ympäristöherkkyys ympäristökasvatuksen näkökulmasta. 

Teoksessa M. Käpylä & R. Wahlström (toim.) Vihreä ihminen. Ympäristökas-

vatuksen menetelmäopas 2. Jyväskylä. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulu-

tuskeskuksen oppimateriaaleja 25.  

Wagemans, J., Wichman, F.A., & Op De Beeck, H. (2005). Visual Perception I: Basic 

Principles. Teoksessa K. Lamberts & R.L. Goldstone (ed.) Handbook of 

Cognition. London: SAGE, 3–47. 

Wals, A.E.J. (Ed.) (1999). Environmental education and biodiversity. Rapport IKC 

Natuurbeheer nr. 36. Wageningen: National Reference Centre for Nature 

Management. 

Wandersee, J. (1986). Plants or animals – which do junior high school students prefer 

to study? Journal of Research in Science Teaching. 23(5), 415–426. 

Wandersee, J.H., & Schussler, E.E. (1999). Preventing Plant Blindness. The American 

Biology teacher 61(2), 84–86. 

Wandersee, J.H., & Schussler, E.E. (2001). Towards to Theory of Plant Blindness. 

Plant Science Bulletin 47(1), 2–9. 

Wecksell, J.A. (1905). Suomalaisia kasvinimiä. Luonnon ystävä 9(1), 25–26. 

Wecksell, J.A. (1915). Kanukka vai kannukka? Luonnon ystävä 19(6), 203–204. 

Wendt, G. von. (1915). Suomen lääkekasviviljelys- ja keräysosuuskunta. Luonnon 

Ystävä 19(1), 29–30. 

Westersund, J. (2002). Koulukasvion paluu. Opettaja 96(5), 34. 

Wheeler, Q. (ed.) (2008). Introductory: Towards the new taxonomy. In The new tax-

onomy. Boca Raton, FL: CRC Press, 1–17.  

Willamo, R. (2002). Ympäristökasvatuksen peruskysymysten äärellä: Ihminen on osa 

luontoa – mikä oikeastaan on ihmisen luontosuhde? Natura 39(1), 5–9. 

Wilson, E.O. (1992). The Diversity of Life. London: Penguin Group. 



303 

 

Witkin, H. (1949). Perception of body position and of the position of the visual field. 

Psychological Monographs 63(7), 1-46.  

Witkin, H., Moore, C., Goodenough, D., & Cox, P. (1977). Field-dependent and field-

independent cognitive styles and their educational implications. Review of 

Educational Research 47(1), 1–64. 

Yore, L.B., & Boyer, S. (1997). College Student´s Attitudes Towards Living Organ-

isms: The Influence of Experience & Knowledge. The American Biology 

Teacher 59(9), 558–563.  

Åhlberg, M. (1977). Elämänikäisen biologisen ja maantieteellisen kasvatuksen tavoit-

teiden teorian kehittelyä. Lisensiaatin tutkielma. Helsingin yliopiston kasva-

tustieteen laitos. 

Åhlberg, M. (1988). Kasvatustavoitteiden teoreettinen kehikko ja sen empiiristä koet-

telua. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 117. 

Åhlberg, M. (1990a). Kasvattajille sopivien tutkimusmenetelmien ja -instrumenttien 

teoreettiset perusteet, tutkiminen ja kehittäminen elinikäisen kasvatuksen ja 

oppimisen näkökulmasta: KST-projektin tutkimussuunnitelma. University of 

Joensuu. Research Reports of the Faculty of Education N:o 31. 

Åhlberg, M. (1990b). Käsitekarttatekniikka ja muut vastaavat graafiset tiedonesittä-

mistekniikat opettajan ja oppilaiden työvälineinä. University of Joensuu. Re-

search Reports of the Faculty of Education N:o 30. 

Åhlberg, M. (1992). Oppimisen, opetuksen ja opetussuunnitelman evaluaatio. Helsin-

ki: Finn Lectura. 

Åhlberg, M. (1997). Jatkuva laadunparantaminen korkealaatuisena oppimisena. Jo-

ensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 68. 

Åhlberg, M. (1998a). Kestävän kehityksen pedagogiikka ja yleisdidaktiikka. Kasvatus-

tieteiden tiedekunnan selosteita 71. Joensuun yliopistopaino: Joensuun yli-

opisto. 

Åhlberg, M. (1998b). Ecopedagogy and Ecodidactics: Education for Sustainable 

Development, Good Environment and Good Life. Kasvatustieteiden tiedekun-

nan selosteita, N:o 69. Joensuun yliopistopaino: Joensuun yliopisto. 

Åhlberg, M. (2001). Ympäristökasvatuksen tulevaisuuden näkymiä: ekopedagogiik-

kaa ja ekodidaktiikkaa kestävän kehityksen edistämiseksi. Teoksessa A. Raja-

korpi & K. Salmio (toim.) Toteutuuko kestävä kehitys kouluissa ja oppilaitok-

sissa. Helsinki: Opetushallitus. Arviointi 3/2001, 327–344. 

Åhlberg, M. (2008). Suullinen tieto.  

Åhlberg, M., & Ahoranta, V. (2008). Concept maps and short-answer tests: Probing 

pupils’ learning and cognitive structure. In A. Cañas, P. Reiska, M. Åhlberg & 

J. Novak (Ed.) Proceedings of the Third International Conference on Concept 

Mapping. Concept Mapping: Connecting Educators. Tallinn, Estonia & Hel-

sinki, Finland 2008, http://cmc.ihmc.us/cmc2008papers/cmc2008-p224.pdf  

Åhlberg, M., & Kaasinen, A. (2009) Underpinnings of lifelong biodiversity education 

and learning. (manuscript). 

Åhlberg, M., Kaasinen, A., Kaivola, T., & Houtsonen, L. (2001). Collaborative 

Knowledge Building to promote IN-service Teacher Training in Environ-

mental Education. Journal of Information Technology for Teacher Education. 

10(3), 227–237.  



304 

 

Åhlberg, M., Kaasinen, A., Kaivola, T., & Houtsonen. L. (2002). Yhteisöllistä tiedon-

rakentamista OECD/ENSI -ympäristökasvatushankkeessa – ensimmäisen vuo-

den kokemuksia. Helsingin yliopiston ainedidaktiikan symposiumissa 1. 2. 

2002 pidetty esitelmä. 

Åhlberg, M., Kaivola, T. Kaasinen, A., & Houtsonen, L. (2003). Yhteisöllistä tiedon-

rakentamista OECD/ENSI -ympäristökasvatushankkeessa: ensimmäisen vuo-

den kokemuksia. Teoksessa Meisalo, V. (toim.) Aineenopettajakoulutuksen 

vaihtoehdot ja tutkimus. Ainedidaktiikan symposiumi 1. 2. 2002. Helsingin 

yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 241, 225–237.  

Ärleman-Hagsér, E. (2008). Insikter om insekter – naturvetenskap i förskolan. Teok-

sessa I. Pramling Samuelsson & N. Samuelsson (ed.) Didaktiska studier. Mal-

mö: Gleerups, 67–81. 

  

 



305 

Liitteet 

Liite 1. Kasvilajintunnistustestin testilomakkeet 

Liite 2. Kasvilajintunnistustestissä olleiden kasvien tieteelliset, englantilaiset 

ja suomalaiset nimet 

Liite 3. Kasvilajintunnistustestin kasvikuvat 

Liite 4. Päiväkirja kuudensien luokkien kasvilajintunnistustesteistä ja haastat-

teluista 

Liite 5. Luontopolkutesti Savonlinnassa: kasvit ja kartta 

Liite 6. Luontopolkutestin kasvikuvat 

Liite 7. Päiväkirja Savonlinnan luontopolkutestiprojektista 

Liite 8. Eri luokka-asteilla opiskeltavia kasvilajeja oppikirjoista poimittuina 

Liite 9. Kyselyn kysymykset: yläaste ja lukio 

Liite 10. Kyselyn kysymykset: opettajankoulutuslaitokset  

Liite 11. Kyselyn kysymykset: yliopisto-opettajat 

Liite 12. Teemahaastattelun teemat ala-aste: yläaste, lukio 

Liite 13. Teemahaastattelun teemat: opettajankoulutuslaitos 

Liite 14. Asiantuntijahaastattelujen teemat (professorit 01, 02 ja tutkija 03) 

Liite 15. Professori 04:n teemahaastattelun teemat 

Liite 16. Emerita professori 05:n teemahaastattelun teemat 

Liite 17. Professori 06:n teemahaastattelun teemat 

Liite 18. Teemahaastatteluihin osallistuneet haastateltavat (sisältää liitetaulu-

kot 2–12) 

Liite 19. Teemahaastattelun yhteydessä esitetyt kasvikuvat 

Liite 20. Muuttujaluettelo SPSS –dataan ja lisäksi kyselyihin ja teemahaastat-

teluihin osallistuneiden tutkittavien oppilaiden, opiskelijoiden, luokanopetta-

jien, yliopisto-opettajien ja asiantuntijoiden numerointi (sisältää liitetaulukot 

13–15) 

Liite 21. Kasvilajintunnistustestin tuloksiin liittyviä taulukoita ja kuvioita 

(sisältää liitetaulukot 16–72) 

Liite 22. Luontopolkutestin tuloksiin liittyviä taulukoita ja kuvioita (sisältää 

liitetaulukot 73–80) 

Liite 23. Kyselyjen ja teemahaastattelujen tuloksiin liittyviä taulukoita ja ku-

vioita (sisältää liitetaulukot 81–96, liiteluettelot 1–3 ja liitekuviot 1–3) 

Liite 24. Yläasteen yhdeksännen luokan parhaimman ja heikoimman oppi-

laan litteroitu haastattelu 

Liite 25. Ohjeita kasvien kerääjälle 

Nämä saatavilla tutkijalta: 

Liite 26.Teemahaastattelujen tarkat ja yksittäiset tulostaulukot 

Liite 27. Kyselyjen tarkat ja yksittäiset tulostaulukot 



306 

 

 

Liite 28. Kyselyjen ja teemahaastattelujen tiivistetyt taulukot 

Liite 29. Teemahaastattelujen litteroidut käsikirjoitukset 

Liite 30. Teemahaastatteluista tehdyt käsitekartat 

Liite 31. SPSS-datamatriisi 



307 

 

 

LIITE 1 Kasvilajintunnistustestin testilomakkeet 

 

KASVILAJINTUNTEMUSTESTI 

Ala-aste, yläaste ja lukio: 

 

Nimi:_____________________________________________________ 

Koulu:____________________________________________________ 

Luokka:___________________________________________________ 

Sukupuoli:_________________________________________________ 

 

Näet jokaisen kasvikuvan noin 30 sekunnin ajan. Kirjoita kasvin nimi sille viivanume-

rolle, minkä numeroinen kuva on esittelyvuorossa. Jos et tiedä nimeä, piirrä viiva 

nimen tilalle. Voit myös kirjoittaa oletko nähnyt kasvin, vaikket muista nimeä. Vas-

tauksesi ovat luottamuksellisia. Kiitos osallistumisestasi. 

 

Opettajankoulutuslaitos: 

Nimi:______________________________________________________ 

Koulu/Koulutusohjelma:_______________________________________ 

Vuosikurssi/opiskeluvuodet:____________________________________ 

Sukupuoli:__________________________________________________ 

Email-osoite/puh.num.:________________________________________ 

 

Näet jokaisen kasvikuvan noin 30 sekunnin ajan. Kirjoita kasvin nimi sille viivanume-

rolle, minkä numeroinen kuva on esittelyvuorossa. Jos et tiedä nimeä, piirrä viiva 

nimen tilalle. Voit myös kirjoittaa oletko nähnyt kasvin, vaikket muista nimeä. Vas-

tauksesi ovat luottamuksellisia. Kiitos osallistumisestasi. 

 

Yliopisto-opettajat: 

Nimi: ________________________________________________________ 

Ammatti/työpaikka:_____________________________________________ 

Ikä:__________________________________________________________ 

Sukupuoli:_____________________________________________________ 

Email-osoite/puh.num., jos teihin voi ottaa tarvittaessa yhteyt-

tä:___________________________________________________________ 

 

Näet jokaisen kasvikuvan noin 30 sekunnin ajan. Kirjoita kasvin nimi sille viivanume-

rolle, minkä numeroinen kuva on esittelyvuorossa. Jos et tiedä nimeä, piirrä viiva 

nimen tilalle. Voit myös kirjoittaa oletko nähnyt kasvin, vaikket muista nimeä. Vas-

tauksesi ovat luottamuksellisia. Kiitos osallistumisestasi. 
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Kasvilajin nimi 

 1.  1.  

 2.  2.  

 3.  3.  

 4.  4.  

 5.  5.  

 6.  6.  

 7.  7.  

 8.  8.  

 9.  9.  

 10.  10.  

…jatkuu... 

 60.  60.  

 61.  61.  

 62.  62.  

 63.  63.  

 64.  64.  

 65.  65.  

 66.  66.  

 67.  67.  

 68.  68.  

 69.  69.  

 70.  70.  

KIITOS VASTAUKSISTASI! 

 

KASVILAJINTUNTEMUSTESTI (Luontopolkutesti) 

 

Nimi:__________________________________________ 

Koulu:_________________________________________ 

Luokka:________________________________________ 

Sukupuoli:______________________________________ 

Luonnossa ___________ Luokassa ____________ 

 

Testien aikana ei saa keskustella. Tee täysin itsenäistä työtä. Vastauksesi ovat luotta-

muksellisia. Kiitos osallistumisestasi! 

 

Luonnossa liikkuvien ohjeet: Kirjoita ohjaajan osoittaman kasvilajin nimi sille vii-

valle, monesko kasvilaji on kyseessä. Jos et tiedä kasvilajin nimeä, piirrä viiva nimen 
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tilalle. Voit myös kirjoittaa oletko nähnyt kasvilajin aikaisemmin, mutta et muista 

nimeä.  

 

Luokassa olevien ohjeet: Näet jokaisen kasvikuvan noin 30 sekunnin ajan. Kirjoita 

kasvin nimi sille viivanumerolle, minkä numeroinen kuva on esittelyvuorossa. Jos et 

tiedä nimeä, piirrä viiva nimen tilalle. Voit myös kirjoittaa oletko nähnyt kasvilajin 

aikaisemmin, mutta et muista nimeä.  

 

Kasvilajin nimi 

 1.  1.  

 2.  2.  

 3.  3.  

 4.  4.  

 5.  5.  

 6.  6.  

 7.  7.  

 8.  8.  

 9.  9.  

 10.  10.  

 11.  11.  

 12.  12.  

 13.  13.  

 14.  14.  

 15.  15.  

 16.  16.  

 17.  17.  

 18.  18.  

 19.  19.  

 20.  20.  

 21.  21.  

 22.  22.  

 23.  23.  

 24.  24.  

 25.  25.  

 26.  26.  

 27.  27.  

 28.  28.  

 29.  29.  

 30.  30.  

 31.  31.  

KIITOS OSALLISTUMISESTASI! 
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LIITE 2 Kasvilajintunnistustestissä olleiden kasvien tieteelliset, englantilaiset 

ja suomalaiset nimet 

 

numero 

testissä 

tieteellinen nimi englantilainen nimi suomalainen nimi 

1. Pinus sylvestris Pine mänty 

2. Picea abies Spruce kuusi 

3. Juniperus communis Juniper kataja 

4. Betula pendula Silver birch rauduskoivu 

5. Sorbus aucuparia Rowan pihlaja 

6. Populus tremula Aspen haapa 

7. Alnus incana Grey alder harmaaleppä 

8. Acer platanoides Norway maple vaahtera 

9. Prunus padus Bird cherry tuomi 

10. Daphne mezereum Daphne näsiä 

11. Calluna vulgaris Scotch Heather kanerva 

12. Rhododendron tomentosum Labrador-Tea suopursu 

13. Empetrum nigrum Curlewberry/Black 

crowberry 

variksenmarja 

14. Viola riviniana Common violet metsäorvokki 

15. Hepatica nobilis Common Liver-

wort/Liverleaf 

sinivuokko 

16. Anemone nemorosa European Wood 

Anemone 

valkovuokko 

17. Anemone vernalis Pale Pasque-flower kangasvuokko 

18. Trientalis europaea European Star-

flower/Chickweed 

Wintergreen 

metsätähti 

19. Tussilago farfara Coltsfoot leskenlehti 

20. Taraxacum sp. Dandelion voikukka 

21. Ranunculus acris Meadow/Common 

Buttercup 

niittyleinikki 

22. Leucanthemum vulgare Ox-eye-Daisy päivänkakkara 

23. Achillea millefolium Milfoil/Common 

yarrow 

siankärsämö 

24. Achillea ptarmica Sneezeweed ojakärsämö 

25. Oxalis acetosella Wood sorrel käenkaali/ketunleipä 

26. Maianthemum bifolium May lily/Wild lily of 

the valley 

oravanmarja 

27. Trifolium repens White clover valkoapila 

28. Trifolium pratense Red clover puna-apila 

29. Solidago virgaurea Goldenrod kultapiisku 

30. Epilobium angustifolium Fire weed maitohorsma 

31. Geranium sylvaticum Wood cranesbill metsäkurjenpolvi 

32. Dactylorhiza maculata Spotted orchid maariankämmekkä 

33. Tanacetum vulgare Tansy pietaryrtti 

34. Anthriscus sylvestris cow-parsley koiranputki 

35. Urtica dioica Common/Annual nokkonen 
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nettle 

36. Filipendula ulmaria Queen-of-the-

meadow 

mesiangervo 

37. Melampyrum pratense Cow-wheat kangasmaitikka 

38. Galeopsis speciosa Hemp-nettle kirjopillike 

39. Lathyrus pratensis Yellow Vetchling niittynätkelmä 

40. Vicia cracca Tufted vetch hiirenvirna 

41. Campanula rotundifolia Hare-bell kissankello 

42. Campanula patula Spreading Bellflower harakankello 

43. Convallaria majalis Lily-of-the-valley kielo 

44. Veronica chamaedrys Bird’s-

eye/Germander 

speedwell 

nurmitädyke 

45. Eriophorum vaginatum Cotton grass tupasvilla 

46. Alchemilla sp. Wrinkle leaf/Lady’s 

Mantle 

poimulehti 

47. Pteridium aquilinum Bracken sananjalka 

48. Plantago major Greater plantain piharatamo 

49. Matricaria matricarioides Pineapple mayweed pihasaunio 

50. Equisetum sylvaticum Wood-horsetail metsäkorte 

51. Luzula pilosa Hairy wood rush kevätpiippo 

52. Phleum pratense Timothy grass timotei 

53. Artemisia vulgaris Common mugwort pujo 

54. Rubus idaeus Raspberry vadelma 

55. Vaccinium myrtillus Blueberry/Bilberry mustikka 

56. Vaccinium vitis-idaea Rock-

Cranberry/Cowberry 

puolukka 

57. Fragaria vesca Wood Strawberry aho-/metsämansikka 

58. Rubus chamaemorus Baked-apple-

berry/Cloudberry 

muurain 

59. Vaccinium oxycoccos Cranberry (iso)karpalo 

60. Schoenoplectus lacustris Bulrush järvikaisla 

61. Phragmites australis Common Reed järviruoko 

62. Nymphaea alba/candida White water-lily (valko)lumme 

63. Nyphar lutea Yellow Nelum-

bo/Water-Cinqua 

pin/Yellow water-lily 

ulpukka 

64. Caltha palustris King’s cup/Cowslip rentukka 

65. Dicranum polysetum Dicranum (kangas)kynsisammal 

66. Hylocomium splendens Glittering feather 

moss 

(metsä)kerrossammal 

67. Cladonia stellaris Ball/tot reindeer moss palleroporonjäkälä 

68. Cetraria islandica Iceland moss/lichen (iso)hirvenjäkälä 

69. Usnea filipendula Beard moss/lichen (riippu)naava 

70. Linaria vulgaris Butter-and-

eggs/Common Toad-

flax 

kannusruoho 
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LIITE 3 Kasvilajintunnistustestin kasvikuvat 
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LIITE 4 Päiväkirja kuudensien luokkien kasvilajintunnistustesteistä ja tee-

mahaastatteluista 

 

30.10.2000 maanantaina  

Koulu 001, Espoo 

Kello 10-11 

Luokat 6a ja 6b yhdistettiin, koska paljon oppilaita oli poissa toisen projektin takia. Niinpä oppi-

laat siirrettiin yhteen ja samaan luokkaan, jonka olin kerennyt valmistella välitunnin aikana. Olin 

tullut koululle jo hyvissä ajoin aamulla, joten olin kerennyt varmistaa laitteiden toimivuuden, 

kuvien oikean järjestyksen jne.  

Kerroin aluksi testistä ja sen tarkoituksesta. Kerroin tarkat ohjeet siitä, mitä tulee tehdä. Oh-

jeiden antamiseen kului aikaa noin 5 minuuttia. 

Tämän jälkeen testi lähti liikkeelle ja varmistin aina välillä, että kaikki ovat varmasti oikeas-

sa kohdassa. Omat opettajat siirtyivät muuanne, joten se aiheutti hieman levottomuutta testin 

loppuvaiheessa. Ei kuitenkaan niin häiritsevää, että olisin joutunut toimenpiteisiin. 

Päätin tulla parin viikon kuluttua tekemään lopuille, puutuville oppilaille testin, jonka jäl-

keen haastattelutkin suoritettaisiin. 

 

31.10.2000 tiistaina 

Koulu 002, Espoo 

Kello 8-9 

Sain luvan pitää molemmat testit samassa luokassa, joten minun ei tarvinnut siirtyä paikasta 

toiseen. Juuri ennen testin alkua huomasin, että jatkojohto ei toimikaan. Nopeasti opettaja etsi 

minulle uuden jatkojohdon. 

6a-luokka saapui luokkaan omasta luokastaan. Opettaja oli mukana, joten mitään häiriöitä ei 

ollut. Kaikki sujui hyvin. 

kello 9-10 

Seuraavaksi luokkaan saapui 6b-luokka. Testi sujui täälläkin todella hyvin. Ei mitään häiriöitä.  

 

1.11.2000 keskiviikko 

Koulu 002, Espoo 

Kello 8-11 

Aloitin haastattelut 6b-luokan oppilaista. Sain haastattelutilaksi opettajanhuoneessa sijaitsevan 

kirjaston, joka oli rauhallinen paikka. Kello 12-14 siirryin pieneen luokkatilaan käytävälle, jossa 

oli hieman häiriötä ohi liikkuvista lapsien äänistä.  

 

2.11.2000 torstai 

Koulu 002, Espoo 

Eilen jäi ainoastaan yksi oppilaista haastattelematta. Haastattelu alkoi kello 8.45 ja se sujui oi-

kein hyvin. Näin olin haastatellut 12 oppilasta. 

 

7.11.2000 tiistai 

Koulu 003, Savonlinna 

Saavuin paikalle väsyneenä, sillä olin edellisenä iltana ajanut Helsingistä Sulkavalle ja lähtenyt 

aamulla jo aikaisin Savonlinnaan. Tulin taas ajoissa paikalle, sillä halusin saada testit kuntoon 

ennen aloitusta. Olinkin onnekas, sillä vahtimestari oli kovin avulias ja tarkisti luokat ja laitteet. 

Lisäksi ensimmäinen luokka oli tyhjillään ja pääsin sinne laittamaan välineet valmiiksi. Näin 

pääsin aloittamaan testin ajoissa.  

Kello 9-9.45 6a-luokka 

Luokassa oli sijainen, mutta luokka pysyi kuitenkin hiljaisena. Pieniä huomautuksia jouduin 

antamaan ja yhden oppilaan siirtämään toiseen paikkaan istumaan. 
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Kello 10-10.45 6b-luokka 

Välitunnin aikana siirsin tavarani luokkaan ja sain ne juuri ja juuri kuntoon ennen testin alkua. 

Kaikki sujui hyvin. oma opettaja oli paikalla. 

Kello 11-11.45 6c-luokka 

Testi alkoi ajoissa. Luokka oli hieman levoton ja jouduinkin tarkkailemaan sitä jatkuvasti. Oma 

opettaja oli toisessa huoneessa. 

 

8.11.2000 keskiviikko 

Koulu 003, Savonlinna 

Tulin jälleen ajoissa koululle. Laitoin haastattelutilakseni harjoittelijoiden huoneen, koska har-

joittelijoita ei ollut koululla. Lisäksi laitoin oveen lapun, jossa ilmoitin nauhoituksen olevan 

käynnissä. Huone oli viihtyisä ja istuimme sohvilla. Haastattelut aloitin heti kello 8 ja lopetin 

noin 13.30. Haastattelin kaikkiaan 18 oppilasta, joten olin aika väsynyt rupeaman jälkeen. Jat-

kossa ei ehkä kannata tehdä tällaista. Laatu voi kärsiä. 

 

9.11.2000 torstai 

Koulu 004, Parikkala 

Ajoin aamulla ajoissa koululle ja järjestin kaiken valmiiksi. Testi alkoi heti kello 9. Se sujui 

oikein hyvin. Yhden pojan siirsin kesken testin toiseen paikkaan istumaan. tarkistin testit heti ja 

aloin haastattelemaan oppilaita noin kello 11 opettajanhuoneen keittiössä. Haastattelut sujuivat 

hyvin. Lopetin noin kello 13. 

 

13.11.2000 maanantai 

Koulu 001, Espoo 

kello 10-11 

Saavuin koululle jo kello 8, sillä halusin olla ajoissa paikalla. Minulle jäikin hyvää aikaa järjes-

tellä laitteet, diat ja luokka kuntoon. Itse testi sujui todella hyvin ja sovitussa aikataulussa, sillä 

olimme esiopetuksen luokassa. Testissä oli vain 7 edelliskerralla puuttunutta oppilasta. 
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LIITE 5 Luontopolkutesti Savonlinnassa: kasvit ja kartta (syksy 2001) 

 

1. vaahtera (Acer pla-

tanoides) 

11. harakankello (Cam-

panula patula) 

21. timotei (Phleum pratense) 

2. kuusi (Picea alba) 12. nokkonen (Urtica dioica) 22. aho-

/metsämansikka(Fragaria vesca) 

3. haapa (Populus tremu-

la)  

13. sananjalka (Pteridium 

aquilinum) 

23. kultapiisku (Solidago vir-

gaurea) 

4. pihlaja (Sorbus aucu-

paria) 

14. tuomi (Prunus padus) 24. valkoapila (Trifolium re-

pens) 

5. piharatamo (Plantago 

major) 

15. pujo (Artemisia vulgaris) 25. mänty (Pinus sylvestris) 

6. maitohorsma (Epilo-

bium angustifolium) 

16. vadelma (Rubus idaeus) 26. poimulehti (Alchemilla sp.) 

7. hiirenvirna (Vicia 

cracca) 

17. ketunleipä/käenkaali 

(Oxalis acetosella) 

27. kissankello (Campanula 

rotundifolia) 

8. pihasaunio (Matricaria 

matricarioides) 

18. harmaaleppä (Alnus 

incana) 

28. mustikka (Vaccinium myr-

tillus) 

9. pihatatar (Polygonum 

aviculare L.) 

19. siankärsämö (Achillea 

millefolium) 

29. kataja (Juniperus com-

munis) 

10. voikukka (Taraxa-

cum sp.) 

20. kannusruoho (Linaria 

vulgaris)  

30. puna-apila (Trifolium prat-

ense) 

  31. rauduskoivu (Betula pendu-

la) 
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LIITE 6 Luontopolkutestin kasvikuvat 
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LIITE 7 Päiväkirja Savonlinnan luontopolkutestiprojektista 

 

Luontopolkuprojektin tarkoituksena oli tehdä testejä neljännelle, viidennelle ja kuu-

dennelle luokalle. Jokaisesta luokka-asteesta otettiin mukaan kaksi rinnakkaisluokkaa. 

Toinen luokista teki testin luokassa, toinen luonnossa. Tarkoitus oli, että luokassa 

olevat näkivät tismalleen samat kasvit kuvina kuin rinnakkaisluokka näkee luonnossa. 

Projekti lähti käyntiin sillä, että lähetin sähköpostia Savonlinnan koulun (koulu 003) 

rehtorille ja kysyin mahdollisuutta tehdä testiä hänen koulussaan. Vastaukseksi tuli 

seuraavanlainen viesti: 

Kyllä tämä sopii. Pyydä lupa vielä kirjallisena minulta, jos edellinen 

lupahakemuksesi ei ole kattanut nyt tehtävää tutkimuksen vaihetta. 

Ilmoittaudu rehtorin kansliaan, kun tulet. Ota yhteyttä seuraaviin opettajiin ja kerro 

samalla, että minun puolestani asia on periaatteessa selvä (kun lupa on allekirjoitet-

tu): 

4. lk: opettaja x, p. 5117813/sähköpostiosoite 

5. lk: opettaja x, p. 5117811/sähköpostiosoite 

6. lk: opettaja x, p.5117814/sähköpostiosoite 

Tutkimusintoa! 

t. rehtori 

Tämän jälkeen yritin ottaa opettajiin yhteyttä. Se ei kuitenkaan näyttänyt onnitu-

van sähköpostilla, joten päätin kirjoittaa kirjeen. Tämä tuottikin tulosta ja sain puhe-

linsoiton yhdeltä opettajista, jonka kanssa sovittiin, että tulen seuraavan viikon maa-

nantaina sopimaan tarkemmista ajoista. Hän puolestaan informoisi muita opettajia. 

Menin Savonlinnaan tiistaina 20.8.2001 noin kello 14.00. Saman tien päätin kier-

tää luontopolun läpi ja katsoa mitä sopivia kasveja polun varrelta löytyisi. Sää oli 

pilvinen ja hieman sateinenkin. Sain alustavan tarkastelun tulokseksi noin 30 testiin 

sopivaa kasvilajia. Tämän jälkeen päätin kuvata lajeja kamerallani. Seuraavaksi kier-

sin Professori Mauri Åhlbergin kanssa läpi polun ja tutkimme, mitkä kasvit ovat sopi-

via.  

Koska sää oli hieman pilvinen ja seuraavaksi päiväksi oli luvattu aurinkoisempaa 

keliä, päätin tulla silloin kuvaamaan loput kasvit ja tekemään tarkan kartan kasvien 

sijaintipaikoista. Keskiviikkona 21.8. sainkin kuvattua loput kasvilajit ja tein itselleni 

kartan luontopolusta. 

Torstaina vein kuvat kehitettäväksi eli 6 filmirullaa. Valitsin niistä parhaimmat ja 

skannasin ne tietokoneelle. Varasin myös Espoon Opetusmateriaalikeskuksesta data-

projektorin. Tein tietokoneelle selvän kartan kasvien sijainneista luontopolulla ja val-

mistin testilomakkeen. 

Perjantaina 24.8. hain dataprojektorin ja yritin etsiä kannettavaa tietokonetta, kos-

ka omamme oli lainassa. saimme sen kuitenkin käyttöömme. 

Sunnuntaina 26.8. siirsin kasvikuvat Powerpoint- ohjelmaan ja testasin laitteiden 

käytön ja toimivuuden. Järjestin myös kaiken muun valmiiksi seuraavaa päivää var-

ten, koska lähtisin silloin Savonlinnaan. 

Maanantaina 27.8. ajoin Savonlinnaan ja saavuin koululle sovittuun aikaan eli kel-

lo 12.00. Sovin opettajien kanssa testiajoista. Sopiminen sujui todella joustavasti ja 

helposti.  

Tässä testiajat luokittain:  
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päivämäärä kello luokka 

tiistai 28.8. 8-9 5c 

 9-10 6b 

 10-11 4a 

 11-12 6a 

keskiviikko 29.8. 9-10 4b 

 11-12 5b 

Näihin aikoihin tuli sitten vielä hieman muutoksia, sillä koulun alku aina tuottaa 

kaikenlaista. 5c –luokan testi suoritettiin puoli luokkaa kerrallaan, koska aamutunti 

olikin ryhmätunti. Toiselle ryhmälle testi tehtiin kello 13-14. 6a –luokan testi suoritet-

tiin tuntia myöhemmin eli kello 12-13. 

Sopimisen jälkeen menin monistamaan testilomakkeita yliopistolle. Monistin yh-

teensä noin 150 lomaketta. Kiersin vielä kerran luontopolun ja tarkistin kaikkien kas-

vien sijaintipaikan. Huomasin myös, että muutamasta kasvista oli viikon aikana tip-

puneet kukat pois, joten liimasin kukalliset valokuvat pahviin kiinni, joista ne olisi 

helppo näyttää oppilaille. Testasin vielä kotona, että laitteet toimivat. 

Tiistaina saavuin koululle noin 15 minuuttia ennen testin alkua. Kaikki sujui hy-

vin. puolikkaan ryhmän kanssa oli rauhallista toimia. Ei ollut minkäänlaisia häiriöte-

kijöitä. Testi kesti noin 30 minuuttia, kuten oli sovittu. Tämän jälkeen vein laitteet 

valmiiksi 4a –luokaan, jossa testi tapahtuisi kello 10-11. Sitten menin 6b –luokkaan ja 

annoin ohjeet luonnossa toimimiseen. Opettaja jakoi lokan kahteen ryhmään, tyttöihin 

ja poikiin. se ei ollut paras mahdollinen valinta, sillä poikaryhmän kanssa luonnossa 

liikkuminen ei ollut helppoa. Testi alkoi hieman myöhässä. Olin siis ensimmäiseksi 

poikaryhmän kanssa. Häiriötekijöitä olivat ensinnäkin kova tuuli, mutta myös poikien 

puhuminen kielloista huolimatta ja muu levoton käyttäytyminen. Saimme kuitenkin 

testin tehtyä, mutta aikataulusta myöhässä. Tyttöryhmän kanssa testi sujui joutuisam-

min. Olin kuitenkin 25 minuuttia myöhässä, kun saavuin 4a –luokkaan. Olimme kui-

tenkin jo etukäteen puhuneet, että ei haittaa, vaikka tulisinkin myöhässä. testi 4a –

luokassa sujui varsin rauhallisesti ja mukavissa merkeissä. Häiriötekijöitä ei ollut. 

Aikaa kului noin 30 minuuttia. 

Tämän jälkeen menin valmistelemaan laitteita 6a - luokkaan. Minulla jäi noin yh-

den tunnin väli, joten päätin tarkastaa testilomakkeita ja käyttää siten aikani hyödyksi. 

Kello 12.15 aloitimme 6a –luokan kanssa. Testi sujui sielläkin oikein rauhallisesti. 

Testin jälkeen opettaja kertoi, että hän oli kyseisen luokan kanssa harrastanut kasvien 

tutkimista. joka kesä jokaisen oppilaan piti kerätä neljä kasvilajia, kuivattaa ne, näyt-

tää opettajalle ja vielä tavallaan tenttiä ne. Mielenkiintoista nähdä, näkyykö se testitu-

loksissa. 

Vielä kello 13 aloitin testauksen 5c –luokassa puolikkaalle ryhmälle. Testi sujui 

hyvin leppoisissa tunnelmissa. Aikaa kului noin 30 minuuttia. Tiistain testeistä jäi 

hyvä mieli, sillä kaikki sujui mukavasti.  

Keskiviikkona saavuin koululle jo ennen kello kahdeksaa. Tarkistin testilomak-

keita. Kello 9 saavuin liikuntahallin pihaan, missä olimme sopineet tapaavamme. Otin 

puolikkaan ryhmän mukaani. Koska lähdimme kiertämään luontopolkua nyt toisesta 

suunnasta, ajattelin, että onnistuisin käymään läpi kasvit eri järjestyksessä, kuin miten 

ne normaalisti menisivät. Tämä ei kuitenkaan ollut viisas ratkaisu, sillä siihen kului 

aikaa, virhemahdollisuudet kasvoivat jne. Aikaa kaikkinensa kului lähes 50 minuuttia! 

Otin toisen ryhmän mukaani ja päätin lähteä nyt järjestyksessä kiertämään polkua, 
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tosin lopusta alkuun päin. Tämä sujui huomattavasti paljon paremmin ja ryhmässä 

vallitsi hyvä ja innostunut tunnelma. Aikaa ei kulunut kuin hieman yli 30 minuuttia. 

Ajattelin ehdottaa 5b –luokan opettajalle, josko hän haluaisi lähteä mukaan luon-

topolulle ja ottaisimme koko ryhmän mukaan samalla kertaa. Hän suostui ja lupasi 

puolittaa ryhmän siten, että kaikki näkevät kasvit varmasti ja selvästi ilman tungosta. 

Tämä järjestely osoittautui hyväksi. Vallitsi mukava ilmapiiri kaikin puolin. Saimme 

testin tehtyä noin 35 minuutissa.  

Tämän jälkeen pakkasin tavarani ja suunnistin kohti linja- autoa ja Espoota. Tors-

taina 30.8. tarkistin loput testilomakkeet, kirjoitin tätä päiväkirjaa ja kiitin opettajia ja 

rehtoria sähköpostitse testistä. Perjantaina 31.8. täytyy palauttaa dataprojektori ope-

tusmateriaalikeskukseen. Tämän jälkeen alan listata testitietoja datalomakkeeseen ja 

syötän tiedot koneelle. Sitten ne voidaan ajaa SPSS- ohjelmaan ja suorittaa niistä eri-

laisia laskelmia. 
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LIITE 8 Eri luokka-asteilla opiskeltavia kasvilajeja oppikirjoista poimittuina 

 

Kun tutkimus aloitettiin, oli käytössä vielä Peruskoulun opetussuunnitelmat vuodelta 

1994 ja sen neljäs korjattu painos vuodelta 2000. Siksi tässä kohdin tarkastellaan sen 

aikaista opetussuunnitelmaa ja ennen vuotta 2000 käytössä olleita ympäristö- ja luon-

nontiedon ja biologian oppikirjoja, koska aineisto kerättiin ennen uutta, vuonna 2004 

julkaistua Perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja uusi oppikirjoja.  

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa 1994 korostettiin kestävän kehityk-

sen merkitystä keskeisenä oppisisältönä koko peruskoulun ajan. Kestävän kehityksen 

ja elämäntavan omaksuminen oli yksi koulun arvoperustatavoitteista. Ympäristökas-

vatuksen yhtenä tavoitteena, johon ala-asteen ympäristö- ja luonnontieto sekä yläas-

teen biologian opetus kuuluvat, oli opettaa oppilas havaitsemaan ja kokemaan ympä-

röivää luontoa.  

Ympäristö- ja luonnontieto on oppiainekokonaisuus ala-asteella. Sen tavoitteina 

ovat muun muassa se, että oppilas oppii luonnossa liikkuen hankkimaan sieltä elä-

myksiä sekä havaitsemaan ja tuntemaan luonnon rakenteita ja vuorovaikutussuhteita. 

Oppilaan tulee myös oppia tuntemaan ja tunnistamaan eliöitä ja niiden elinympäristö-

jä sekä ymmärtämään eliökunnan järjestelmän pääpiirteet ja eliökunnan monimuotoi-

suutta. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (4. korjattu painos 2000) kehotet-

tiin myös oppilasta keräämään näytteitä, kuten kiviä, kasveja ja hyönteisiä, valoku-

vaamaan ja videoimaan luontoa ja tutustumaan kokoelmiin. 

Biologia on yläasteella opetettava oppiaine. Sen tavoitteena oli muun muassa, että 

oppilas oppii tunnistamaan ja tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elintoimintoja 

sekä ymmärtämään lajien sopeutumista ympäristöönsä. Yläasteen biologian opetuksen 

pohjana oli oletus siitä, että oppilas on ala-asteella hankkinut luontotuntemuksen ja –

tutkimisen perustiedot ja –taidot. Oppilaan toivottiin oppivan lajinmääritystä muun 

muassa maastotyöskentelyn avulla. 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa ei ollut erillistä lajilistaa opetettavis-

ta kasvilajeista. Koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa oli myös luovuttu suurelta 

osilta lajien luetteloinnista. Eri luokilla opetettavat lajit löytyivät siten käytettävissä 

olevista oppikirjoista. Näissä kirjoissa oli eroja, vaikka aihesisällöt noudattelivatkin 

yleensä samaa linjaa. Suurin osa lajeista oli ala-asteen oppikirjoissa. Kävin läpi eri 

luokka-asteilla käytettäviä oppikirjoja ja kirjasin ylös niissä mainitut kasvilajit. Tar-

kistetut kirjat olivat:  

Koulun biologia 3 - 6, 1992, 1993, 1994. Mattila, R., Nyberg, T., Vestelin, O. Helsin-

ki: Otava. 

Koulun biologia, 7 – 8. 1990, 1992. Ikonen, P., Kiviluoto, S. Helsinki: Otava. 

Koulun biologia, lukio 1- 2. 1999Tast, J., Tyrväinen, H., Nyberg, T., Leinonen, M. 

Helsinki: Otava. 

Koulun ympäristötieto 3. 1994 – 2004, eri painokset. Nyberg, T., Vestelin, O., Arjan-

ne, S., Kenno, P., Leinonen, M., Palosaari, M., Vehmas, P. Helsinki: Otava. 

Koulun ympäristötieto 4. 2001. 1. – 2. painos. Nyberg, T., Vestelin, O., Arjanne, S., 

Kenno, P., Leinonen, M., Palosaari, M., Vehmas, P. Helsinki: Otava. 

Koulun ympäristötieto 5. 1996. Nyberg, T., Vestelin, O., Arjanne, S., Kenno, P., Lei-

nonen, M., Palosaari, M., Vehmas, P. Helsinki: Otava. 

Koulun ympäristötieto 6. 1997. Nyberg, T., Vestelin, O., Arjanne, S., Kenno, P., Lei-
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nonen, M., Palosaari, M., Vehmas, P. Helsinki: Otava. 

Luontokirja. 1996. Karhiola, E., Vilska, P., Väisänen, M. Helsinki: Otava. 

Luonnontutkija 1 – 2. 1997. Nuutinen, A., Tolvanen, P. Helsinki: WSOY. 

Luonnontutkija 3 – 4, 5 - 6, 1999. Aho, L., Kytömäki, P., Nurmi, J., Saarivuori, M. 

Helsinki: WSOY. 

Luonnontutkija 5-6. Holste, M., Kröger, P., Raekunnas, M. & Riikonen, J. 1998. Hel-

sinki: WSOY.  

Luonnontutkija, Eliöiden maailma. 1995. Kiiveri, K., Nuutinen, A., Tolvanen, P., 

Raitanen, M. Helsinki: WSOY. 

Verne 3. Ala-asteen ympäristö- ja luonnontieto. 1996. 1. – 3. painos. Aho, L., Enqvist, 

S., Kytömäki, P., Nurmi, J. & Saarivuori M. Helsinki : WSOY. 

Verne 4. Ala-asteen ympäristö- ja luonnontieto. 1995. Aho, L., Enqvist, S., Kytömäki, 

P., Nurmi, J. & Saarivuori M. Helsinki : WSOY. 

Verne 5. Ala-asteen ympäristö- ja luonnontieto. 1996. 1. – 2. painos. Aho, L., Enqvist, 

S., Kytömäki, P., Nurmi, J. & Saarivuori M. Helsinki : WSOY. 

Verne 6. Ala-asteen ympäristö- ja luonnontieto. 1998. 1. – 3. painos. Aho, L., Kytö-

mäki, P., Nurmi, J. & Saarivuori M. Helsinki : WSOY. 

Värikäs luonto 7. 1999. 1. – 3. painos. Rikkinen, J., Hannula, P., Samuli, H. Helsinki: 

WSOY. 

Värikäs luonto 8. 1999. 1. – 4. painos. Rikkinen, J., Hannula, P., Samuli, H. Helsinki: 

WSOY. 

Värikäs luonto 9. 1998. 1. – 3. painos. Rikkinen, J., Hannula, P., Samuli, H. Helsinki: 

WSOY. 

Ylli 1. Ympäristö- ja luonnontieto. 2001. Karhiola, E., Vilska, P., Väisänen, M. Hel-

sinki: Otava. 

Ympäristöretki. Ympäristö- ja luonnontieto 1 - 2. 1999. Karhiola, E., Paavilainen, J., 

Vilska, P., Väisänen, M., Heinonen, A. Helsinki: Otava. 

 

Luokka Keskeisiä 

sisältöjä 

oppikir-

joissa 

Oppikirjoissa esiintyvät lajit, 

jotka tunnettu hyvin 

Oppikirjoissa mainittuja 

kasvilajeja (kaikkia lajeja ei 

ole tässä lueteltu) 

alkuope-

tus (1. – 

2. luok-

ka) 

piha, lä-

hiympäris-

tö, elävä - 

eloton 

mustikka, pihlaja, vaahtera, 

kuusi, valkovuokko, nokko-

nen, lumme 

mustikka, puolukka, juolukka, 

vadelma, ahomansikka, man-

sikka, lakka, mesimarja, tyrni, 

karpalo, variksenmarja, pihara-

tamo, pihatatar, maitohorsma, 

kissankello, keltamatara, ren-

tukka, kullero, voikukka, les-

kenlehti, sinivuokko, kelta-

vuokko, valkovuokko, kangas-

vuokko, niittynurmikka, timo-

tei, päiväkakkara, siniheinä, 

pietaryrtti, siankärsämö, oja-

kärsämö, niittynätkelmä, hii-

renvirna, aitovirna, nokkonen, 

poimulehti, kanerva, oravan-

marja, ketunleipä, vanamo, 

3. piha, pien-

nar, suo, 

vesi, ranta, 

metsä 

mustikka, pihlaja, vaahtera, 

kuusi, nokkonen, lumme  

4. metsä, 

kevät 

vadelma, mustikka, pihlaja, 

mänty, voikukka, nokkonen, 

lumme 

5. niitty, piha, 

puistot 

vadelma, mustikka, muurain, 

kuusi, mänty, pihlaja, vaahtera, 

voikukka, nokkonen  

6. pelto, 

puutarha 

mustikka, pihlaja, kuusi, lum-

me 
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7. vesikasvit, 

suokasvit 

mustikka, kuusi puna-apila, alsikeapila, valko-

apila, riidenlieko, lieko, korte, 

saniainen, sananjalka, kalli-

oimarre, peltokorte, koiranput-

ki, kielo, osmankäämi, niitty-

leinikki, tunturikohokki, jää-

leinikki, liekovarpio, uuvana, 

sielikkö, lapinvuokko, kurjen-

kanerva, tunturikoiransilmä, 

riekonmarja, jauhosavikka, 

pelto-orvokki, pihasaunio, 

peltohatikka, peltokanankaali, 

pihatähtimö, kirjopillike, juo-

lavehnä, vuohenputki, pelto-

valvatti, pelto-ohdake, pelto-

korte, kumina, kihokki, syys-

maitiainen, kultapiisku, tupas-

villa, suopursu, suokukka, 

meriratamo, ruoholaukka, 

peltosaunio eli saunakukka, 

metsätähti, metsäkurjenpolvi, 

käenkaali, kevätpiippo, näsiä, 

metsäorvokki, valkolehdokki, 

harakankello, ojakellukka, 

mesiangervo, karhunputki, 

pujo, nurmilauha, niittynät-

kelmä, hiirenvirna, poimulehti, 

kannusruoho, koiranheinä, 

raiheinä, lutukka, keltamaksa-

ruoho, imikkä, kevätesikko, 

käenrieska, rantavehnä, poh-

janlahdenlauha, myrkkykeiso, 

saroja, ranta-alpi, rantakukka, 

luhtalemmikki, ahvenvita, 

uistinvita, järviruoko, järvi-

kaisla, ulpukka, lumme, vesi-

rutto, siimapalpakko, järvikor-

te, kurjenmiekka, vesikuusi, 

tikankontti, raate, leväkkö, 

mutasara, valkopiirtoheinä, 

pullosara, korpi-imarre, maa-

riankämmekkä, kurjenjalka, 

vehka, kangasmaitikka, kis-

sankäpälä, pelto-ohdake, taki-

ainen, ketohanhikki, kevätlin-

nunherne, särmäkuisma, rah-

kasammal, karhunsammal, 

kerrossammal, kynsisammal, 

seinäsammal, sulkasammal, 

sirppisammal, maksasammal, 

lehtisammal, poronjäkälä, 

nahkajäkälä,naava, hirvenjäkä-

8. metsäkasvit 

(puut, 

pensaat, 

kenttäker-

ros, sam-

malet ja 

jäkälät) 

mustikka, puolukka, pihlaja, 

vaahtera, lumme 

9. ihmisen 

biologiaa 

- 

10. kasvifysio-

logiaa, 

eliökunta-

järjestelmä, 

taksonomi-

aa 

mustikka, puolukka, kuusi, 

mänty, voikukka 

11. kasvifysio-

logiaa, 

eliökunta-

järjestelmä, 

taksonomi-

aa 

voikukka 
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lä, harmaaporonjäkälä, haavan 

keltajäkälä, palleroporonjäkä-

lä, keräporonjäkälä, kuusi, 

mänty, rauduskoivu, hies-

koivu, vaivaiskoivu, koivu, 

vaahtera, pihlaja, harmaaleppä, 

tervaleppä, leppä, tammi, 

haapa, lehmus, paju, raita, 

tuomi, kataja, jalava, lehtikuu-

si, saarni, poppeli, koristekas-

veja, ruukkukasveja ja hyöty-

kasveja... 
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LIITE 9 Kyselyn kysymykset: yläaste, lukio 

 

Oikeassa kyselyssä tilaa vastata oli enemmän, mutta tässä liitteessä esitetään vastaus-

tila minimaalisena. 

 

KYSELY 

Vastauksesi ovat ehdottoman luottamuksellisia. Voit jatkaa vastaustasi tarvittaessa 

paperin kääntöpuolelle. Kiitos osallistumisestasi! 

 

1. Mitä kasvit ja luonto sinulle merkitsevät?________________________________ 

2. Tarvitseeko kasvilajeja mielestäsi tuntea? Miksi kyllä/ei?____________________ 

3. Mitä hyötyä kasvien tunnistamisesta mielestäsi on?_________________________ 

4. Miten ja milloin itse olet oppinut tunnistamaan kasvilajeja? Mikä on ollut paras 

tapa oppia kasvilajeja?_______________________________________________ 

5. Millä luokka- asteella kasvilajeja tulisi opettaa koulussa?____________________ 

6. Miten kasvilajeja tulisi opettaa koulussa? _______________________________ 

7. Millaisia/mitä kasvilajeja sinun tulisi ainakin osata tunnistaa?__________________ 

8. Terveiset, ruusut/risut tutkimuksen tekijälle.______________________________ 
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LIITE 10 Kyselyn kysymykset: opettajankoulutuslaitos 

 

Oikeassa kyselyssä tilaa vastata oli enemmän, mutta tässä liitteessä esitetään vastaus-

tila minimaalisena. 

 

KYSELY 

Vastauksesi ovat ehdottoman luottamuksellisia. Voit jatkaa vastaustasi tarvittaessa 

paperin kääntöpuolelle. Kiitos osallistumisestasi! 

 

1. Mitä kasvit ja luonto sinulle merkitsevät?__________________________________ 

2. Onko kasvilajintuntemus mielestäsi tärkeää? Miksi kyllä/ei?_________________ 

3. Mitä hyötyä kasvilajintuntemuksesta mielestäsi on?_______________________ 

4. Miten ja milloin itse olet oppinut tunnistamaan kasvilajeja? Mikä on ollut moti-

voivinta kasvilajien opettelussa?___________________________________________ 

5. Milloin (ikä/luokka-aste) kasvilajeja tulisi opettaa suomalaisille lapsil-

le/nuorille?_________________________________________________________ 

6. Miten kasvilajeja tulisi opettaa suomalaisille lapsille/nuorille/aikuisille? Kerro omat 

parhaat menetelmäsi ja kokemuksesi.____________________________________ 

7. Millaisia/mitä kasvilajeja suomalaisten tulisi ainakin osata tunnis-

taa?________________________________________________________________ 

8. Mitä kokemuksia sinulla on kasvi-cd-rom-ohjelmien käytöstä? Jos sinulla ei ole 

kokemusta niistä, miten ajattelet voivasi käyttää niitä hyödyksi opetukses-

sa?__________________________________________________________________ 

9. Terveiset, ruusut/risut tutkimuksen tekijälle.______________________________ 
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LIITE 11 Kyselyn kysymykset: yliopisto-opettajat 

 

Oikeassa kyselyssä tilaa vastata oli enemmän, mutta tässä liitteessä esitetään vastaus-

tila minimaalisena. 

 

KYSELY 

Vastauksesi ovat ehdottoman luottamuksellisia. Voit jatkaa vastaustasi tarvittaessa 

paperin kääntöpuolelle. Kiitos osallistumisestasi! 

 

1. Mitä kasvit ja luonto sinulle merkitsevät?_______________________________ 

2. Onko lajintuntemus mielestäsi tärkeää? Miksi?___________________________ 

3. Mitä hyötyä kasvilajintuntemuksesta mielestäsi on?_______________________ 

4. Miten ja milloin itse olet oppinut tunnistamaan kasvilajeja? Mikä on ollut moti-

voivinta kasvilajien opettelussa?________________________________________ 

5. Milloin kasvilajeja tulisi opettaa suomalaisille lapsille/nuorille?_______________ 

6. Miten kasvilajeja tulisi opettaa suomalaisille lapsille/nuorille/aikuisille? Kerro omat 

parhaat menetelmäsi ja kokemuksesi.____________________________________ 

7. Millaisia/mitä kasvilajeja suomalaisten tulisi ainakin osata tunnis-

taa?________________________________________________________________ 

8. Mitä kokemuksia sinulla on kasvi-cd-rom-ohjelmien käytöstä? Jos sinulla ei ole 

kokemusta niistä, miten ajattelet voivasi käyttää niitä hyödyk-

si?___________________________________________________________________ 

9. Arvioi tämän kasvilajintuntemustestin validiutta. Saadaanko mielestäsi tällaisella 

testillä aikaan uskottavia tuloksia? ______________________________________ 

10. Terveiset, ruusut/risut tutkimuksen tekijälle.______________________________ 
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LIITE 12 Teemahaastattelun teemat ja kysymykset: ala-aste, yläaste ja lukio 

 

Lämmittelykysymykset 

Aluksi esittelyt. Kerron lyhyesti haastattelusta ja sen etenemisestä.  

 

Koti 

1. Kerro lyhyesti kodistasi: sisarukset, asuintalo ja asuinympäristö. 

2. Missä haluaisit asua (maalla/kaupungissa; kerrostalossa, omakotitalossa, maalaista-

lossa)? Miksi?  

 

Harrastuneisuus 

3. Mitä teet ulkona ollessasi?  

4. Harrastatko luonnossa liikkumista/luonnon tutkimista? Liikutko luonnossa yksin, 

perheesi, kavereidesi tai esim. koirasi kanssa? Miten usein ja millaisissa tapauksissa? 

- Jos vastaus on kyllä, niin mitä teet luonnossa (sienestys, marjastus, kävely, suunnis-

tus, leikkiminen, keräily jne.), milloin liikut siellä (vuodenaika ym.). Miksi? 

- Jos vastaus on ei, niin miksi et liiku luonnossa, haluaisitko liikkua enemmän, eikö 

perheesi liiku, eikö luontoa ole lähellä? 

5. Katsotko TV:stä luonto-ohjelmia? 

Kyllä: Millaisia ohjelmia, miksi, toivoisitko millaisia luonto-ohjelmia enemmän? 

Ei: Miksi et katso, millaiset ohjelmat voisivat kiinnostaa? 

6. Tuleeko kotiisi jokin luontoon liittyvä lehti? 

Kyllä: Mikä lehti, luetko itse, onko se sinusta kiinnostava? 

Ei: Haluisitko, että teille tulisi jokin lehti, millainen sen mielestäsi tulisi olla, mitä sen 

pitäisi sisältää? 

7. Oletko asunut maaseudulla tai viettänyt siellä esim. lomiasi? 

Kyllä: Millaista on mielestäsi asua maalla, mikä siellä on mukavaa/ikävää, haluaisitko 

asua maaseudulla tulevasuudessa? Miksi? 

Ei: Haluaisitko asua maalla, miksi kyllä/ei, toivoisitko, että voisit viettää lomasi maal-

la, miksi? 

 

Tieto ja asenteet 

8. Mitä luonto sinulle merkitsee? 

9. Mitä kaikkea luontoon mielestäsi kuuluu? Mikä/mitä luonto on? 

10. Kannattaako mielestäsi luontoa suojella? 

Kyllä: Miksi? 

Ei: Miksi? 

11. Mikä kasvi on, määrittele? Miten se eroaa mm. eläimestä? 

- Mitä osia voit erottaa kasvista, mistä se kostuu? 
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12. Mihin kasveja tarvitaan, mitä hyötyä kasveista on ihmisille, eläimille, maapallolle 

jne.? 

13. Tarvitseeko kasveja mielestäsi tunnistaa? Miksi olisi hyödyllistä tuntea kasvilaje-

ja? 

Kyllä: Miksi? 

Ei: Miksi? 

14. Tunnetko olosi tylsäksi esimerkiksi bussipysäkillä odotellessasi linja-autoa tai 

puistossa odottaessasi ystävääsi? Miksi? Luuletko, että jos osaisit tunnistaa paremmin 

ympärillä olevia kasvilajeja, olisiko odottelukin mielenkiintoisempaa? 

 

Tunnistamisprosessi 

15. Nähdessäsi kasvin, mitä tuntomerkkejä tarkkailet siitä, että osaat tunnistaa sen? 

Vaikuttaako väri, koko, muoto, lehdet, kasvupaikka vai joku muu? 

16. Seuraavaksi näytän kymmenen testissäkin esiintynyttä kasvikuvaa. Katso rauhassa 

kuvaa ja kerro minulle, mitä osia tarkkailet kasvilajista. Kerro myös kasvin nimi, jos 

tunnistat kasvin. 

17. Miten muuten voit yrittää tunnistaa kasvilajin kuin näkemällä? 

18. Osasitko tunnistaa testissä mielestäsi hyvin/heikosti kasvilajeja? Miksi? Oliko 

joukossa sellaisia kasvilajeja, jotka olit nähnyt, mutta et muistanut niiden nimeä? 

19. Olisiko sinulla ehdotusta siihen, kuinka kasvilajeja voisi opetella? 

 

KIITOS VASTAUKSISTASI! 
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LIITE 13 Teemahaastattelun teemat ja kysymykset: opettajankoulutuslaitos 

 

Lämmittelykysymykset 

Aluksi esittelyt: 

- Kerrotko nimesi ja koulutusohjelmasi 

- Kerropa vähän jotain itsestäsi. Miten tulit hakeneesi Okl:n? 

Kerron lyhyesti haastattelusta ja sen etenemisestä.  

 

Koti 

1. Kerro lyhyesti mistä olet kotoisin ja millainen asuinympäristö sinulla on ollut. 

2. Missä haluaisit asua (maalla/kaupungissa; kerrostalossa, omakotitalossa, maalaista-

lossa)? Miksi?  

3. Oletko asunut maaseudulla tai viettänyt siellä esim. lomiasi? 

Kyllä: Millaista on mielestäsi asua maalla, mikä siellä on mukavaa/ikävää, haluaisitko 

asua maaseudulla tulevasuudessa? Miksi? 

Ei: Haluaisitko asua maalla, miksi kyllä/ei, toivoisitko, että voisit viettää lomasi maal-

la, miksi? 

 

Harrastuneisuus 

4. Mitä harrastat? 

5. Mitä teet ulkona ollessasi?  

6. Harrastatko luonnossa liikkumista/luonnon tutkimista? Liikutko luonnossa yksin, 

perheesi, kavereidesi tai esim. koirasi kanssa? Miten usein ja millaisissa tapauksissa? 

- Jos vastaus on kyllä, niin mitä teet luonnossa (sienestys, marjastus, kävely, suunnis-

tus, leikkiminen, keräily jne.), milloin liikut siellä (vuodenaika ym.). Miksi? 

- Jos vastaus on ei, niin miksi et liiku luonnossa, haluaisitko liikkua enemmän, eikö 

perheesi liiku, eikö luontoa ole lähellä? 

7. Katsotko TV:stä luonto-ohjelmia? 

Kyllä: Millaisia ohjelmia, miksi, toivoisitko millaisia luonto-ohjelmia enemmän? 

Ei: Miksi et katso, millaiset ohjelmat voisivat kiinnostaa? 

8. Tuleeko kotiisi jokin luontoon liittyvä lehti? 

Kyllä: Mikä lehti, luetko itse, onko se sinusta kiinnostava? 

Ei: Haluisitko, että teille tulisi jokin lehti, millainen sen mielestäsi tulisi olla, mitä sen 

pitäisi sisältää? 

9. Oletko keräillyt tai keräiletkö jotakin? 

 

Tieto ja asenteet 

10. Mitä luonto sinulle merkitsee? 

11. Mitä kaikkea luontoon mielestäsi kuuluu? Mikä/mitä luonto on? 

12. Mitä luonnon suojelu mielestäsi on? 
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13. Kannattaako mielestäsi luontoa suojella? 

Kyllä: Miksi? 

Ei: Miksi? 

14. Mikä kasvi on, määrittele? Miten se eroaa mm. eläimestä? 

- Mitä osia voit erottaa kasvista, mistä se koostuu? 

15. Mihin kasveja tarvitaan, mitä hyötyä kasveista on ihmisille, eläimille, maapallolle 

jne.? 

16. Tarvitseeko kasveja mielestäsi tunnistaa? Miksi olisi hyödyllistä tuntea kasvilaje-

ja? Millaisia kasvilajeja olisi hyvä tuntea? 

Kyllä: Miksi? 

Ei: Miksi? 

17. Miten kasvilajeja on opetettu sinulle lapsena (kotona, koulussa)? 

18. Onko lajintuntemusta opetettu okl:ssa? Jos kyllä, niin miten? Jos ei, niin missä 

määrin kasvilajien tunnistamista tulisi opettaa opettajankoulutuslaitoksessa?  

19. Minkä ikäisenä kasvilajeja tulisi opettaa lapsille? 

20. Miten niitä tulisi opettaa? Hyviä menetelmiä? 

21. Mitä/millaisia lajeja tulisi opettaa ja paljonko?  

 

Tunnistamisprosessi 

22. Nähdessäsi kasvin, mitä tuntomerkkejä tarkkailet siitä, että osaat tunnistaa sen? 

Vaikuttaako väri, koko, muoto, lehdet, kasvupaikka vai joku muu? 

23. Seuraavaksi näytän kymmenen testissäkin esiintynyttä kasvikuvaa. Katso rauhassa 

kuvaa ja kerro minulle, mitä osia tarkkailet kasvilajista. Kerro myös kasvin nimi, jos 

tunnistat kasvin. 

1. mänty 6. puolukka 

2. kuusi 7. voikukka 

3. rauduskoivu 8. päivänkakkara 

4. vadelma 9. nokkonen 

5. mustikka 10. valkoapila 

24. Miten muuten voit yrittää tunnistaa kasvilajin kuin näkemällä? 

25. Osasitko tunnistaa testissä mielestäsi hyvin/heikosti kasvilajeja? Miksi? Oliko 

joukossa sellaisia kasvilajeja, jotka olit nähnyt, mutta et muistanut niiden nimeä? 

 

KIITOS VASTAUKSISTASI! 
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LIITE 14 Asiantuntijahaastattelujen teemat: haastateltavina professorit 01 ja 

02 ja tutkija 03 

 

Aluksi ”lämmittelykysymyksiä”, esimerkiksi kysyn päivän kulumisesta ym. Sitten 

tarvittaessa taustatietokysymykset: 

- Nimi ja työpaikka sekä ammatti 

- Harrastukset 

- Miksi tulitte valinneeksi kyseisen ammatin? Tuntuuko ala tällä hetkellä oikealta? 

- Missä haluaisitte asua? 

 

TEEMAT KYSYMYKSET 

Kasvit ja luonto yleensä Mitä kasvit Sinulle merkitsevät? 

Mitä luonto yleensä Sinulle merkitsee? 

Mitä tunteita koet ollessasi luonnossa kasvien 

lähellä? 

Mitä tunteita koet yleensä luonnossa ollessa-

si? 

Kasvilajien oppiminen, tunteminen, tunnista-

minen 

Onko kasvien tunnistaminen/lajintuntemus 

tärkeää? Miksi? 

 

Miten itse olet oppinut tuntemaan kasveja? 

Milloin muistat oppineesi ensimmäiset kasvi-

lajisi? Mitkä ne olivat? Mistä tunnistit ne?  

Milloin viimeksi aikuisena opit uuden kasvi-

lajin? Miten se tapahtui? 

 

Mitä kasveja suomalaisten yleensä pitäisi 

oppia tunnistamaan? Miksi? 

Mitä eliöitä yleensä suomalaisten tulisi oppia 

tunnistamaan? Miksi 

Montako kasvilajia Sinun mielestäsi koulussa 

pitäisi oppia? Mitä niihin ainakin pitäisi kuu-

lua? 

 

Miten yleensä tunnistat kasvilajeja? Millä 

perusteella, mitä tuntomerkkejä tarkkailet, 

käytätkö apunasi jotain? 

Tuleeko mieleesi jotain ohjeita siitä, miten 

kasvilajeja ja niiden tunnistamista tulisi kou-

lussa opettaa? Millä luokka-asteilla? Minkä 

ikäisenä? 

 

Mitä ajattelet, että miten ala-asteikäiset oppi-

laat tällä hetkellä tunnistavat kasvilajeja? 

Miksi ajattelet niin? 

 

 

 



334 

 

 

LIITE 15 Professori 04:n teemahaastattelun teemat 

 

TEEMAT KYSYMYKSET 

Kasvit ja luonto yleensä, merkitykset, asenteet Mitä kasvit Sinulle merkitsevät? 

Mitä luonto yleensä Sinulle merkitsee? 

Mitä tunteita koet ollessasi luonnossa kasvien 

lähellä? 

Mitä tunteita koet yleensä luonnossa ollessa-

si? 

Omat kokemukset kasvilajien oppimisesta Miten itse olet oppinut tuntemaan kasveja? 

Milloin muistat oppineesi ensimmäiset kasvi-

lajisi? Mitkä ne olivat? Mistä tunnistit ne?  

Milloin viimeksi aikuisena opit uuden kasvi-

lajin? Miten se tapahtui?  

Miten yleensä tunnistat kasvilajeja? Millä 

perusteella, mitä tuntomerkkejä tarkkailet, 

käytätkö apunasi jotain? 

Kasvilajien oppiminen, tunteminen, tunnista-

minen 

Onko kasvien tunnistaminen/lajintuntemus 

tärkeää? Miksi? 

Mitä hyötyä kasvilajintuntemuksesta voisi 

olla biodiversiteetille? 

Mitä kasveja suomalaisten/Suomen koululais-

ten yleensä pitäisi oppia tunnistamaan? Mik-

si? 

Mitä eliöitä yleensä suomalaisten tulisi oppia 

tunnistamaan? Miksi? 

Montako kasvilajia Sinun mielestäsi koulussa 

pitäisi oppia? Mitä niihin ainakin pitäisi kuu-

lua? 

Tuleeko mieleesi jotain ohjeita siitä, miten 

kasvilajeja ja niiden tunnistamista tulisi kou-

lussa opettaa? Millä luokka-asteilla? Minkä 

ikäisenä? 

Miten kasvilajeja tulisi opettaa opettajankou-

lutuslaitoksessa ja miten hyvin aineenopettaji-

en/luokanopettajien/lastentarhaopettajien 

tulisi osata kasvilajeja? 

Mihin muuhun asiaan tulisi kiinnittää huo-

miota lajintuntemusta opetettaessa? 

Miten käsityksesi mukaan ala-aste-, yläaste- 

ja lukioikäiset sekä yliopistossa opiskelevat 

oppilaat tällä hetkellä tunnistavat kasvilajeja? 

Miksi?  

Kasvien kerääminen opetusmenetelmänä Millainen menetelmä kasvilajien kerääminen 

on käsityksesi mukaan kouluissa? 

Miten kasvilajeja tulisi kerätä ja milloin ts. 

olisiko kesäkurssi tarpeen? 
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LIITE 16 Emerita professori 05:n teemahaastattelun teemat 

 

1. ”Lämmittelykysymykset”: 

(- Oma nimi ja ammattitausta)  

- Oma koulutustausta, mitä kouluja olette käynyt? 

- Miten aika nykyisin kuluu/harrastukset ym.? 

 

2. Teema: Haastateltavan oma historia kasvien parissa 

- Milloin itse muistatte oppineenne ensimmäiset kasvilajinne? Mitä ne olivat ja kuinka 

tunnistitte/opitte ne? 

- Miten itse tunnistatte kasvilajeja? Mitä tuntomerkkejä tarkkailette?  

Käytättekö apuna esim. kasviota? 

- Milloin viimeksi olette oppineet uuden kasvilajin? Mikä se oli? 

- Milloin muistatte kiinnostuneenne kasvilajeista? Miten se tapahtui? 

- Miten omana kouluaikananne opetettiin kasvilajeja? 

- Jos niitä kerättiin, niin milloin kasvilajeja kerättiin? Kuinka monta  

kasvilajia tuli kerätä? Tentittiinkö kerätyt lajit syksyllä? Aikaisemmin  

kasvioissa oli usein lajin harvinaisuutta osoittava pistemerkintä. Millainen  

merkitys näillä pisteillä oli Teille ? 

- Millaisia tunteita kasvilajien keräämiseen liittyi Teidän kokemuksenne  

mukaan? 

- Liittyikö kasvien keräämiseen kilpailua, kateutta tms. kerääjien/oppilaiden  

kesken havaintojenne mukaan.  

 

3. Teema: Kasvilajien keräämisen historiaa Suomessa 

- Milloin Suomessa on teidän tietojenne mukaan alettu kerätä kasvilajeja  

ylipäätään? Miksi/Mihin tarkoituksiin? 

- Milloin Suomen kouluissa on teidän tietojenne mukaan alettu kerätä  

kasvilajeja (vuosi noin ja mikä kouluaste)? Tiedättekö miksi kasvien kerääminen aloi-

tettiin juuri siihen aikaan ja juuri sillä kouluasteella? 

- Miten kasvilajeja on Suomen kouluissa kerätty? Miten kerääminen tapahtui?  

(Milloin, miten, kuinka paljon, oliko kasvioissa käytetyillä pisteillä  

merkitystä oppilaille?) 

- Millainen opetusmenetelmä mielestänne kasvien kerääminen oli ja on? 

- Miksi kasvilajien keräämisestä luovuttiin? Oliko se todellinen ekologinen  

uhka harvinaisille kasvilajeille vai liioiteltiinko asiaa? 

- Olisiko keräämistä voinut muuttaa jotenkin, jottei sitä olisi tarvinnut  

kokonaan lopettaa kouluissa? Miten kerääminen korvattiin vai korvattiinko sitä kou-

luissa? 
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- Oliko kasvilajien keräämisen lopettaminen Suomen kouluissa mielestänne hyvä vai 

huono asia? Miksi? 

 

4. Teema: Kasvilajien keräämiseen liittyvät tunteet ja asenteet 

- Mitä kasvit Teille merkitsevät? Millaisia tunteita koet ollessasi kasvien  

parissa/kerätessäsi niitä? 

- Onko lajintuntemus ja erityisesti kasvilajintuntemus Teille tärkeää? Miksi? 

- Millaisia tunteita koitte itse kasvilajeja kerätessänne kouluaikana? 

- Millaisia tunteita yleensä kasvilajien kerääminen herättää Teissä? 

- Tulisiko sinusta suomalaisten koululaisten osata tunnistaa kasvilajeja? 

Miksi? 

- Millaisia kasvilajeja suomalaisten tulisi ainakin osata tunnistaa? 

- Montako kasvilajia Teidän mielestänne koulussa tulisi oppia ja miksi? 

 

5. Teema: Nykytilanne 

- Mikä on käsityksenne nykyisestä kasvilajintuntemustasosta Suomen kouluissa? 

- Mitä asialle voitaisiin tehdä? 

- Miten kasvilajeja tulisi opettaa koulussa? 

- Milloin kasvilajeja tulisi opettaa kouluissa? 

- Voisiko kasvien kerääminen palata kouluun? Millaisessa muodossa 

mahdollisesti? 

 

6. Lopetus 

- Tuleeko mieleenne jokin henkilö, jota minun myös kannattaisi haastatella  

tästä asiasta? 

- Onko teillä vielä jotakin asiaan liittyvää mielessänne? 

- Kiitos! 
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LIITE 17 Professorin 06:n teemahaastattelun teemat 

11.4.2002 

1. Kasvimuseon toiminta ja historia 

- Milloin Helsingin yliopiston kasvimuseo on perustettu ja aloittanut toimintansa? 

- Millaista kasvimuseon toiminta tuolloin oli? 

- Missä muualla Suomessa on kasvimuseoita ja milloin ne on perustettu? (mm. Kuo-

pio?) 

- Millaisessa käytössä kasvimuseo nykyään on? 

 

2. Kasvien keräämisen historia 

- Milloin kasveja alettiin Suomessa ylipäätään kerätä? 

- Mihin tarkoituksiin? 

- Kuka niitä keräsi? 

- Milloin Suomessa varsinaisesti kiinnostuttiin kasveista ja kasvitieteestä? 

- Milloin alettiin varsinaisesti kasvilajeja kerätä ja prässätä? 

- Miksi kasveja alettiin kerätä? 

- Miten kasvimuseon kokoelma on karttunut? 

- Kuka/ketkä kokoelmaa ovat kartuttaneet? 

- Mikä on ollut kasvien keräämisen ja kasvitieteen kulta- aikaa? 

- Miten kasvikeräys tuolloin tapahtui? Miten kasveja käsiteltiin? 

- Miten kasveja nykyään kerätään? 

- Tunnistus, keräys, prässäys, jatkokäsittely, mitä tietoja esille jne? 

 

3. Koululaisten kasvien kerääminen 

- Milloin Suomen koululaisten kasvien keräys alkoi? Miksi? 

- Miten se tapahtui ja milloin? 

- Oliko työstä hyötyä kasvitieteelle? Vai haittaa?  

- Oliko hyvä vai huono asia, että kasvien keruu Suomen kouluissa lopetettiin? 

- Mikä merkitys kasvien keräämisellä on ollut? 

- Miten nykyään voisi lapsia opettaa tunnistamaan kasvilajeja? 

 

4. Kasvien kerääminen harrastuksena 

- Millainen harrastus kasvien keruu on? 

- Mistä saa tietoa? 

- Miten nuoria kannattaisi innostaa harrastamaan vai kannattaako? 

 

5. Lajintuntemustaidot 

- Onko kasvilajintuntemus tärkeää? 

- Mitä hyötyä siitä on? 

- Mitä lajeja ainakin tulisi tunnistaa? 
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LIITE 18 Teemahaastatteluihin osallistuneet haastateltavat 

 

Ala-asteen koulusta haastateltiin jokaiselta luokka-asteelta kolme parhaiten ja kolme 

heikoiten kasvilajintunnistustestissä kasvilajeja osannutta oppilasta sekä kaikki opetta-

jat. Yhteensä haastateltiin siis 18 parasta ja 18 heikkoa oppilasta sekä kuusi opettajaa. 

 

Liitetaulukko 1 Teemahaastatteluihin osallistuneet ala-asteen koulun tutkittavat, 

heidän sukupuolensa ja kasvilajintunnistustestissä saamansa pistemäärät 

koulu 005 

luokka-aste testissä menestymi-

nen 

tunnistanut n/70 

kasvilajia 

sukupuoli 

1. 1. paras 27 tyttö 

 2. paras 26 tyttö 

 3. paras 22 tyttö 

 heikoin 0 poika 

 2. heikoin 3 poika 

 3. heikoin 5 poika 

2.  1. paras 31 tyttö 

 2. paras 28 tyttö 

 3. paras 25 poika 

 heikoin 7 poika 

 2. heikoin 7 poika 

 3. heikoin 9 poika 

3. 1. paras 28 tyttö 

 2. paras 24 tyttö 

 3. paras 23 tyttö 

 heikoin 4 poika 

 2. heikoin 6 poika 

 3. heikoin 7 poika 

4.  1. paras 28 tyttö 

 2. paras 27 tyttö 

 3. paras 26 tyttö 

 heikoin 8 poika 

 2. heikoin 9 poika 

 3. heikoin 10 poika 

5. 1. paras 32 tyttö 

 2. paras 30 tyttö 

 3. paras 29 poika 

 heikoin 6 poika 

 2. heikoin 8 poika 

 3. heikoin 9 poika 

6. 1. paras 22 poika 

 2. paras 21 tyttö 

 3. paras 19 poika 

 heikoin 6 poika 

 2. heikoin 8 poika 

 3. heikoin 9 poika 

opettajat 1. paras 65 mies 
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 2. paras 55 nainen 

 3. paras 46 nainen 

 heikoin 39 nainen 

 2. heikoin 37 nainen 

 3. heikoin 21 mies 

yhteensä 36 oppilashaastateltavaa ja kuusi opettajahaastateltavaa 

 

Espoon koulujen kuudensilta luokilta haastateltiin yhteensä 24 oppilasta kahdesta eri 

koulusta, yhteensä neljältä eri kuudennelta luokalta. Haastatteluun osallistui kultakin 

luokalta kolme parhaiten ja kolme heikoiten kasvilajintunnistustestissä kasvilajeja 

tunnistanutta oppilasta. Yhdeltä luokalta otettiin neljänneksi heikoiten kasvilajeja 

tunnistanut oppilaan mukaan kolmannen oppilaan ollessa poissa koulusta. Taulukosta 

näkyy haastateltavien saamat pistemäärät sekä heidän sukupuolensa. 

 

Liitetaulukko 2 Teemahaastatteluihin osallistuneet Espoon koulujen kuudesluokka-

laiset tutkittavat, heidän sukupuolensa ja heidän saamansa pistemäärät kasvilajintun-

nistustestistä 

koulu 001 koulu 002 

luokka 6A tunnista-

nut n/70 

kasvilajia

sukupuo-

li 

luokka 6A tunnistanut 

n/70 kasvi-

lajia

sukupuoli 

testissä me-

nestyminen 

  testissä me-

nestyminen 

  

paras 35 tyttö paras 38 tyttö 

2. paras 29 tyttö 2. paras 33 tyttö 

3. paras 28 tyttö 3. paras 31 poika 

heikoin 5 poika heikoin 15 tyttö 

2. heikoin 14 poika 2. heikoin 16 poika 

3. heikoin (4. 

heikoin)
a
 

18 poika 3. heikoin 17 poika 

luokka 6B   luokka 6B   

testissä me-

nestyminen 

  testissä me-

nestyminen 

  

paras 27 tyttö paras 33 tyttö 

2. paras 22 poika 2. paras 31 tyttö 

3. paras 22 poika 3. paras 29 tyttö 

heikoin 12 poika heikoin 7 poika 

2. heikoin 15 poika 2. heikoin 9 poika 

3. heikoin 16 poika 3. heikoin 11 poika 

yhteensä 24 haastateltavaa

Huom. a
 3. heikoin (4. heikoin) = koulun 001 6A-luokalla täytyi ottaa haastateltavaksi kasvilajin-

tunnistustestissä 3. heikoimman oppilaan sijasta 4. heikoin oppilas, sillä 3. heikoin oppilas ei 

ollut paikalla. 

 

Savonlinnalaisesta koulusta haastateltiin jokaiselta kolmelta kuudennelta luokalta 

kolme parhaiten ja kolme heikoiten kasvilajeja kasvilajintunnistustestissä tunnistanut-
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ta oppilasta. Teemahaastatteluun osallistui siten yhteensä yhdeksän parasta ja yhdek-

sän heikointa oppilasta. Taulukossa 2 näkyy haastateltujen oppilaiden sukupuoli sekä 

heidän saamansa pistemäärä kasvilajintunnistustestissä. 

 

Liitetaulukko 3 Teemahaastatteluihin osallistuneet Savonlinnan kuudesluokkalaiset 

tutkittavat, heidän sukupuolensa ja heidän saamansa pistemäärät kasvilajintunnistus-

testistä. 

koulu 003 testissä menestymi-

nen 

tunnistanut n/70 

kasvilajia 

sukupuoli 

luokka 6A paras 47 poika 

 2. paras 42 poika 

 3. paras 42 tyttö 

 heikoin 14 poika 

 2. heikoin 17 poika 

 3. heikoin  18 poika 

luokka 6B paras 37 tyttö 

 2. paras 36 tyttö 

 3. paras 36 poika 

 heikoin 11 poika 

 2. heikoin 18 poika 

 3. heikoin 18 tyttö 

luokka 6C paras 31 tyttö 

 2. paras 29 tyttö 

 3. paras 28 tyttö 

 heikoin 8 poika 

 2. heikoin 14 poika 

 3. heikoin 14 poika 

 yhteensä 18 haastatel-

tavaa 

  

 

Parikkalasta osallistui teemahaastatteluun yhden kuudennen luokan kolme parhaiten 

ja kolme heikoiten kasvilajintunnistustestissä kasvilajeja tunnistanutta oppilasta. 

Kaikki parhaiten osanneet oppilaat olivat tyttöjä ja kaikki heikoiten osanneet oppilaat 

poikia. Alla olevasta taulukosta näkyy haastateltujen Parikkalan kuudesluokkalaisten 

oppilaiden saamat pistemäärät kasvilajintunnistustestissä ja heidän sukupuolensa. 

 

Liitetaulukko 4 Teemahaastatteluihin osallistuneet Parikkalan koulun kuudesluokka-

laiset tutkittavat, heidän sukupuolensa ja kasvilajintunnistustestissä saamansa piste-

määrät 

koulu 004, kuudes luokka 

testissä menestyminen tunnistanut n/70 kasvi-

lajia 

sukupuoli 

paras 46 tyttö 

2. paras 39 tyttö 

3. paras 36 tyttö 

heikoin 13 poika 
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2. heikoin 15 poika 

3. heikoin  16 poika 

yhteensä 6 haastateltavaa 

 

Yläasteen 7. luokalta kasvilajintunnistustestiin osallistui yhteensä kolme rinnakkais-

luokkaa. Jokaiselta luokalta haastateltiin kolme parasta ja kolme heikointa oppilasta 

eli yhteensä kaikilta seitsemänsiltä luokilta 9 parasta ja 9 heikointa oppilasta. 7a-

luokalla tosin jouduttiin kahden parhaimman oppilaan ollessa matkalla haastattele-

maan seuraavaksi parhaimmat oppilaat. Taulukosta 5 näkyy haastattelut oppilaat, 

heidän sukupuolensa ja kasvilajintunnistustestissä saamansa pistemäärä. 

 

Liitetaulukko 5 Yläasteen 7. luokan teemahaastatteluun osallistuneet tutkittavat, 

heidän sukupuolensa ja heidän saamansa pistemäärä kasvilajintunnistustestissä 

koulu 006 

luokka testissä menestymi-

nen 

tunnistanut n/70 

kasvilajia 

sukupuoli 

7A 1. paras (3. paras)a 30 tyttö 

 2. paras (4. paras) 29 tyttö 

 3. paras (6. paras) 24 tyttö 

 1. heikoin 16 poika 

 2. heikoin 19 poika 

 3. heikoin 21 tyttö 

7B 1. paras 44 tyttö 

 2. paras 36 tyttö 

 3. paras 31 tyttö 

 1. heikoin 8 poika 

 2. heikoin 9 poika 

 3. heikoin 13 poika 

7C 1. paras 44 tyttö 

 2. paras 41 tyttö 

 3. paras 39 tyttö 

 1. heikoin 13 poika 

 2. heikoin 14 poika 

 3. heikoin 19 tyttö 

yhteensä 12 haastateltavaa 

Huom. a
paras (3. paras) jne. = 7A – luokalla täytyi ottaa haastateltavaksi kasvilajintunnistustes-

tissä parhaimman, toiseksi ja kolmanneksi parhaimman tilalle sellaiset hyvin kasvilajeja osanneet 

oppilaat, jotka olivat paikalla. Parhaat oppilaat olivat kouluprojektiin liittyvällä matkalla ja kesä-

loma oli alkamassa, joten ei voitu odottaa heidän haastatteluaan tässä tilanteessa. 

 

Yläasteen 8. luokalta haastatteluun osallistui jokaiselta kolmelta rinnakkaisluokalta 

kolme parasta ja kolme heikointa oppilasta (taulukko 6). Kaiken kaikkiaan haastatel-

tiin 9 parhainta ja 9 heikointa oppilasta. 
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Liitetaulukko 6 Yläasteen 8. luokan teemahaastatteluun osallistuneet tutkittavat, 

heidän sukupuolensa ja heidän saamansa pistemäärä kasvilajintunnistustestissä  

koulu 006 

luokka testissä menestymi-

nen 

tunnistanut n/70 

kasvilajia 

sukupuoli 

8A 1. paras 42 tyttö 

 2. paras 37 tyttö 

 3. paras 36 tyttö 

 1. heikoin 17 poika 

 2. heikoin 17 poika 

 3. heikoin 20 poika 

8B 1. paras 45 tyttö 

 2. paras 40 tyttö 

 3. paras (6. paras)
a
 30 poika 

 1. heikoin 14 tyttö 

 2. heikoin 17 poika 

 3. heikoin 19 tyttö 

8C 1. paras 43 tyttö 

 2. paras 37 tyttö 

 3. paras 36 tyttö 

 1. heikoin 9 poika 

 2. heikoin 12 poika 

 3. heikoin 12 poika 

yhteensä 12 haastateltavaa 

Huom. a
 3. paras (6. paras) = 8B – luokalla päätettiin ottaa haastateltavaksi kasvilajintunnistus-

testissä kolmanneksi parhaimman tilalle kuudenneksi parhain oppilas, sillä 3. parhain oli poissa 

ja 6. parhain oli osoittanut innostusta kasvilajeja ja testiä kohtaan tulemalla mm. testin jälkeen 

keskustelemana kanssani. 

 

Yläasteen 9. luokkalaisia osallistui haastatteluun kaiken kaikkiaan 18 oppilasta, joista 

9 oli parhaita ja 9 heikointa oppilasta. Alla olevassa taulukossa on listattu kaikki tee-

mahaastatteluun osallistuneet 9. luokkalaiset oppilaat. 

 

Liitetaulukko 7 Yläasteen 9. luokan teemahaastatteluun osallistuneet tutkittavat, 

heidän sukupuolensa ja heidän saamansa pistemäärä kasvilajintunnistustestissä 

koulu 006 

luokka testissä menestymi-

nen 

tunnistanut n/70 

kasvilajia 

sukupuoli 

9A 1. paras 38 tyttö 

 2. paras 34 tyttö 

 3. paras 32 tyttö 

 1. heikoin 16 poika 

 2. heikoin 18 poika 

 3. heikoin 18 poika 

9B 1. paras 34 tyttö 

 2. paras 30 tyttö 

 3. paras 28 tyttö 

 1. heikoin 12 tyttö 
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 2. heikoin 14 poika 

 3. heikoin 15 poika 

9C 1. paras 38 tyttö 

 2. paras 34 tyttö 

 3. paras 32 tyttö 

 1. heikoin 11 poika 

 2. heikoin 12 poika 

 3. heikoin 13 poika 

yhteensä 12 haastateltavaa 

 

Liitetaulukko 8 Lukion I luokan teemahaastatteluihin osallistuneet tutkittavat, heidän 

sukupuolensa ja kasvilajintunnistustestissä saamansa pistemäärä 

koulu 007 

lukion I luokka testissä menestymi-

nen 

tunnistanut n/70 

kasvilajia 

sukupuoli 

 1. paras 61 tyttö 

 2. paras 52 tyttö 

 3. paras 47 tyttö 

 4. paras 45 tyttö 

 5. paras 45 tyttö 

 1. heikoin 9 poika 

 2. heikoin 10 poika 

 3. heikoin 13 poika 

 4. heikoin 13 poika 

 5. heikoin 15 poika 

yhteensä 10 haastateltavaa 

 

Liitetaulukko 9 Lukion II luokan teemahaastatteluihin osallistuneet tutkittavat, hei-

dän sukupuolensa ja kasvilajintunnistustestissä saamansa pistemäärä 

koulu 007 

lukion II luokka testissä menestymi-

nen 

tunnistanut n/70 

kasvilajia 

sukupuoli 

 1. paras 52 tyttö 

 2. paras 48 tyttö 

 3. paras 45 tyttö 

 4. paras 44 tyttö 

 5. paras 41 tyttö 

 1. heikoin 11 poika 

 2. heikoin 13 poika 

 3. heikoin 15 poika 

 4. heikoin 16 poika 

 5. heikoin 19 poika 

yhteensä 10 haastateltavaa 
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Liitetaulukko 10 Helsingin opettajankoulutuslaitoksesta teemahaastatteluihin osallis-

tuneet tutkittavat, heidän sukupuolensa ja kasvilajintunnistustestissä saamansa piste-

määrä 

koulu 008 

Helsingin opettajankou-

lutuslaitos 

testissä menesty-

minen 

tunnistanut n/70 

kasvilajia 

sukupuoli 

 1. paras 55 nainen 

 2. paras 46 nainen 

 3. paras 44 nainen 

 1. heikoin 18 nainen 

 2. heikoin 18 nainen 

 3. heikoin 22 nainen 

yhteensä 6 haastateltavaa 

 
 

Liitetaulukko 11 Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksesta teemahaastatteluihin osal-

listuneet tutkittavat, heidän sukupuolensa ja kasvilajintunnistustestissä saamansa pis-

temäärä 

 

koulu 009 

Savonlinnan opettajan-

koulutuslaitos 

testissä menesty-

minen 

tunnistanut n/70 

kasvilajia 

sukupuoli 

 1. paras 64 nainen 

 2. paras 58 nainen 

 3. paras 50 nainen 

 4. paras 46 nainen 

 1. heikoin 18 nainen 

 2. heikoin 21 nainen 

 3. heikoin 22 mies 

yhteensä 7 haastateltavaa 
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LIITE 19 Teemahaastattelun yhteydessä esitetyt kasvikuvat 

 

 

 

1. mänty (Pinus sylvetris) mänty (Pinus sylvetris) 

 

 

2. kuusi (Picea abies) kuusi (Picea abies) 

 

3. rauduskoivu (Betula pendula) rauduskoivu (Betula pendula) 

 

 

4. vadelma (Rubus idaeus) 5. mustikka (Vaccinium myrtillus) 
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6. puolukka (Vaccinium vitis-idaea) 7. voikukka (Taraxacum sp.) 

 

8. päivänkakkara (Leucanthemum vulgare) 9. nokkonen (Urtica dioica) 

 

10. valkoapila (Trifolium repens)  
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LIITE 20 Muuttujaluettelo SPSS –dataan ja lisäksi kyselyihin ja teemahaas-

tatteluihin osallistuneiden tutkittavien oppilaiden, opiskelijoiden, luokanopet-

tajien, yliopisto-opettajien ja asiantuntijoiden numerointi 
 

Muuttujaluettelo: 

- koulu: 001 - 010  

- tutkittava: 001...754 ja asiantuntijat 01 - 06 

- luokka-aste: 1-11 ja 13-15  

- rinnakkaisluokat yläasteelaisille: 1 - 9 

- rinnakkaisluokat: a/tai ei mikään = 1, b = 2, c = 3  

- sukupuoli: tyttö = 1, poika = 0 

- status: oppilas = 1, opiskelija = 2, opettaja = 3, asiantuntija = 4  

- tutkittavien määrä 

- opiskeluvuosi opettajankoulutuslaitoksessa: 1 = 1...5 = 5  

- koulutussuuntaus opettajankoulutuslaitoksessa: lastentarha = 1, luokanopettaja = 2, käsi-

työ/kotitalous = 3, kielet = 4    

- testipaikka: luonto = 1, luokka = 2 

- kaupunki – maaseutu ala-asteen kuudensille luokille: kaupunki = 1, maaseutu = 2 

 

Liitetaulukko 12 Tutkittavien ja koulujen numerointi: Kvantitatiivinen kasvilajintun-

nistustesti (70 kasvilajia, yhteensä 754 oppilasta, opiskelijaa, luokanopettajaa ja yli-

opisto-opettajaa) ja kokeellinen osatesti eli luontopolkutesti (31 kasvilajia, yhteensä 

123 tutkittavaa oppilasta) 

Yhteiset muuttujat 

koulu koulun 

numero 

tutkittavien nu-

merointi 

luokka-aste 

Kasvilajintunnistustesti 

Espoo 001 001… 6 

  017… 6 

Espoo 002 031… 6 

  054… 6 

Savonlinna 003 078… 6 

  100… 6 

  121… 6 

Parikkala 004 144… 6 

Vantaa: Ala-asteen koulu 005 167… 1 

  196… 2 

  227… 3 

  265… 4 

  300… 5 

  330… 6 

  359... 1 

  360… 2 

   3 

   4 
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   5 

  364… 6 

Espoo: Yläaste 006 365… 7 

  379… 7 

  394… 7 

  410… 8 

  423… 8 

  440… 8 

  455… 9 

  471… 9 

  488… 9 

Espoo: Lukio 007 504… 10 

  592… 11 

    

Helsingin opettajankoulutuslaitos 008 641… 13 

Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 009 706… 14 

Yliopisto-opettajat 010 744…754 15 

Luontopolkutesti 

Savonlinna 011 001, 002, 003… 4a 

   4b 

   5a 

   5b 

   6a 

  …123 6b 

jatkuu… 

Yhteiset muuttujat    Yksittäiset muuttu-

jat 

koulu luokat 

a/b/c 

status tutkittavien 

määrä 

 

Kasvilajintunnistustesti 

Espoo 1 1 16 kaupunki 1 

 2 1 14  

Espoo 1 1 23 kaupunki 1 

 2 1 24  

Savonlinna 1 1 22 maaseutu 2 

 2 1 21  

 3 1 24  

Parikkala 1 1 22 maaseutu 2 

Vantaa: Ala-asteen 

koulu 

1 1 29  

 1 1 31  

 1 1 38  

 1 1 35  

 1 1 30  

 1 1 29  

 1 3 1  

 1 3 1  

 1 3 1  

 1 3 1  
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 1 3 1  

 1 3 1  

Espoo: Yläaste 1 1 14  

 2 1 15  

 3 1 16  

 1 1 13  

 2 1 17  

 3 1 15  

 1 1 16  

 2 1 17  

 3 1 16  

Espoo: Lukio 1 1 88  

 1 1 49  

     

Helsingin opettajankou-

lutuslaitos 

1 2 65 koulutussuuntaus (1-

4) ja opiskeluvuosi 

(1-5) 

Savonlinnan opettajan-

koulutuslaitos 

1 2 38 koulutussuuntaus (1-

4) ja opiskeluvuosi 

(1-5) 

Yliopisto-opettajat 1 4 11  

Luontopolkutesti 

Savonlinna 1 1 20 testipaikka: luonto=1, 

luokka=2 

 2 1 21  

 1 1 21  

 2 1 19  

 1 1 20  

 2 1 22  

 

Liitetaulukko 13 Kyselyjen numerointi  

koulu koulun 

numero 

luokka luokan 

numero 

tutkittavien 

numerointi 

tutkittavien 

määrä 

Espoo: 

yläaste 

006 7A 1 001… 14 

  7B 2  15 

  7C 3  16 

  8A 1  13 

  8B 2  17 

  8C 3  15 

  9A 1  16 

  9B 2  17 

  9C 3  26 

Espoo: lukio 007 I 1  88 

  II 1  49 

Helsinki: okl 008  1  65 

Savonlinna: 

okl 

009  1  38 

Yliopisto-

opettajat 

010  1 ...390 11 
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yhteensä     390 

 

Liitetaulukko 14 Teemahaastattelujen numerointi 

koulu koulun 

numero 

luokka luokan 

numero 

haastateltavien 

numerointi 

haastateltavien 

määrä 

Espoo: ala-

aste 

001 6A 1 001… 6 

  6B 2  6 

Espoo: ala-

aste 

002 6A 1  6 

  6B 2  6 

Savonlinna: 

ala-aste 

003 6A 1  6 

  6B 2  6 

  6C 3  6 

Parikkala: 

ala-aste 

004 6 1  6 

Ala-asteen 

koulu, luokat 

1 - 6 

005 1 1  6 

  2 1  6 

  3 1  6 

  4 1  6 

  5 1  6 

  6 1  6 

  opettajat 1  6 

Espoo: ylä-

aste 

006 7A 1  6 

  7B 2  6 

  7C 3  6 

  8A 1  6 

  8B 2  6 

  8C 3  6 

  9A 1  6 

  9B 2  6 

  9C 3  6 

Espoo: lukio 007 I 1  10 

  II 1  10 

Helsinki: okl 008  1  6 

Savonlinna: 

okl 

009  1  7 

Asiantuntijat -  1 ...183 6 

yhteensä     183 
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LIITE 21 Kasvilajintunnistustestin tuloksiin liittyviä taulukoita ja kuvioita 

 

Liitetaulukko 15 Ala-asteen tutkittavien saamat minimi- maksimipistemäärät ja kes-

kiarvot kasvilajintunnistustestissä 

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 N min

b
 max

c 
ka

d
 kh

e
 

1 358 0 47 19 7,93 

2 358 0 49 23 8,77 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasviluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasviluokas-

ta. 
b 

min = minimipistemäärä. 
c 
max = maksimipistemäärä. 

d 
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöris-

tetty kokonaislukuun. 
e
 kh = keskihajonta. 

 

Liitetaulukko 16 Ala- ja yläasteen tutkittavien saamat minimi- ja maksimipistemäärät 

ja keskiarvot kasvilajintunnistustestissä 

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 N min

b
 max

c 
ka

d
 kh

e
 

1 497 0 47 21 8,41 

2 497 0 54 26 9,80 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasviluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasviluokas-

ta. 
b 

min = minimipistemäärä. 
c 
max = maksimipistemäärä. 

d 
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöris-

tetty kokonaislukuun. 
e
 kh = keskihajonta. 

 

Liitetaulukko 17 Ala- ja yläasteen sekä lukion tutkittavien saamat minimi- ja maksi-

mipistemäärät ja keskiarvot kasvilajintunnistustestissä 

 

Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 N min

b
 max

c 
ka

d
 kh

e
 

1 634 0 61 22 9,10 

2 634 0 63 28 10,84 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasviluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasviluokas-

ta. 
b 

min = minimipistemäärä. 
c 
max = maksimipistemäärä. 

d 
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöris-

tetty kokonaislukuun. 
e
 kh = keskihajonta. 

 

Liitetaulukko 18 Koko tutkimusaineiston tutkittavien oppilaiden, opiskelijoiden ja 

opettajien saamat minimi- ja maksimipistemäärät sekä keskiarvot kasvilajeja ja kasvi-

lajiluokkia tunnistettaessa 

 

tutkittavat tutkittavien 

määrä N 

tunnistettu minimi 

n/70 

maksimi 

n/70 

keskiarvo 

n/70 

ala-asteen kuudennet 

luokat 

166 kasvilajeja 5 47 24 

  kasvilajiluokkia 6 49 27 

ala-asteen 1 -6 luokat 192 kasvilajeja 0 32 16 
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  kasvilajiluokkia 0 37 20 

ala-aste kaikki 358 kasvilajeja 0 47 19 

  kasvilajiluokkia 0 49 23 

yläaste 139 kasvilajeja 8 45 24 

  kasvilajiluokkia 11 54 32 

lukio 137 kasvilajeja 9 61 28 

  kasvilajiluokkia 12 63 36 

opettajankoulutuslaitokset 103 kasvilajeja 18 64 34 

  kasvilajiluokkia 26 67 42 

opettajat 6 kasvilajeja 21 65 44 

  kasvilajiluokkia 29 67 51 

yliopisto-opettajat 11 kasvilajeja 41 70 58 

  kasvilajiluokkia 50 70 65 

ala-aste ja yläaste 497 kasvilajeja 0 47 21 

  kasvilajiluokkia 0 54 26 

ala-aste, yläaste ja lukio 634 kasvilajeja 0 61 22 

  kasvilajiluokkia 0 63 28 

kaikki tutkittavat 754 kasvilajeja 0 70 25 

  kasvilajiluokkia 0 70 31 

 

 

Liitetaulukko 19 Ala-asteen koulun (luokat 1 – 6) koululuokkien välinen tilastollinen 

merkitsevyys SPSS -ohjelmalla laskettuna, jossa summa 1 = kasvilajien tunnistami-

nen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistaminen, 1 = 1. luokka-aste jne. Taulukosta 

on laskettu Pallantin (2005, 219) ohjeen mukaan selitysasteet (Etan neliö), joka löytyy 

tekstin luvusta 3.3.4.8. 

Descriptives

29 12,17 6,420 1,192 9,73 14,61 0 27

31 16,16 6,455 1,159 13,79 18,53 7 31

38 14,79 5,542 ,899 12,97 16,61 4 28

35 17,46 6,586 1,113 15,19 19,72 6 28

30 18,00 6,782 1,238 15,47 20,53 6 32

29 15,00 4,367 ,811 13,34 16,66 6 22

192 15,64 6,292 ,454 14,74 16,53 0 32

29 15,72 7,946 1,475 12,70 18,75 0 35

31 19,55 7,999 1,437 16,61 22,48 8 36

38 18,68 6,393 1,037 16,58 20,79 5 33

35 22,54 7,972 1,347 19,80 25,28 11 37

30 20,97 7,730 1,411 18,08 23,85 6 36

29 19,31 5,658 1,051 17,16 21,46 8 29

192 19,53 7,526 ,543 18,46 20,60 0 37

1

2

3

4

5

6

Total

1

2

3

4

5

6

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum
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Test of Homogeneity of Variances

1,671 5 186 ,144

1,733 5 186 ,129

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

679,146 5 135,829 3,670 ,003

6883,333 186 37,007

7562,479 191

828,272 5 165,654 3,084 ,011

9989,540 186 53,707

10817,812 191

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Liitetaulukko 20 Ala-asteen koulun (luokat 1 – 6) koululuokkien väliset parittaiset 

tilastolliset merkitsevyydet (Univariate, Tukeyn HSD-testi) SPSS -ohjelmalla lasket-

tuna 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: summa1

Tukey HSD

-3,99 1,572 ,119 -8,51 ,54

-2,62 1,500 ,504 -6,94 1,70

-5,28* 1,528 ,009 -9,68 -,89

-5,83* 1,584 ,004 -10,39 -1,27

-2,83 1,598 ,488 -7,43 1,77

3,99 1,572 ,119 -,54 8,51

1,37 1,472 ,938 -2,87 5,61

-1,30 1,500 ,955 -5,62 3,02

-1,84 1,558 ,846 -6,33 2,65

1,16 1,572 ,977 -3,36 5,69

2,62 1,500 ,504 -1,70 6,94

-1,37 1,472 ,938 -5,61 2,87

-2,67 1,425 ,423 -6,77 1,44

-3,21 1,486 ,261 -7,49 1,07

-,21 1,500 1,000 -4,53 4,11

5,28* 1,528 ,009 ,89 9,68

1,30 1,500 ,955 -3,02 5,62

2,67 1,425 ,423 -1,44 6,77

-,54 1,514 ,999 -4,90 3,82

2,46 1,528 ,594 -1,94 6,86

5,83* 1,584 ,004 1,27 10,39

1,84 1,558 ,846 -2,65 6,33

3,21 1,486 ,261 -1,07 7,49

,54 1,514 ,999 -3,82 4,90

3,00 1,584 ,409 -1,56 7,56

2,83 1,598 ,488 -1,77 7,43

-1,16 1,572 ,977 -5,69 3,36

,21 1,500 1,000 -4,11 4,53

-2,46 1,528 ,594 -6,86 1,94

-3,00 1,584 ,409 -7,56 1,56

(J) lkaste

2

3

4

5

6

1

3

4

5

6

1

2

4

5

6

1

2

3

5

6

1

2

3

4

6

1

2

3

4

5

(I) lkaste

1

2

3

4

5

6

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

Based on observed means.

The mean difference is significant at the ,05 level.*. 
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Liitetaulukko 21 Miten hyvin kasvilajiluokkia tunnistettiin eri rinnakkaisluokilla eri 

koulujen (Espoo, Savonlinna ja Parikkala) kuudensilla luokilla 

 

summa
a 

koulu
b

luokka
c
 ka

d
 kh

e
N

f
 

2 1 1 26 8,37 16 

  2 23 4,60 14 

  yhteensä 25 6,94 30 

 2 1 27 7,26 23 

  2 24 8,43 24 

  yhteensä 25 7,97 47 

 3 1 32 9,08 21 

  2 29 7,94 22 

  3 25 6,54 24 

  yhteensä 29 8,27 67 

 4 1 31 9,30 22 

 yhteensä 1 29 8,73 83 

  2 25 7,93 59 

  3 25 6,54 24 

  yhteensä 27 8,34 166 

Huom. a
 summa 2 = kasvilajiluokat. 

b
 koulu 1= Espoon koulu 001, 2= Espoon koulu 002, 

3=Savonlinnan koulu 003, 4= Parikkalan koulu 004. 
c
luokka 1=a, 2=b, 3=c. 

d
 ka=keskiarvo, 

e
kh=keskihajonta. 

f
N=tutkittavien määrä 

 

Liitetaulukko 22 Yläasteen luokka-asteiden (7 – 9) väliset tilastolliset merkitsevyy-

det SPSS -ohjelmalla laskettuna, jossa summa 1 = kasvilajien tunnistaminen, summa 2 

= kasvilajiluokkien tunnistaminen, 7 = 7. luokka jne. Taulukosta on laskettu Pallantin 

(2005, 219) ohjeen mukaan selitysasteet (Etan neliö), joka löytyy tekstin luvusta 

3.3.4.8. 

 

Descriptives

45 24,82 8,965 1,336 22,13 27,52 8 44

45 26,31 9,120 1,360 23,57 29,05 9 45

49 22,24 7,108 1,015 20,20 24,29 11 38

139 24,40 8,522 ,723 22,97 25,82 8 45

45 31,89 10,194 1,520 28,83 34,95 11 52

45 32,78 10,253 1,528 29,70 35,86 11 54

49 30,22 8,634 1,233 27,74 32,70 15 50

139 31,59 9,682 ,821 29,97 33,21 11 54

7

8

9

Total

7

8

9

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum
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Test of Homogeneity of Variances

1,705 2 136 ,186

1,003 2 136 ,370

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

399,954 2 199,977 2,827 ,063

9621,283 136 70,745

10021,237 138

158,873 2 79,437 ,846 ,432

12776,753 136 93,947

12935,626 138

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Liitetaulukko 23 Yläasteen luokka-asteiden (7 – 9) eri rinnakkaisluokkien (a – c) 

väliset tilastolliset merkitsevyydet SPSS-ohjelmalla laskettuna, jossa summa 1 = kas-

vilajien tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistaminen, 1 = 7A, 2 = 7B, 3 

= 7C, 4 = 8A, 5 = 8B, 6 = 8C, 7 = 9A, 8 = 9B ja 9 = 9C. Taulukosta on laskettu Pal-

lantin (2005, 219) ohjeen mukaan selitysasteet (Etan neliö), joka löytyy tekstin luvus-

ta 3.3.4.8. 

Descriptives

14 24,86 7,420 1,983 20,57 29,14 16 42

15 24,27 10,074 2,601 18,69 29,85 8 44

16 25,31 9,631 2,408 20,18 30,44 13 44

13 29,00 7,958 2,207 24,19 33,81 17 42

17 27,24 8,976 2,177 22,62 31,85 14 45

15 22,93 9,750 2,517 17,53 28,33 9 43

16 24,44 6,572 1,643 20,94 27,94 16 38

17 21,59 6,491 1,574 18,25 24,93 12 34

16 20,75 8,095 2,024 16,44 25,06 11 38

139 24,40 8,522 ,723 22,97 25,82 8 45

14 32,00 8,422 2,251 27,14 36,86 22 50

15 31,07 12,021 3,104 24,41 37,72 11 52

16 32,56 10,360 2,590 27,04 38,08 21 51

13 35,85 9,281 2,574 30,24 41,45 21 53

17 34,06 9,972 2,418 28,93 39,19 19 54

15 28,67 10,682 2,758 22,75 34,58 11 48

16 33,06 8,136 2,034 28,73 37,40 20 50

17 30,00 8,239 1,998 25,76 34,24 15 42

16 27,63 9,172 2,293 22,74 32,51 16 49

139 31,59 9,682 ,821 29,97 33,21 11 54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum
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Test of Homogeneity of Variances

,661 8 130 ,725

,497 8 130 ,857

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

808,105 8 101,013 1,425 ,192

9213,132 130 70,870

10021,237 138

818,101 8 102,263 1,097 ,369

12117,525 130 93,212

12935,626 138

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 
Liitetaulukko 24 Lukion luokkien väliset tilastolliset merkitsevyydet SPSS-

ohjelmalla laskettuna, jossa summa 1 = kasvilajien tunnistaminen, summa 2 = kasvila-

jiluokkien tunnistaminen, 10 = lukion I luokka, 11 = lukion II luokka. Taulukosta on 

laskettu Pallantin (2005, 219) ohjeen mukaan selitysasteet (Etan neliö), joka löytyy 

tekstin luvusta 3.3.4.8. 

Descriptives

88 27,76 9,176 ,978 25,82 29,71 9 61

49 28,96 9,076 1,297 26,35 31,57 11 52

137 28,19 9,125 ,780 26,65 29,73 9 61

88 35,65 10,332 1,101 33,46 37,84 12 63

49 36,76 10,594 1,513 33,71 39,80 16 62

137 36,04 10,401 ,889 34,29 37,80 12 63

10

11

Total

10

11

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

Test of Homogeneity of Variances

,035 1 135 ,853

,041 1 135 ,839

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 



358 

 

 

ANOVA

45,159 1 45,159 ,540 ,464

11279,907 135 83,555

11325,066 136

38,596 1 38,596 ,355 ,552

14675,141 135 108,705

14713,737 136

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 
Liitetaulukko 25 Onko eroa siinä missä määrin Helsingin ja Savonlinnan opettajan-

koulutuslaitoksen opiskelijat tunnistavat kasvilajeja? Taulukossa summa 1 = kasvila-

jien tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistaminen, 8 = Helsingin opetta-

jankoulutuslaitos, 9 = Savonlinnan opettajankoulutuslaitos (SPSS-ohjelmalla laskettu-

na). Taulukosta on laskettu Pallantin (2005, 219) ohjeen mukaan selitysasteet (Etan 

neliö), joka löytyy tekstin luvusta 3.3.4.8. 

Descriptives

65 33,00 7,302 ,906 31,19 34,81 18 55

38 35,32 10,698 1,735 31,80 38,83 18 64

103 33,85 8,731 ,860 32,15 35,56 18 64

65 41,55 8,413 1,044 39,47 43,64 26 62

38 43,11 10,120 1,642 39,78 46,43 26 67

103 42,13 9,063 ,893 40,36 43,90 26 67

8

9

Total

8

9

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

Test of Homogeneity of Variances

8,484 1 101 ,004

1,805 1 101 ,182

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

128,605 1 128,605 1,699 ,195

7646,211 101 75,705

7774,816 102

57,719 1 57,719 ,701 ,405

8319,640 101 82,373

8377,359 102

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Liitetaulukko 26 Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden opiskeluvuosien määrien 

tilastolliset merkitsevyydet SPSS-ohjelmalla laskettuna, jossa summa 1 = kasvilajien 

tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistaminen, 1 = 1. opiskeluvuosi jne. 

Taulukosta on laskettu Pallantin (2005, 219) ohjeen mukaan selitysasteet (Etan neliö), 

joka löytyy tekstin luvusta 3.3.4.8. 

Descriptives

46 34,22 8,932 1,317 31,57 36,87 18 58

2 36,50 9,192 6,500 -46,09 119,09 30 43

44 33,27 7,431 1,120 31,01 35,53 18 55

10 33,50 13,493 4,267 23,85 43,15 18 64

1 41,00 . . . . 41 41

103 33,85 8,731 ,860 32,15 35,56 18 64

46 42,74 8,848 1,305 40,11 45,37 26 64

2 44,00 4,243 3,000 5,88 82,12 41 47

44 41,50 8,724 1,315 38,85 44,15 26 62

10 40,80 12,586 3,980 31,80 49,80 27 67

1 51,00 . . . . 51 51

103 42,13 9,063 ,893 40,36 43,90 26 67

1

2

3

4

5

Total

1

2

3

4

5

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

Test of Homogeneity of Variances

1,765
a

3 98 ,159

,986
b

3 98 ,403

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

Groups with only one case are ignored in computing

the test of homogeneity of variance for summa1.

a. 

Groups with only one case are ignored in computing

the test of homogeneity of variance for summa2.

b. 

ANOVA

87,262 4 21,816 ,278 ,892

7687,553 98 78,444

7774,816 102

137,890 4 34,472 ,410 ,801

8239,470 98 84,076

8377,359 102

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Liitetaulukko 27 Kaikkien ala-asteikäisten (ala-asteen koulun luokat 1 – 6 ja kaikki 

kuudennet luokat eri kouluista Espoosta, Savonlinnasta ja Parikkalasta) tyttöjen ja 

poikien tunnistustulokset kasvilajintunnistustestissä 

 

 Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 sp

b
 N min

c
 max

d
ka

e
 kh

f
 

1 0 184 0 47 17 7,18 

 1 174 6 46 22 7,88 

2 0 184 0 49 20 7,88 

 1 174 7 49 26 8,68 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasviluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasviluokas-

ta. 
b 

sp = sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 
c 
min = minimipistemäärä. 

d
max = maksimipistemäärä. 

e
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

f
 kh = keskihajonta. 

 

Liitetaulukko 28 Koko peruskoulun (luokat 1 – 9) oppilaiden tyttöjen (1) ja poikien 

(0) saamat tulokset kasvilajintunnistustestissä 

 

 Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 sp

b
 N min

c
 max

d
ka

e
 kh

f
 

1 0 246 0 47 17 6,90 

 1 251 6 46 24 8,47 

2 0 246 0 49 22 7,84 

 1 251 7 54 29 9,97 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasviluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasviluokas-

ta. 
b 

sp = sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 
c 
min = minimipistemäärä. 

d
max = maksimipistemäärä. 

e
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

f
 kh = keskihajonta. 

 

Liitetaulukko 29 Peruskoulun (ala-aste ja yläaste) ja lukion tyttöjen (1) ja poikien (0) 

tulokset kasvilajintunnistustestissä 

 

 Kasvilajintunnistustesti 

summa
a
 sp

b
 N min

c
 max

d
ka

e
 kh

f
 

1 0 288 0 47 18 7,06 

 1 346 6 61 26 9,04 

2 0 288 0 49 23 8,34 

 1 346 7 63 32 10,74 

Huom. a 
Summa 1 kertoo, kuinka monta kasvilajia tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasvilajis-

ta. Summa 2 kertoo, kuinka monta kasviluokkaa tutkittava on tunnistanut 70:stä testikasviluokas-

ta. 
b 

sp = sukupuoli, 0 = poika, 1 = tyttö. 
c 
min = minimipistemäärä. 

d
max = maksimipistemäärä. 

e
ka = keskiarvo, keskiarvo on pyöristetty kokonaislukuun. 

f
 kh = keskihajonta. 
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Liitetaulukko 30 Koko aineiston (ala- ja yläaste, lukio, opettajankoulutuslaitokset, 

luokanopettajat ja yliopisto-opettajat) sukupuolten väliset tilastolliset merkitsevyydet 

SPSS -ohjelmalla laskettuna, jossa summa 1 = kasvilajien tunnistaminen, summa 2 = 

kasvilajiluokkien tunnistaminen, 0 = pojat, 1 = tytöt. Taulukosta on laskettu Pallantin 

(2005, 219) ohjeen mukaan selitysasteet (Etan neliö), joka löytyy tekstin luvusta 

3.3.4.8. 

Descriptives

295 18,51 8,105 ,472 17,58 19,44 0 65

459 28,55 10,616 ,496 27,58 29,52 6 70

754 24,62 10,873 ,396 23,84 25,40 0 70

295 23,04 9,252 ,539 21,98 24,10 0 69

459 35,18 12,039 ,562 34,07 36,28 7 70

754 30,43 12,519 ,456 29,53 31,32 0 70

0

1

Total

0

1

Total

sum1

sum2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

Test of Homogeneity of Variances

23,601 1 752 ,000

28,021 1 752 ,000

sum1

sum2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

18091,919 1 18091,919 191,801 ,000

70933,356 752 94,326

89025,275 753

26472,692 1 26472,692 217,459 ,000

91545,941 752 121,737

118018,6 753

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

sum1

sum2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Liitetaulukko 31 Ala-asteen kaikkien oppilaiden (ala-asteen koulun luokat 1 – 6 ja 

kaikki kuudennet luokat eri kouluista Espoosta, Savonlinnasta ja Parikkalasta) suku-

puolten väliset tilastolliset merkitsevyyserot SPSS -ohjelmalla laskettuna, jossa sum-

ma 1 = kasvilajien tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistaminen, 0 = 

pojat, 1 = tytöt. Taulukosta on laskettu Pallantin (2005, 219) ohjeen mukaan selitysas-

teet (Etan neliö), joka löytyy tekstin luvusta 3.3.4.1. 

 

Descriptives

184 16,85 7,182 ,529 15,81 17,90 0 47

174 21,91 7,878 ,597 20,73 23,09 6 46

358 19,31 7,933 ,419 18,49 20,14 0 47

184 20,26 7,881 ,581 19,11 21,41 0 49

174 26,06 8,712 ,660 24,75 27,36 7 49

358 23,08 8,777 ,464 22,17 23,99 0 49

0

1

Total

0

1

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

Test of Homogeneity of Variances

2,399 1 356 ,122

3,526 1 356 ,061

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

2290,216 1 2290,216 40,409 ,000

20176,745 356 56,676

22466,961 357

3004,907 1 3004,907 43,665 ,000

24498,904 356 68,817

27503,810 357

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Liitetaulukko 32 Ala-asteelta yläasteelle olevien tutkittavien sukupuolten väliset 

tilastolliset merkitsevät erot SPSS –ohjelmalla laskettuna, jossa summa 1 = kasvilajien 

tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistaminen, 0 = pojat, 1 = tytöt. Tau-

lukosta on laskettu Pallantin (2005, 219) ohjeen mukaan selitysasteet (Etan neliö), 

joka löytyy tekstin luvusta 3.3.4.1. 

Descriptives

246 17,38 6,901 ,440 16,51 18,24 0 47

251 24,02 8,466 ,534 22,97 25,08 6 46

497 20,73 8,409 ,377 19,99 21,48 0 47

246 21,51 7,842 ,500 20,52 22,49 0 49

251 29,33 10,005 ,632 28,09 30,57 7 54

497 25,46 9,806 ,440 24,59 26,32 0 54

0

1

Total

0

1

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

Test of Homogeneity of Variances

11,972 1 495 ,001

17,415 1 495 ,000

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

5487,244 1 5487,244 91,801 ,000

29587,698 495 59,773

35074,942 496

7602,367 1 7602,367 93,866 ,000

40091,038 495 80,992

47693,404 496

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Liitetaulukko 33 Ala-asteelta lukioon olevien tutkittavien sukupuolten väliset tilas-

tolliset merkitsevyyserot SPSS –ohjelmalla laskettuna, jossa summa 1 = kasvilajien 

tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistaminen, 0 = pojat, 1 = tytöt. Tau-

lukosta on laskettu Pallantin (2005, 219) ohjeen mukaan selitysasteet (Etan neliö), 

joka löytyy tekstin luvusta 3.3.4.1. 

 

Descriptives

288 18,02 7,060 ,416 17,20 18,84 0 47

346 25,95 9,037 ,486 24,99 26,90 6 61

634 22,35 9,096 ,361 21,64 23,05 0 61

288 22,51 8,337 ,491 21,54 23,47 0 49

346 32,11 10,769 ,579 30,97 33,25 7 63

634 27,75 10,844 ,431 26,90 28,59 0 63

0

1

Total

0

1

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

Test of Homogeneity of Variances

17,830 1 632 ,000

21,112 1 632 ,000

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

9885,375 1 9885,375 147,057 ,000

42483,977 632 67,221

52369,352 633

14485,086 1 14485,086 152,691 ,000

59955,029 632 94,866

74440,115 633

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Liitetaulukko 34 Ala-asteen koulun eri luokka-asteiden tyttöjen ja poikien väliset 

erot kasvilajien tunnistamisessa SPSS –ohjelmalla laskettuna, jossa summa 1 = kasvi-

lajien tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistaminen, 0 = pojat, 1 = tytöt. 

Taulukosta on laskettu Pallantin (2005, 219) ohjeen mukaan selitysasteet (Etan neliö), 

joka löytyy tekstin luvusta 3.3.4.2. 

 

Descriptive Statistics

9 0 11 7,22 3,734

9 0 14 9,11 4,285

9

20 6 27 14,40 6,168

20 8 35 18,85 7,293

20

12 7 25 14,25 6,254

12 8 34 17,67 8,414

12

19 9 31 17,37 6,448

19 11 36 20,79 7,656

19

18 4 22 12,61 5,403

18 5 25 16,11 6,314

18

20 8 28 16,75 5,014

20 10 33 21,05 5,652

20

18 6 26 13,22 5,163

18 12 32 17,78 5,440

18

17 12 28 21,94 4,723

17 15 37 27,88 6,873

17

15 6 29 15,53 6,186

15 6 34 18,40 7,169

15

15 9 32 20,47 6,632

15 10 36 23,53 7,633

15

24 6 22 14,54 4,354

24 8 29 18,38 5,655

24

5 11 21 17,20 4,147

5 15 29 23,00 5,148

5

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

sukupuoli

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

lkaste

1

2

3

4

5

6

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Liitetaulukko 35 Ala-asteen 1 - 6 luokkien sukupuolten väliset erot kasvilajien ja –

luokkien tunnistamisessa (voidaan laskea Etan neliö) SPSS –ohjelmalla laskettuna, 

jossa summa 1 = kasvilajien tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistami-

nen, 0 = pojat, 1 = tytöt. Taulukosta on laskettu Pallantin (2005, 219) ohjeen mukaan 

selitysasteet (Etan neliö), joka löytyy tekstin luvusta 3.3.4.2. 

 

Descriptives

96 13,36 5,550 ,566 12,24 14,49 0 29

96 17,91 6,195 ,632 16,65 19,16 6 32

192 15,64 6,292 ,454 14,74 16,53 0 32

96 16,92 6,697 ,684 15,56 18,27 0 34

96 22,15 7,430 ,758 20,64 23,65 7 37

192 19,53 7,526 ,543 18,46 20,60 0 37

0

1

Total

0

1

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

Test of Homogeneity of Variances

1,141 1 190 ,287

1,274 1 190 ,261

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

990,083 1 990,083 28,622 ,000

6572,396 190 34,592

7562,479 191

1312,521 1 1312,521 26,236 ,000

9505,292 190 50,028

10817,813 191

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Liitetaulukko 36 Ala-asteen opettajien sukupuolten väliset erot kasvilajien ja –

lajiluokkien tunnistamisessa (Studentin t-testi) SPSS –ohjelmalla laskettuna, jossa 

summa 1 = kasvilajien tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistaminen, 0 

= pojat ja 1 = tytöt. Taulukosta on laskettu Pallantin (2005, 219) ohjeen mukaan seli-

tysasteet (Etan neliö), joka löytyy tekstin luvusta 3.3.4.2. 

Group Statistics

2 43,0000 31,11270 22,00000

4 44,0000 8,08290 4,04145

2 48,0000 26,87006 19,00000

4 52,7500 7,76209 3,88104

sukupuoli

0

1

0

1

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 

Independent Samples Test

26,256 ,007 -,068 4 ,949 -1,00000 14,77329 2,01722 0,01722

-,045 1,068 ,971 -1,00000 22,36813 245,711 3,71081

19,306 ,012 -,365 4 ,734 -4,75000 13,01021 0,87214 1,37214

-,245 1,085 ,845 -4,75000 19,39233 210,085 0,58483

Equal varianc

assumed

Equal varianc

not assumed

Equal varianc

assumed

Equal varianc

not assumed

summa1

summa2

F Sig.

Levene's Test for

quality of Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Liitetaulukko 37 Kuudesluokkalaisten tyttöjen ja poikien saamat pistemäärät eri 

kouluissa SPSS –ohjelmalla laskettuna, jossa 0 = pojat, 1 = tytöt, summa 1 = kasvila-

jien tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistaminen, 1 = Espoon 001 kou-

lun kuudennet luokat , 2 = Espoon 002 koulun kuudennet luokat, 3 = Savonlinnan 003 

koulun kuudennet luokat ja 4 = Parikkalan koulun 

Descriptive Statistics

17 5 24 17,76 4,697

17 6 32 21,76 6,230

17

20 6 31 18,20 5,863

20 7 34 21,30 7,035

20

42 9 47 22,98 7,367

42 11 49 26,14 7,751

42

9 12 34 20,78 6,610

9 14 37 23,33 7,159

9

13 16 35 23,54 5,158

13 19 39 28,23 6,234

13

27 11 38 24,41 5,813

27 13 47 28,00 7,509

27

25 16 42 28,72 7,027

25 18 47 32,56 7,638

25

13 23 46 31,62 6,971

13 28 49 36,23 6,585

13

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

summa1

summa2

Valid N (listwise)

koulu

1

2

3

4

1

2

3

4

sukupuoli

0

1

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

 

Liitetaulukko 38 Miten hyvin kasvilajiluokkia tunnistettiin eri koulujen (Espoo, Sa-

vonlinna ja Parikkala) kuudensilla luokka-asteilla 

Sukupuoli Paikkakunta kasvilajiluokkia 

tunnistettu keski-

määrin n/70 

N 

pojat Parikkala 

Savonlinna  

Espoo 

Yhteensä 

23 

26 

22 

24 

9 

42 

37 

88 

tytöt Parikkala 

Savonlinna  

Espoo 

Yhteensä 

37 

33 

28 

31 

13 

25 

40 

78 
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Liitetaulukko 39 Tyttöjen ja poikien väliset tilastolliset erot kasvilajien tunnistami-

sessa kuudesluokkalaisilla (voidaan laskea Etan neliö) SPSS –ohjelmalla laskettuna, 

jossa summa 1 = kasvilajien tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistami-

nen, 0 = pojat ja 1 = tytöt. Taulukosta on laskettu Pallantin (2005, 219) ohjeen mu-

kaan selitysasteet (Etan neliö), joka löytyy tekstin luvusta 3.3.4.3. 

Descriptives

88 20,66 6,840 ,729 19,21 22,11 5 47

78 26,85 6,887 ,780 25,29 28,40 11 46

166 23,57 7,509 ,583 22,42 24,72 5 47

88 23,91 7,475 ,797 22,33 25,49 6 49

78 30,87 7,738 ,876 29,13 32,62 13 49

166 27,18 8,340 ,647 25,90 28,46 6 49

0

1

Total

0

1

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

Test of Homogeneity of Variances

,947 1 164 ,332

1,188 1 164 ,277

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

1582,845 1 1582,845 33,617 ,000

7721,927 164 47,085

9304,771 165

2004,588 1 2004,588 34,708 ,000

9471,991 164 57,756

11476,578 165

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Liitetaulukko 40 Ala-asteen kuudensien luokkien eri koulujen väliset tilastolliset 

merkitsevyyserot SPSS –ohjelmalla laskettuna, jossa summa 1 = kasvilajien tunnista-

minen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistaminen, 1 = Espoon 001 koulun kuuden-

net luokat , 2 = Espoon 002 koulun kuudennet luokat, 3 = Savonlinnan 003 koulun 

kuudennet luokat ja 4 = Parikkalan koulun kuudesluokka 

 

Test of Homogeneity of Variances

2,814 3 162 ,041

1,061 3 162 ,367

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

Descriptives

30 20,27 5,626 1,027 18,17 22,37 5 35

47 21,77 6,552 ,956 19,84 23,69 6 38

67 25,12 7,714 ,942 23,24 27,00 9 47

22 27,18 8,611 1,836 23,36 31,00 12 46

166 23,57 7,509 ,583 22,42 24,72 5 47

30 24,57 6,937 1,266 21,98 27,16 6 39

47 25,15 7,970 1,163 22,81 27,49 7 47

67 28,54 8,265 1,010 26,52 30,55 11 49

22 30,95 9,297 1,982 26,83 35,08 14 49

166 27,18 8,340 ,647 25,90 28,46 6 49

1

2

3

4

Total

1

2

3

4

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower BoundUpper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

928,161 3 309,387 5,983 ,001

8376,610 162 51,707

9304,771 165

835,643 3 278,548 4,241 ,006

10640,935 162 65,685

11476,578 165

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Liitetaulukko 41 Yläasteen luokka-asteiden eri rinnakkaisluokkien (a – c) väliset erot 

kasvilajeja tunnistettaessa SPSS –ohjelmalla laskettuna, jossa summa 1 = kasvilajien 

tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistaminen, 1 = a-, 2 = b- ja 3 = c -

luokka 

Descriptive Statistics

Dependent Variable: summa1

24,86 7,420 14

24,27 10,074 15

25,31 9,631 16

24,82 8,965 45

29,00 7,958 13

27,24 8,976 17

22,93 9,750 15

26,31 9,120 45

24,44 6,572 16

21,59 6,491 17

20,75 8,095 16

22,24 7,108 49

25,95 7,397 43

24,37 8,727 49

23,00 9,175 47

24,40 8,522 139

luokka

1

2

3

Total

1

2

3

Total

1

2

3

Total

1

2

3

Total

lkaste

7

8

9

Total

Mean Std. Deviation N
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Liitetaulukko 42 Yläasteen oppilaiden sukupuolten väliset tilastolliset merkitse-

vyyserot kasvilajien ja –lajiluokkien tunnistamisessa SPSS –ohjelmalla laskettuna, 

jossa summa 1 = kasvilajien tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistami-

nen, 0 = pojat ja 1 = tytöt. Taulukosta on laskettu Pallantin (2005, 219) ohjeen mu-

kaan selitysasteet (Etan neliö), joka löytyy tekstin luvusta 3.3.4.4.  

Descriptives

62 18,94 5,766 ,732 17,47 20,40 8 35

77 28,79 7,828 ,892 27,02 30,57 12 45

139 24,40 8,522 ,723 22,97 25,82 8 45

62 25,21 6,481 ,823 23,56 26,86 11 41

77 36,73 8,749 ,997 34,74 38,71 15 54

139 31,59 9,682 ,821 29,97 33,21 11 54

0

1

Total

0

1

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

Test of Homogeneity of Variances

8,884 1 137 ,003

8,975 1 137 ,003

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

3336,820 1 3336,820 68,390 ,000

6684,417 137 48,791

10021,237 138

4556,079 1 4556,079 74,489 ,000

8379,547 137 61,165

12935,626 138

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Liitetaulukko 43 Yläasteen poikien ja tyttöjen kasvilajintunnistustestin tulokset eri 

rinnakkaisluokilla 

sukupuoli luokka keskimäärin tunnistet-

tu n/70 kasvilajia 

tutkittavien 

määrä N 

Pojat 7a 20 4 

 7b 17 7 

 7c 16 3 

 8a 25 6 

 8b 25 6 

 8c 18 10 

 9a 20 8 

 9b 18 8 

 9c 16 10 
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 yhteensä 19 62 

Tytöt 7a 27 10 

 7b 31 8 

 7c 28 13 

 8a 33 7 

 8b 28 11 

 8c 33 5 

 9a 30 8 

 9b 25 9 

 9c 24 6 

 yhteensä 28 77 

 

Liitetaulukko 44 Lukion oppilaiden sukupuolten väliset erot kasvilajiluokkia tunnis-

tettaessa SPSS –ohjelmalla laskettuna, jossa summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistami-

nen, 0 = pojat ja 1 = tytöt 

Descriptives

summa2

42 28,36 8,831 1,363 25,61 31,11 12 47

95 39,44 9,189 ,943 37,57 41,31 15 63

137 36,04 10,401 ,889 34,29 37,80 12 63

0

1

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

 
Liitetaulukko 45 Lukion oppilaiden sukupuolten väliset tilastolliset merkitsevyys 

erot kasvilajien ja –lajiluokkien tunnistamisessa SPSS –ohjelmalla laskettuna, jossa 

summa 1 = kasvilajien tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistaminen, 0 

= pojat ja 1 = tytöt. Taulukosta on laskettu Pallantin (2005, 219) ohjeen mukaan seli-

tysasteet (Etan neliö), joka löytyy tekstin luvusta 

3.3.4.5.

Descriptives

42 21,76 6,896 1,064 19,61 23,91 9 35

95 31,03 8,551 ,877 29,29 32,77 12 61

137 28,19 9,125 ,780 26,65 29,73 9 61

42 28,36 8,831 1,363 25,61 31,11 12 47

95 39,44 9,189 ,943 37,57 41,31 15 63

137 36,04 10,401 ,889 34,29 37,80 12 63

0

1

Total

0

1

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum
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Test of Homogeneity of Variances

,963 1 135 ,328

,082 1 135 ,775

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

2502,541 1 2502,541 38,293 ,000

8822,524 135 65,352

11325,066 136

3578,663 1 3578,663 43,387 ,000

11135,074 135 82,482

14713,737 136

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 
Liitetaulukko 46 Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden sukupuolten väliset tilas-

tolliset merkitsevyys erot kasvilajien ja –luokkien tunnistamisessa SPSS –ohjelmalla 

laskettuna, jossa summa 1 = kasvilajien tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien 

tunnistaminen, 0 = miehet ja 1 = naiset 

 

Test of Homogeneity of Variances

,281 1 101 ,598

,053 1 101 ,819

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

28,227 1 28,227 ,368 ,545

7746,588 101 76,699

7774,816 102

98,953 1 98,953 1,207 ,274

8278,407 101 81,964

8377,359 102

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Descriptives

4 31,25 10,243 5,121 14,95 47,55 22 44

99 33,96 8,708 ,875 32,22 35,70 18 64

103 33,85 8,731 ,860 32,15 35,56 18 64

4 37,25 9,605 4,802 21,97 52,53 28 49

99 42,32 9,036 ,908 40,52 44,13 26 67

103 42,13 9,063 ,893 40,36 43,90 26 67

0

1

Total

0

1

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

 
Liitetaulukko 47 Kasvilajintunnistustestissä olleet kaikki kasvilajit ja se, miten hyvin 

ne on tunnistettu. Mukana kaikki 754 kasvilajintunnistustestin tehnyttä tutkittavaa 

(ala-aste - yliopisto-opettajat) 

nume-

ro 

testissä 

suomalainen 

nimi 

tunnista-

nut 

kasvilajin 

x/754 

tutkitta-

vaa 

ei tunnis-

tanut kas-

vilajia 

x/754 tut-

kittavaa 

tunnistanut 

vain kasvila-

jinluokan 

x/754 tutkit-

tavaa 

tunnista-

nut 

kasvilajin 

tai kasvi-

lajiluokan 

x/754 

tutkitta-

vaa 

ei tunnis-

tanut 

kasvilajia 

eikä kas-

vilaji-

luokkaa 

x/754 

tutkitta-

vaa 

1. mänty 675 79 - 675 79 

2. kuusi 705 49 - 705 49 

3. kataja 491 263 4 495 259 

4. rauduskoivu 135 619 390 525 229 

5. pihlaja 712 42 - 712 42 

6. haapa 285 469 6 291 463 

7. harmaaleppä 23 731 511 534 220 

8. vaahtera 691 63 - 691 63 

9. tuomi 166 588 4 170 584 

10. näsiä 26 728 - 26 728 

11. kanerva 415 339 - 415 339 

12. suopursu 172 582 4 176 578 

13. variksenmarja 270 484 148 418 336 

14. metsäorvokki 57 697 182 239 523 

15. sinivuokko 321 433 14 335 419 

16. valkovuokko 600 154 5 605 149 

17. kangasvuokko 61 693 85 146 608 

18. metsätähti 259 495 5 264 490 

19. leskenlehti 431 323 1 432 322 

20. voikukka 665 89 - 665 89 

21. niittyleinikki 179 575 33 212 542 

22. päivänkakkara 497 257 - 497 257 

23. siankärsämö 143 611 2 145 609 

24. ojakärsämö 28 726 3 31 723 

25. käenkaa-

li/ketunleipä 

448 306 2 446 308 



376 

 

 

26. oravanmarja 64 690 71 135 619 

27. valkoapila 344 410 267 611 143 

28. puna-apila 536 218 39 575 179 

29. kultapiisku 60 694 2 62 692 

30. maitohorsma 299 455 90 389 365 

31. metsäkurjen-

polvi 

20 734 19 39 715 

32. maariankäm-

mekkä 

17 737 4 21 733 

33. pietaryrtti 56 698 - 56 698 

34. koiranputki 452 302 30 482 272 

35. nokkonen 668 86 - 668 86 

36. mesiangervo 39 715 17 56 698 

37. kangasmaitik-

ka 

11 743 8 19 735 

38. kirjopillike 19 735 10 29 725 

39. niittynätkelmä 18 736 62 80 674 

40. hiirenvirna 165 589 31 196 558 

41. kissankello 466 288 189 655 99 

42. harakankello 127 627 170 297 457 

43. kielo 546 208 3 543 211 

44. nurmitädyke 9 745 9 18 736 

45. tupasvilla 45 709 61 106 648 

46. poimulehti 40 714 - 40 714 

47. sananjalka 39 715 383 422 332 

48. piharatamo 340 414 67 407 347 

49. pihasaunio 30 724 2 32 722 

50. metsäkorte 37 717 41 78 676 

51. kevätpiippo 8 746 - 8 746 

52. timotei 243 511 28 271 483 

53. pujo 147 607 - 147 607 

54. vadelma 736 18 - 736 18 

55. mustikka 725 29 - 725 29 

56. puolukka 672 82 - 672 82 

57. aho-

/metsämansikk

a 

613 141 116 729 25 

58. muurain 630 124 - 630 124 

59. (iso)karpalo 167 587 1 168 586 

60. järvikaisla 125 629 326 451 303 

61. järviruoko 35 136 7 42 712 

62. (valko)lumme 618 443 23 641 113 

63. ulpukka 311 674 210 521 233 

64. rentukka 80 718 1 81 673 

65. (kan-

gas)kynsisam

mal 

36 678 201 237 517 

66. (met-

sä)kerrossamm

76 681 208 284 470 
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al 

67. palleroporon-

jäkälä 

73 655 361 434 320 

68. (iso)hirvenjäkä

lä 

99 500 233 332 422 

69. (riippu)naava 254 500 21 275 479 

70. kannusruoho 15 739 - 15 739 

 

Liitetaulukko 48 Parhaiten tunnistettuja ja nimettyjä kasvilajeja ja kasvilajiluokkia 

Vantaan ala-asteen 1 - 6 luokalla  

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/192 tutkit-

tavaa 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/192 

tutkittavaa 

ei tunnistanut 

lajia eikä 

lajiluokkaa 

n/192 tutkit-

tavaa 

vadelma 180 - - 12 

pihlaja 171 - - 21 

mustikka 170 - - 22 

kuusi 152 - - 40 

nokkonen 148 - - 44 

vaahtera 145 - - 47 

lumme 143 lumme 7 42 

voikukka 139 - - 53 

mänty 133 - - 59 

puolukka 123 - - 69 

 

Liitetaulukko 49 Heikoiten tunnistettuja ja nimettyjä kasvilajeja ja kasvilajiluokkia 

Vantaan ala-asteen 1 - 6 luokalla 

kasvilaji kasvilajin 

tunnista-

nut n/192 

tutkitta-

vaa 

kasvilajiluok-

ka, johon osat-

tu luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tun-

nistanut n/192 

tutkittavaa 

ei tunnista-

nut lajia 

eikä laji-

luokkaa 

n/192 tut-

kittavaa 

näsiä, ojakärsämö, 

metsäkurjenpolvi, maa-

riankämmekkä, kan-

gasmaitikka, kevätpiip-

po, kannusruoho 

0 - - 192 

mesiangervo 0 angervo 1 191 

metsäkorte 0 korte 1 191 

järvikaisla 0 kaisla 95 97 

kynsisammal 0 sammal 13 179 

kerrossammal 0 sammal 6 186 

palleroporonjäkälä 0 jäkälä 38 154 

hirvenjäkälä 0 jäkälä 16 176 

kultapiisku, niittynät-

kelmä, nurmitädyke, 

tupasvilla, poimulehti, 

1 -  191 



378 

 

 

rentukka 

harmaaleppä 1 leppä 12 179 

kangasvuokko 1 vuokko 9 182 

oravanmarja 1 oravanmar-

ja/kielo 

2 189 

sananjalka 1 saniainen 32 153 

tuomi, kirjopillike 2 -  190 

rauduskoivu 2 koivu 92 98 

metsäorvokki 2 orvokki 23 167 

järviruoko 2 ruoko 4 186 

suopursu, pietaryrtti, 

pihasaunio 

4 -  188 

harakankello 8 kello 31 153 

naava 9 jäkälä 4 179 

karpalo 10 -  182 

 

Liitetaulukko 50 Kasvilajeja, jotka on osattu luokitella hyvin Vantaan ala-asteen 1 – 

6 luokalla 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/192 tutkit-

tavaa 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnista-

nut n/192 tutkit-

tavaa 

ei tunnistanut 

lajia eikä 

lajiluokkaa 

n/192 tutkit-

tavaa 

rauduskoivu 2 koivu 92 98 

sananjalka 1 saniainen 32 159 

harakankello 8 kello 31 153 

metsäorvokki 2 orvokki 23 167 

harmaaleppä 1 leppä 12 179 

kangasvuokko 1 vuokko 9 182 

 

Liitetaulukko 51 Kasvilajintuntemustestissä kasvilajeille annettuja nimiä Vantaan 

ala-asteen 1 - 6 luokalla 

kasvilaji kasvilajille annettuja nimiä 

kataja jättiläistuija, tuija, kallioimarre, kuusi, kääpiökuusi, sammal, kastani-

ja, kaktus, pensas 

harmaaleppä leppä, haapa, rauduskoivu, riippakoivu, nokkonen 

leskenlehti auringonkukka, voikukka, peltovalvatti, kellervo, kullervo, kevätesik-

ko, syysmaitiainen 

niittyleinikki kevätleinikki, mansikankukka, keltavuokko, orvokki, rentukka, les-

kenlehti, kellervo, rypsi, hunajakukka, heinämaatiainen 

kielo unikko, iiris, lumikko, valkokello, vesikello, kissankello, harakankello 
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metsätähti tähtisilmä, iltatähti, vuorililja, lumienkeli, kielo, valkovuokko, lum-

me, orvokki, kissankello 

pujo horsma, piharatamo, paju, ruis, lumilaapio 

timotei heinäkasvi, heinä, vehnä, ruis, ohra, kaura, pallopääheinä, juolavehnä, 

niittyorvokki, pikkolo, maissia 

palleroporonjäkälä jäkälä, sammal, punpulijäkälä, poronjäkälä, jäkäläsammal, val-

kosammal, pehmeä rapea valkosammaljäkälä, parsakaali, kukkakaali 

 

Liitetaulukko 52 Eri ala-asteen koulujen (Espoo, Savonlinna ja Parikkala) kuudensi-

en luokkien oppilaiden hyvin tunnistettuja kasvilajeja 

Kasvilaji tai kasvilajiluokka tunnistanut n/166 

tutkittavaa 

ei tunnistanut n/166 

tutkittavaa 

vadelma 164 2 

mustikka 161 5 

kuusi 161 5 

pihlaja 161 5 

vaahtera 158 8 

puolukka 158 8 

mänty 157 9 

nokkonen 156 10 

aho-/metsämansikka 152 14 

mansikka 166 - 

muurain 143 23 

 

Liitetaulukko 53 Kasvilajeja, jotka on osattu luokitella hyvin, mutta jonka lajinimeä 

ei ole tiedetty kovin hyvin eri ala-asteen koulujen (Espoo, Savonlinna ja Parikkala) 

kuudensilla luokilla 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/166 tut-

kittavaa 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/166 

tutkittavaa 

ei tunnista-

nut lajia 

eikä laji-

luokkaa 

n/166 tutkit-

tavaa 

palleroporonjäkälä 4 jäkälä 81 81 

rauduskoivu 36 koivu 78 52 

kerrossammal 9 sammal 40 117 

harmaaleppä 6 leppä 32 128 

hirvenjäkälä 2 jäkälä 32 132 

kynsisammal 1 sammal 31 134 

järvikaisla 91 kaisla 10 65 

 

Liitetaulukko 54 Vantaan ala-asteen 1 - 6 luokkien oppilaiden antamia nimiä kasvila-

jintunnistustestissä olleille puille ja marjoille. Numerot nimien edessä kertovat, kuinka 

moni ala-asteen oppilas on nimennyt kasvilajin kyseisellä nimellä. 

Luokka-

aste 

Näytetty kasvilaji Miten tutkittava on nimennyt näytetyn 

kasvilajin? 

1. mänty 
a
2xkuusi, 2xkoivu, havupuu 

 kuusi  mänty 
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 kataja - 

 rauduskoivu 7xkoivu, 2xleppä, mänty 

 pihlaja 2xviinimarja 

 haapa 3xleppä, koivu, mänty 

 harmaaleppä 2xhaapa, 3xnokkonen 

 vaahtera koivu 

 vadelma mansikka 

 mustikka juolukka 

 puolukka mansikka 

 metsämansikka 10xmansikka, 2xvadelma 

 lakka vatukka, vadelma, kirsikka 

 karpalo 7xkirsikka, munakoiso, puolukka, retiisi 

2. mänty - 

 kuusi  - 

 kataja - 

 rauduskoivu 3xhaapa, 9xkoivu, hieskoivu, 4xleppä 

 pihlaja - 

 haapa 4xleppä, harmaaleppä, rauduskoivu, 4xkoivu 

 harmaaleppä 3xhaapa, rauduskoivu 

 vaahtera koivu 

 vadelma - 

 mustikka vatukka 

 puolukka 2xpunaherukka 

 metsämansikka 13xmansikka, 2xvadelma 

 lakka puolukka 

 karpalo 11xkarpalo, sieniä 

3. mänty haapa, tammi, koivu 

 kuusi  havu, mänty, 2xkoivu 

 kataja tuija, 2xkuusi, kaktus 

 rauduskoivu 18xkoivu, haapa, pihlaja, petäjä, kuusenlehti, 

mänty 

 pihlaja puolukka 

 haapa tammi, 2xmännynlehdet, 5xleppä, vadelma, 

2xkoivu, 2xmänty, vaahtera, lumme  

 harmaaleppä 2xleppä, 2xhaapa, 2xkoivu, vaahtera 

 vaahtera 2xtammi, koivu 

 vadelma puolukka 

 mustikka - 

 puolukka 3xpunaviinimarja, 2xkarpalo, mansikka 

 metsämansikka 13xmansikka, 3xvadelma, maamansikka 

 lakka vadelma 

 karpalo 16xkirsikka, retiisi, 2xpuolukka, viinimarjoja 

4. mänty koivu, 2xkuusi, petäjä 

 kuusi  2xmänty, leppä, koivu 

 kataja kanerva, vaahtera, kastanja 

 rauduskoivu 21xkoivu, 2xleppä, tervaleppä, tammi, puo-

lukan varpu 

 pihlaja - 

 haapa 4xleppä, lehmus, 2xkoivu, hopeavaahtera 

 harmaaleppä 3xhaapa, 2xleppä, lehmus, metsäkoivu, 
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nokkonen 

 vaahtera 4xtammi, koivu syksyllä, haapa 

 vadelma mansikka, metsämansikka 

 mustikka puolukka, viinimarja, 2xmustaviinimarja 

 puolukka mustaherukka, 2xpunaviinimarja, karpalo, 

viinirypäle 

 metsämansikka 10xmansikka, vadelma 

 lakka 3xkarpalo, suomarja, puolukka, 2xvadelma 

 karpalo 5xkirsikka, 4xretiisi, 4xpuolukka, sieni, 

juolukka, rypäle, nauris, karhunvatukka, 

tomaatti 

5. mänty tammi 

 kuusi  3xkoivu 

 kataja jättiläistuija, kallioimarre 

 rauduskoivu 13xkoivu, 3xhaapa, leppä 

 pihlaja 3xpuolukka 

 haapa 4xleppä, 5xkoivu 

 harmaaleppä 3xleppä, riippakoivu, 2xkoivu, nokkonen 

 vaahtera 2xtammi, pihlaja 

 vadelma - 

 mustikka puolukka, juolukka 

 puolukka kirsikka, 2xviinimarja, juolukka 

 metsämansikka 7xmansikka, metsävadelma 

 lakka 2xvattu 

 karpalo 11xkirsikka, lakka, kirssi 

6. mänty 3xkoivu, puu, kuusi 

 kuusi  3xmänty 

 kataja mänty, kääpiökuusi, kuusi, kaktus 

 rauduskoivu 17xkoivu, leppä, mänty, mansikka 

 pihlaja - 

 haapa 4xleppä, koivu, vaahtera, mustikka, sini-

vuokko, paju 

 harmaaleppä 4xhaapa, 2xnokkonen, kurpitsa 

 vaahtera 2xtammi, koivu  

 vadelma - 

 mustikka viinimarja, mustaviinimarja 

 puolukka juolukka, punaherukka 

 metsämansikka 3xmansikka, 3xvadelma 

 lakka 4xkarpalo 

 karpalo 3xpuolukka, 3xkirsikka, maamansikka, 

karhunmarja, kirsikkatomaatti, musta-

viinimarja, retiisi, maakirsikka 

Huom. a 2xkuusi = 2 tutkittavaa on nimennyt männyn kuuseksi jne. 
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Liitetaulukko 55 Ala-asteen kuudensien luokkien (Espoo, Savonlinna ja Parikkala) 

oppilaiden heikosti tunnistamia kasvilajeja 

Kasvilaji  kasvilajin 

tunnistanut 

n/166 tut-

kittavaa 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/166 

tutkittavaa 

ei tunnista-

nut lajia 

eikä laji-

luokkaa 

n/166 tutkit-

tavaa 

kangasmaitikka, 

kirjopillike, nurmi-

tädyke 

0 - - 166 

maariankämmekkä 0 kämmekkä 1 165 

näsiä 1 - - 165 

niittynätkelmä, 

kevätpiippo, järvi-

ruoko, kannus-

ruoho 

1 - - 165 

tupasvilla 1 villa 3 161 

metsäkorte 1 korte 2 162 

kynsisammal 1 sammal 31 134 

hirvenjäkälä 2 jäkälä 54 110 

ojakärsämö 3 - - 163 

poimulehti 3 - - 163 

pietaryrtti 4 - - 162 

palleroporonjäkälä 4 jäkälä 81 81 

mesiangervo 4 angervo 1 161 

oravanmarja 5 oravanmarja/kielo 2 159 

harmaaleppä 6 leppä 32 128 

 

Liitetaulukko 56 Ala-asteen kuudensien luokkien (Espoo, Savonlinna ja Parikkala) 

oppilaiden antamia nimiä kasvilajintunnistustestissä olleille puille ja marjoille. Nume-

rot nimien edessä kertovat, kuinka moni kuudennen luokan oppilas on nimennyt kas-

vilajin kyseisellä nimellä. 

Näytetyt kasvilajit Miten tutkittava on nimennyt näytetyn 

kasvilajin? 

mänty kuusi, 
a
 5xkoivu 

kuusi havupuu 

kataja pihlaja, tuija, koivu, kuusi, pikku kuusi, jou-

lukuusi, tervaleppä, metsäpyökki, kynttilä-

kuusi 

rauduskoivu 39xkoivu, 10xhieskoivu, 4xhietakoivu, visa-

koivu, 17xleppä, 3xharmaaleppä, 

2xtervaleppä, 4xhaapa, haavanlehti, petäjä, 

jalava, vaahtera, kataja, pihlaja 

pihlaja punamarja, 2xpunaherukka 

haapa 2xtuomi, 30xleppä, 4xtervaleppä, 

5xharmaaleppä, 12xkoivu, 7xhieskoivu, 

2xrauduskoivu, vaivaiskoivu, hapankoivu, 

raita, 2xpaju, 3xlehmus, kataja, tammi 

harmaaleppä 11xtervaleppä, 7xlehmus, 2xtammi, 15xleppä, 
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19xhaapa, tuohi, kuusi, 3xjalava, pähkinäpuu, 

7xpaju, rauduskoivu, saparokoivu 

vaahtera 2xtammi, haapa 

vadelma mansikka, metsämansikka 

mustikka mustaherukka, karhunmarja 

puolukka punistikka, karpalo 

metsä-/ahomansikka 9xmansikka 

muurain 2xvattu, 2xkarpalo, vadelma, mesimarja, 

juolukka, banaani 

karpalo 98xkirsikka, oravanmarja, 2xviinimarja, 

4xpunaviinimarja, 2xtomaatti, 5xjuolukka, 

katajanmarja, hilla, vadelma, sianpuolukka 

Huom. a 5xkoivu = 5 tutkittavaa on nimennyt männyn koivuksi jne. 

 

Liitetaulukko 57 Yläasteen oppilaiden (7 – 9. luokat) hyvin tunnistamia kasvilajeja ja 

kasvilajiluokkia 

Kasvilaji ja kasvilajiluokka tunnistanut n/139 

tutkittavaa 

ei tunnistanut n/139 

tutkittavaa 

kuusi 138 1 

mustikka 138 1 

puolukka 137 2 

vadelma 136 3 

vaahtera 135 4 

voikukka 132 7 

mänty  131 8 

pihlaja 130 9 

muurain 121 18 

valkovuokko 120 19 

metsä-/ahomansikka 

mansikka-luokka 

115 

138 

24 

1 

 

Liitetaulukko 58 Yläasteen oppilaiden (7 – 9. luokat) heikosti tunnistamia kasvilajeja 

ja kasvilajiuokkia 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/139 tut-

kittavaa 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/139 

tutkittavaa 

ei tunnista-

nut lajia 

eikä laji-

luokkaa 

n/139 tut-

kittavaa 

harmaaleppä, nur-

mitädyke, poimu-

lehti, pihasaunio, 

kevätpiippo 

0 leppä 

tädyke 

poimulehti 

saunio 

kevätpiippo 

47 

2 

- 

1 

- 

92 

137 

- 

138 

- 

näsiä, kangasmai-

tikka 

1 - - 138 

kangasvuokko, 

metsäkurjenpolvi, 

maariankämmekkä 

2 vuokko 

kurjenpolvi 

kämmekkä 

29 

3 

- 

108 

134 

- 
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mesiangervo, kan-

nusruoho 

3 angervo 6 130 

kultapiisku, tupas-

villa, sanajalka 

4 piisku 

villa 

saniainen 

1 

16 

94 

134 

119 

41 

metsäorvokki, 

ojakärsämö 

5 orvokki 40 90 

metsäkorte 7 korte 5 127 

oravanmarja, ren-

tukka, kynsisammal 

8 oravanmarja 

sammal 

19 

43 

112 

88 

 

Liitetaulukko 59 Yläasteen oppilaiden (7 – 9. luokat) kasvilajeille antamia nimiä. 

Numerot nimien edessä kertovat, kuinka moni yläasteen oppilas on nimennyt kasvila-

jin kyseisellä nimellä. 

Luokka-aste Kasvilaji Annettu nimi 

7.  mänty 
a
 2xkoivu 

 kuusi  mänty 

 kataja sanianinen, pesas, sypressi, tuija, paju 

 rauduskoivu 11xleppä, visakoivu, tervaleppä, hieskoivu, 

15xkoivu, 3xhaapa 

 pihlaja puolukkapensas, 2xpuolukka 

 haapa hopeatammi, paju, 10xleppä, 3xtervaleppä, 4xkoivu, 

männynlehitä, tammenlehtiä 

 harmaaleppä mänty, vaahterapuunlehtiä, tammi, 12xleppä, 

2xkoivu, ehkä marjapensas, tuomi, 4xhaapa, jalava 

2xpaju 

 vaahtera tammi 

 vadelma - 

 mustikka - 

 puolukka - 

 metsämansikka 6xmansikka, karpalo 

 lakka vattu, karpalo, karpa 

 karpalo karviainen, kirsikka, punajuuri, tomaatti, ruusunmar-

ja 

8. mänty - 

 kuusi  - 

 kataja 2xtuija, lehtikuusi, pensastuija 

 rauduskoivu 17xkoivu, 2xhieskoivu, 5xleppä, 2xlehmus, 

3xtervaleppä 

 pihlaja metsämarja 

 haapa 6xleppä, lehmus, tuomi, 2x hieskoivu, 2xtervaleppä, 

kanerva, raita 

 harmaaleppä 2xtervaleppä, 10xleppä,3xpaju, 3xhaapa, 3xlehmus, 

rauduskoivunlehti 

 vaahtera tammi 

 vadelma - 

 mustikka - 

 puolukka - 

 metsämansikka - 

 lakka - 
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 karpalo mesimarja, marja, marjapiiras, punamarja 

9. mänty tammi 

 kuusi  - 

 kataja 2xsypressi, tuijapensas, tuija, petäjä, leppä 

 rauduskoivu 26xkoivu, lehmus, tammi, 2xpihlaja, vaivaiskoivu, 

katja, 6xleppä, tervaleppä, haapa 

 pihlaja suomurtilli, orapihlaja 

 haapa 16xleppä, tervaleppä, lehto, rauduskoivu, harmaa-

leppä, babgua 

 harmaaleppä 12xleppä, 2xlehmus, 3xhaapa, 3xkoivu, ohraleipä, 

2xvaivaskoivu, 3xtervaleppä, raita, 2xrauduskoivu 

 vaahtera - 

 vadelma vattu, mansikka 

 mustikka - 

 puolukka - 

 metsämansikka 11xmansikka 

 lakka hilla, vattu 

 karpalo tomaatti, 5xkirskikka, kirsikkatomaatti, vaariksen-

marja, kanukka, 2xviinimarja, 2xkarhunmarja, mini-

tomaatti, punaherukka 

Huom. a 2xkoivu = 2 tutkittavaa on nimennyt männyn koivuksi jne. 

 

Liitetaulukko 60 Lukion oppilaiden (I – II luokat) hyvin tunnistamia kasvilajeja 

Kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/137 tutkit-

tavaa 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/137 

tutkittavaa 

ei tunnista-

nut lajia eikä 

lajiluokkaa 

n/137 tutkit-

tavaa 

mänty, vadelma, 

mustikka 

136 - - 1 

voikukka 135 - - 2 

kuusi, puolukka 134 - - 3 

vaahtera, muu-

rain 

133 - - 4 

pihlaja 130 - - 7 

metsä-

/ahomansikka 

130 mansikka 6 1 

nokkonen 125 - - 12 

valkovuokko 125 vuokko 1 11 

 

Liitetaulukko 61 Lukion oppilaiden (I – II luokat) heikosti tunnistamia kasvilajeja 

Kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/137 tutkit-

tavaa 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/137 

tutkittavaa 

ei tunnisat-

nut lajia 

eikä laji-

luokkaa 

n/137 tutkit-

tavaa 

metsäkurjenpolvi, 

nurmitädyke 

0 - - 137 

niittynätkelmä 1 nätkelmä/herne 20 116 
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kevätpiippo, kan-

nusruoho 

1 - - 1 

näsiä 2 - - 2 

kangasmaitikka 2 maitikka 2 133 

pihasaunio 2 saunio 1 134 

kirjopillike 3 pillike 2 132 

ojakärsämö 4 kärsämö 1 132 

 
Liitetaulukko 62 Lukion oppilaiden (I – II luokat) tunnistamia kasvilajeja ja kasvila-

jiluokkia 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/137 tutkit-

tavaa 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/137 

tutkittavaa 

ei tunnista-

nut lajia eikä 

lajiluokkaa 

n/137 tutkit-

tavaa 

harmaaleppä 5 leppä 55 77 

sananjalka 6 saniainen 110 21 

järvikaisla 7 kaisla 88 42 

metsäorvokki 12 orvokki 45 80 

kangasvuokko 12 vuokko 24 101 

oravanmarja 18 kielo 33 86 

harakankello 23 kello 37 77 

rauduskoivu 44 koivu 70 23 

 
Liitetaulukko 63 Lukion oppilaiden (I – II luokat) kasvilajeille antamia nimiä. Nu-

merot kasvilajien edessä kertovat, kuinka moni lukion oppilas on nmimennyt kasvila-

jin kyseisellä tavalla. 

Luokka-

aste 

Kasvilaji Annettu nimi 

I mänty havu 

 kuusi  jalava, haapa, mänty 

 kataja sypressi, pinja, pihlaja 

 rauduskoivu lehtikoivu, tammenlehti, 
a
 6xhaapa, saarni, tammi, 

9xhieskoivu, 25xkoivu, 8xleppä, tuomi, lehto, 

vaivaiskoivu, harmaaleppä 

 pihlaja 2xpuolukka, 2xpunamarja 

 haapa 16xleppä, 2xtervaleppä, hopeapaju, tunturikoivu, 

rauduskoivu, tammi 

 harmaaleppä 18xleppä, pähkinäpuu, 11xtervaleppä, 3xlehmus, 

paju, 6xhaapa, saarni, 3xtammi 

 vaahtera lehmus, 2xtammi 

 vadelma - 

 mustikka puolukka 

 puolukka - 

 metsämansikka 8xmansikka, vadelma 

 lakka suomuurain 
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 karpalo kirsikka, 6xjuolukka, 2xsianpuolukka, karhunmar-

ja, mesimarja, variksenmarja, punaviinimarja, 

2xmaakirsikka, tomaatti, retiisi, metsäkirsikka, 

tyrnimarja, robisi, luumu, narsissi, torsikka 

II mänty - 

 kuusi  - 

 kataja - 

 rauduskoivu 24xkoivu, hieskoivu, 2xleppä, lehmus, lehmus-

koivu 

 pihlaja - 

 haapa - 

 harmaaleppä 15xleppä, 6xhaapa, pähkinäpensas, jalava, 

2xkoivu, tammi, hieskoivu, poppeli, rauduskoivu, 

pujo, raparperi 

 vaahtera - 

 vadelma - 

 mustikka juolukka 

 puolukka karviaismarja, punaviinimarja 

 metsämansikka mansikka 

 lakka hilla 

 karpalo 5xmesimarja, 6xkirsikka, juolukka, retiisi, puoluk-

ka, karviainen 

Huom. a 6xhaapa = 6 tutkittavaa on nimennyt rauduskoivun haavaksi jne. 

 
Liitetaulukko 64 Opettajankoulutuslaitoksien opiskelijoiden (Helsinki ja Savonlinna) 

hyvin tunnistamia kasvilajeja 

Kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/103 tutkit-

tavaa 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnista-

nut n/103 tutkit-

tavaa 

ei tunnista-

nut lajia 

eikä laji-

luokkaa 

n/103 tutkit-

tavaa 

kuusi, pihlaja, 

vaahtera, vadel-

ma, mustikka, 

puolukka, muu-

rain 

103 - - - 

voikukka 102 - - 1 

mänty 101 - - 2 

nokkonen 98 - - 5 

metsä-

/ahomansikka 

98 mansikka 4 1 

puna-apila 95 apila 3 5 

kataja 95 - - 8 

päivänkakkara 93 - - 10 

leskenlehti 92 - - 11 
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Liitetaulukko 65 Opettajankoulutuslaitoksien opiskelijoiden (Helsinki ja Savonlinna) 

heikosti tunnistamia kasvilajeja 

Kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/103 tut-

kittavaa 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/103 

tutkittavaa 

ei tunnista-

nut lajia 

eikä laji-

luokkaa 

n/103 tutkit-

tavaa 

maariankämmekkä 1 kämmekkä 1 101 

kevätpiippo 1 - - 102 

nurmitädyke 2 tädyke 3 98 

kirjopillike, järvi-

ruoko 

3 pillike 

ruoko 

5 

2 

95 

98 

harmaaleppä, niit-

tynätkelmä 

4 leppä 

nätkelmä 

44 

28 

55 

71 

ojakärsämö, pi-

hasaunio 

5 kärsämö 2 96 

kynsisammal 7 sammal 51 45 

järvikaisla 8 kaisla 50 45 

näsiä, metsäkorte 9 korte 17 77 

 
Liitetaulukko 66 Opettajankoulutuslaitosten opiskelijoiden (Helsinki ja Savonlinna) 

kasvilajeille antamia nimiä. Numerot kasvilajien edessä kertovat, kuinka moni opetta-

jaksi opiskeleva on nimennyt kasvilajin kyseisellä tavalla.  

Opettajankoulutuslaitos Kasvilaji Annettu nimi 

Helsinki mänty - 

 kuusi  - 

 kataja poliuskataja 

 rauduskoivu 
a
 41xkoivu, 5xleppä, 

5xkoivunlehti, 3xhaapa, 

2xhieskoivu, lehmus 

 pihlaja - 

 haapa 12xleppä, harmaaleppä, 

lehmus 

 harmaaleppä 28xleppä, tervaleppä, 

4xhaapa, pähkinäpensas, 

vadelma, 4xkoivu, 

3xlehmus, paatsama, hies-

koivu, jalava 

 vaahtera - 

 vadelma - 

 mustikka - 

 puolukka - 

 metsämansikka pihamansikka, metsäva-

delma 

 lakka - 

 karpalo 9xkirsikka, 

5xpunaviinimarja, 

3xjuolukka, luumu, ora-
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vanmarja, lillukka, musta-

viinimarja 

Savonlinna mänty koivu 

 kuusi  - 

 kataja 5xpylväskataja, 

2xpensaskataja, pinja, tuija 

 rauduskoivu 15xkoivu, 3xhieskoivu, 

haapa, leppä 

 pihlaja leppä 

 haapa 10xleppä, tervaleppä, riip-

pakoivu, koivu 

 harmaaleppä 12xleppä, 3xtervaleppä, 

5xkoivu, 2xhieskoivu, 

2xpaju, haapa 

 vaahtera - 

 vadelma - 

 mustikka - 

 puolukka - 

 metsämansikka - 

 lakka suomuurain, 2xhilla 

 karpalo 10xkirsikka, 3xjuolukka, 

saianmarja 

Huom. a 41xkoivu = 41 tutkittavaa on nimennyt rauduskoivun koivuksi jne. 

 
Liitetaulukko 67 Ala-asteen opettajien (n = 6) hyvin tunnistamia kasvilajeja 

Kasvilaji tunnistanut n/6 tutkittavaa ei tunnistanut n/6 tutkitta-

vaa 

mänty, kuusi, kataja 6 0 

pihlaja, vaahtera 6 0 

valkovuokko 6 0 

voikukka 6 0 

päivänkakkara 6 0 

puna-apila 6 0 

nokkonen 6 0 

kielo 6 0 

vadelma, mustikka, puo-

lukka, metsämansikka, 

muurain 

6 0 

lumme, ulpukka 6 0 

 
Liitetaulukko 68 Ala-asteen opettajien (n = 6) heikosti tunnistamia kasvilajeja 

Kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/6 tutkit-

tavaa 

kasvilajiuokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/6 tut-

kittavaa 

ei tunnista-

nut lajia 

eikä laji-

luokkaa n/6 

tutkittavaa 

sananjalka 0 saniainen 4 2 

metsäkorte 0 korte 2 4 

kevätpiippo 0 -  6 
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harmaaleppä 1 leppä 3 2 

metsäkurjenpolvi, 

nurmitädyke 

1 -  5 

tupasvilla 1 villa 1 4 

järvikaisla 1 kaisla 3 2 

kynsisammal 1 sammal 4 1 

palleroporonjäkälä 1 sammal 5 0 

rauduskoivu 2 koivu 4 0 

kirjopillike 2 pillike 1 3 

hirvenjäkälä 2 jäkälä 3 1 

näsiä, ojakärsämö, 

oravanmarja, maa-

riankämmekkä, 

pietaryrtti, kangas-

maitikka, niittynät-

kelmä, järviruoko, 

kannusruoho 

2 - - 4 

 
Liitetaulukko 69 Peruskoulun (ala-aste ja yläaste) ja lukion oppilaiden hyvin tunnis-

tamia kasvilajeja 

Kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/634 tutkit-

tavaa 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/634 

tutkittavaa 

ei tunnista-

nut lajia 

eikä laji-

luokkaa 

n/634 tutkit-

tavaa 

vadelma 616 - - 18 

mustikka 605 - - 29 

pihlaja 592 - - 42 

kuusi 585 - - 49 

vaahtera 571 - - 63 

mänty 557 - - 77 

nokkonen 553 - - 81 

puolukka 552 - - 82 

voikukka 546 - - 88 

muurain 510 - - 124 

metsä-

/ahomansikka 

499 mansikka 111 24 
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Liitetaulukko 70 Peruskoulun (ala-aste ja yläaste) ja lukion oppilaiden heikosti tun-

nistamia kasvilajeja 

kasvilaji kasvilajin 

tunnistanut 

n/634 tut-

kittavaa 

kasvilajiluokka, 

johon osattu 

luokitella 

vain kasvilaji-

luokan tunnis-

tanut n/634 

tutkittavaa 

ei tunnista-

nut lajia 

eikä laji-

luokkaa 

n/634 tutkit-

tavaa 

nurmitädyke 1 tädyke 3 630 

kevätpiippo 2 - - 632 

metsäkurjenpolvi 3 kurjenpolvi 12 619 

kangasmaitikka 3 maitikka 2 629 

niittynätkelmä 4 nätkelmä/herne 32 598 

näsiä 4 - - 630 

kirjopillike 5 pillike 4 625 

kannusruoho 5 - - 629 

maariankämmekkä 6 kämmekkä 2 626 

 
Liitetaulukko 71 Eri koulujen kuudensien luokkien asuinpaikan vaikutus kasvilajien 

ja kasvilajiluokkien tunnistamiseen SPSS –ohjelmalla laskettuna, jossa summa 1 = 

kasvilajien tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistaminen, 1 = kaupunki-

koulut ja 2 = maaseutukoulut 

Descriptives

77 21,18 6,213 ,708 19,77 22,59 5 38

89 25,63 7,945 ,842 23,96 27,30 9 47

166 23,57 7,509 ,583 22,42 24,72 5 47

77 24,92 7,542 ,860 23,21 26,63 6 47

89 29,13 8,542 ,905 27,34 30,93 11 49

166 27,18 8,340 ,647 25,90 28,46 6 49

1

2

Total

1

2

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

Test of Homogeneity of Variances

6,054 1 164 ,015

2,394 1 164 ,124

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.
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ANOVA

816,552 1 816,552 15,777 ,000

8488,219 164 51,757

9304,771 165

732,664 1 732,664 11,184 ,001

10743,914 164 65,512

11476,578 165

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Liitetaulukko 72 Iän ja sitä vastaavan koulutusasteen tilastollinen merkitsevyys koko 

aineistoa tarkasteltaessa SPSS–ohjelmalla laskettuna, jossa summa 1= kasvilajien 

tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistaminen, 1 = 1. luokka, 2 = 2. 

luokka jne..., 10 = lukion I luokka, 11 = lukion II luokka, 13 = Helsingin opettajan-

koulutuslaitos, 14 = Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, 15 = yliopisto-opettajat. 

Taulukosta on laskettu Pallantin (2005, 219) ohjeen mukaan selitysasteet (Etan neliö), 

joka löytyy tekstin luvusta 3.3.4.8. 

 

Descriptives

30 13,00 7,768 1,418 10,10 15,90 0 37

32 17,06 8,144 1,440 14,13 20,00 7 45

39 16,08 9,724 1,557 12,92 19,23 4 65

36 18,06 7,418 1,236 15,55 20,57 6 39

31 19,19 9,414 1,691 15,74 22,65 6 55

196 22,29 7,730 ,552 21,20 23,37 5 47

45 24,82 8,965 1,336 22,13 27,52 8 44

45 26,31 9,120 1,360 23,57 29,05 9 45

49 22,24 7,108 1,015 20,20 24,29 11 38

88 27,76 9,176 ,978 25,82 29,71 9 61

49 28,96 9,076 1,297 26,35 31,57 11 52

65 33,11 7,319 ,908 31,29 34,92 18 55

38 35,32 10,698 1,735 31,80 38,83 18 64

11 58,36 9,036 2,725 52,29 64,43 41 70

754 24,62 10,873 ,396 23,84 25,40 0 70

30 16,70 9,462 1,727 13,17 20,23 0 45

32 20,63 9,951 1,759 17,04 24,21 8 54

39 19,92 9,983 1,598 16,69 23,16 5 67

36 23,28 9,010 1,502 20,23 26,33 11 49

31 22,32 10,713 1,924 18,39 26,25 6 63

196 26,03 8,443 ,603 24,84 27,22 6 49

45 31,89 10,172 1,516 28,83 34,94 11 52

45 32,84 10,120 1,509 29,80 35,88 11 54

49 30,14 8,732 1,247 27,63 32,65 15 50

88 35,61 10,323 1,100 33,43 37,80 12 63

49 36,73 10,563 1,509 33,70 39,77 16 62

65 41,49 8,393 1,041 39,41 43,57 26 62

38 43,18 10,115 1,641 39,86 46,51 26 67

11 64,64 5,938 1,790 60,65 68,63 50 70

754 30,43 12,519 ,456 29,53 31,32 0 70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

Total

sum1

sum2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

36009,710 13 2769,978 38,664 ,000

53015,564 740 71,643

89025,275 753

52390,978 13 4030,075 45,442 ,000

65627,654 740 88,686

118018,6 753

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

sum1

sum2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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LIITE 22 Luontopolkutestin tuloksiin liittyviä taulukoita ja kuvioita 

 

Liitetaulukko 73 Kasvilajien (summa 1) ja kasvilajiluokkien (summa 2) tunnistami-

sen erot ja sen merkitsevyys eri luokka-asteiden välillä luontopolkutestissä SPSS –

ohjelmalla laskettuna. Taulukosta on laskettu Pallantin (2005, 219) ohjeen mukaan 

selitysasteet (Etan neliö), joka löytyy tekstin luvusta 3.3.5.2. 

 

Descriptives

41 11,15 3,589 ,560 10,01 12,28 5 18

40 17,75 4,425 ,700 16,33 19,17 7 25

42 19,29 3,940 ,608 18,06 20,51 11 26

123 16,07 5,323 ,480 15,12 17,02 5 26

41 14,63 3,871 ,605 13,41 15,86 6 22

40 20,70 4,226 ,668 19,35 22,05 11 28

42 22,19 3,583 ,553 21,07 23,31 13 29

123 19,19 5,075 ,458 18,28 20,09 6 29

4

5

6

Total

4

5

6

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower BoundUpper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

Test of Homogeneity of Variances

1,152 2 120 ,320

1,359 2 120 ,261

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

1541,148 2 770,574 48,282 ,000

1915,193 120 15,960

3456,341 122

1320,311 2 660,155 43,470 ,000

1822,388 120 15,187

3142,699 122

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Liitetaulukko 74 Eri luokka-asteiden ( 4 – 6 luokat) väliset erot kasvilajiluokkien 

(summa 2) tunnistamisessa luonnossa (1) ja luokassa (2) SPSS –ohjelmalla laskettuna. 

Taulukosta on laskettu Pallantin (2005, 219) ohjeen mukaan selitysasteet (Etan neliö), 

joka löytyy tekstin luvusta 3.3.5.2. 

Descriptive Statistics

Dependent Variable: summa2

14,38 4,341 21

14,90 3,401 20

14,63 3,871 41

22,71 3,466 21

18,47 3,921 19

20,70 4,226 40

23,27 3,930 22

21,00 2,791 20

22,19 3,583 42

20,17 5,625 64

18,12 4,194 59

19,19 5,075 123

paikka

1

2

Total

1

2

Total

1

2

Total

1

2

Total

luokkaaste

4

5

6

Total

Mean Std. Deviation N

 

 

Liitetaulukko 75 Testipaikan (luonto = 1, luokka = 2) välinen tilastollinen merkitse-

vyys luontopolkutestissä SPSS –ohjelmalla laskettuna, jossa summa 1 = kasvilajien 

tunnistaminen, summa 2 = kasvilajiluokkien tunnistaminen. Taulukosta on laskettu 

Pallantin (2005, 219) ohjeen mukaan selitysasteet (Etan neliö), joka löytyy tekstin 

luvusta 3.3.5.7. 

Descriptives

64 17,31 5,833 ,729 15,86 18,77 5 26

59 14,73 4,370 ,569 13,59 15,87 6 24

123 16,07 5,323 ,480 15,12 17,02 5 26

64 20,17 5,625 ,703 18,77 21,58 6 29

59 18,12 4,194 ,546 17,03 19,21 10 26

123 19,19 5,075 ,458 18,28 20,09 6 29

1

2

Total

1

2

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum
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Test of Homogeneity of Variances

8,149 1 121 ,005

5,590 1 121 ,020

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

204,930 1 204,930 7,626 ,007

3251,411 121 26,871

3456,341 122

129,420 1 129,420 5,197 ,024

3013,279 121 24,903

3142,699 122

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Liitetaulukko 76 Sukupuolten väliset tilastolliset merkitsevyydet luontopolkutestissä 

SPSS –ohjelmalla laskettuna, jossa summa 1 = kasvilajien tunnistaminen ja summa 2 

= kasvilajiluokkien tunnistaminen, 0 = poika ja 1 = tyttö. Taulukosta on laskettu Pal-

lantin (2005, 219) ohjeen mukaan selitysasteet (Etan neliö), joka löytyy tekstin luvus-

ta 3.3.5.7. 

Descriptives

64 14,47 5,249 ,656 13,16 15,78 5 25

59 17,81 4,872 ,634 16,54 19,08 7 26

123 16,07 5,323 ,480 15,12 17,02 5 26

64 17,75 5,192 ,649 16,45 19,05 6 28

59 20,75 4,490 ,585 19,58 21,92 8 29

123 19,19 5,075 ,458 18,28 20,09 6 29

0

1

Total

0

1

Total

summa1

summa2

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

Test of Homogeneity of Variances

,306 1 121 ,581

1,077 1 121 ,301

summa1

summa2

Levene

Statistic df1 df2 Sig.
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ANOVA

343,455 1 343,455 13,350 ,000

3112,887 121 25,726

3456,341 122

275,513 1 275,513 11,627 ,001

2867,186 121 23,696

3142,699 122

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

summa1

summa2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Liitetaulukko 77 Sukupuolierot kasvilajien ja kasvilajiluokkien tunnistamisessa 

luonnossa ja luokassa eri luokka-asteilla SPSS –ohjelmalla laskettuna (Multivariate-

testi), jossa paikka: luonto = 1, luokka = 2, sukupuoli: tyttö = 1, poika = 0, kasvilajien 

tunnistaminen = summa 1, kasvilajiluokkien tunnistaminen = summa 2 

Descriptive Statistics

10,73 4,096 15

11,17 2,858 6

10,86 3,719 21

19,56 3,972 9

20,25 2,734 12

19,95 3,248 21

20,20 4,050 10

21,58 4,100 12

20,95 4,041 22

15,85 6,066 34

18,97 5,169 30

17,31 5,833 64

11,79 3,512 14

10,67 3,724 6

11,45 3,517 20

13,44 4,275 9

17,00 3,830 10

15,32 4,334 19

14,43 2,573 7

19,08 1,498 13

17,45 2,946 20

12,90 3,633 30

16,62 4,313 29

14,73 4,370 59

11,24 3,795 29

10,92 3,175 12

11,15 3,589 41

16,50 5,090 18

18,77 3,598 22

17,75 4,425 40

17,82 4,503 17

20,28 3,234 25

19,29 3,940 42

14,47 5,249 64

17,81 4,872 59

16,07 5,323 123

14,20 4,663 15

14,83 3,764 6

14,38 4,341 21

22,00 4,123 9

23,25 2,958 12

22,71 3,466 21

22,90 4,012 10

23,58 4,010 12

23,27 3,930 22

18,82 5,936 34

21,70 4,907 30

20,17 5,625 64

15,07 3,245 14

14,50 4,037 6

14,90 3,401 20

16,78 4,206 9

20,00 3,091 10

18,47 3,921 19

19,14 3,976 7

22,00 1,155 13

21,00 2,791 20

16,53 3,946 30

19,76 3,851 29

18,12 4,194 59

14,62 3,995 29

14,67 3,725 12

14,63 3,871 41

19,39 4,852 18

21,77 3,380 22

20,70 4,226 40

21,35 4,315 17

22,76 2,948 25

22,19 3,583 42

17,75 5,192 64

20,75 4,490 59

19,19 5,075 123

sukupuoli

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

0

1

Total

luokkaaste

4

5

6

Total

4

5

6

Total

4

5

6

Total

4

5

6

Total

4

5

6

Total

4

5

6

Total

paikka

1

2

Total

1

2

Total

summa1

summa2

Mean Std. Deviation N
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Liitetaulukko 78 Kasvilajeille annettuja nimityksiä luontopolkutestissä (4 – 6 luokat) 

Kasvilaji Nimennyt n/123 tutkittavaa 

kuusi tammi (2)
a
 

haapa leppä (8), hieskoivu, tammi (3), lehmus(2), 

harmaaleppä 

hiirenvirna kissankello (2), hiirenvirnu (2), hiidenkirnu, 

siankärsämö, harakankello, hiirenkorva 

pihasaunio hiirenkorva, piharatamo, pietaryrtti (15), 

pietarjuuri, pietarinlilja, keltanappi, pihatatar 

(2), päivänkakkara (2), saunakukka, metsä-

terho, siankärsämö 

pihatatar vesiheinä (2), ruusu, hiirenvirna, ratamo (2), 

rikkaruoho, pihatatamo, pihasaunio 

harakankello sinivuokko (2), variksenkello (3), sinikello 

(2), harakankirnu, harakanhattu, violettikuk-

ka 

sananjalka vuohenputki (2), kasiainen, kotkansiipi (2), 

pujo, isokäsi 

tuomi sireeni (4), tammi, lupiini, paatsama (2), paju 

(3), leppä, lehmus, syreeni 

vadelma nokkonen, tammi, paju (2), karhunvatukka, 

lehmus (2), koivu (2), vuohenputki (2) 

siankärsämö kissankello, koiranputki (8), siankärsä, ke-

tunputki, vuohenputki (4), siankärsimö, 

suopursu, pietaryrtti, ruusupensas, tervaleppä 

kannusruoho kukonpillike (2), kultapiisku (3), keltamaite, 

sianruoho, niittyleinikki (3), niittynätkelmä, 

leijonansuu, timotei, ulpukka 

timotei heinä (9), peltoheinä, pujo, kaura, vehnä, 

timo tea, ruohosipuli 

mänty kaarna, havu, tammi, haapa, lehtikuusi (2) 

poimulehti tippalehti, vesitippalehti (2), leskenlehti, 

raparperi, lumme 

mustikka puolukka (21), unikko, mänty, oravanmarja, 

lakka, ketunleipä 

kataja tuomi, tuija, mänty, kanerva, kastanja, lehti-

kuusi, variksenmarja 

Huom. a 
tammi (2) = kuusen nimennyt 2 tutkittavaa tammeksi jne. 
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Liitetaulukko 79 Luontopolkutestissä parhaiten ja heikoiten osanneiden oppilaiden 

pistemäärä, testipaikka ja luokka-aste 

osaamistaso tunnistanut 

n/31 kasvilajia 

sukupuoli testipaikka luokka-aste 

heikosti osannut 5 3 poikaa 3 oppilasta luonnos-

sa 

2 oppilasta 4. 

luokalta 

6 2 poikaa 1 oppilas luonnossa, 

1 oppilas luokassa 

2 oppilasta 4. 

luokalta 

7 2 poikaa,1 

tyttö 

1 oppilas luonnossa, 

2 oppilasta luokassa 

2 oppilasta 4. 

luokalta, 1 

oppilas 5. 

luokalta 

8 1 tyttö 1 oppilas luokassa 1 oppilas 4. 

lklta 

9 4 tyttöä, 5 

poikaa 

2 oppilasta luonnos-

sa, 7 oppilasta luo-

kassa 

8 oppilasta 

4.lklta, 1 oppi-

las 5.lklta 

10 4 poikaa 2 oppilasta luonnos-

sa, 2 oppilasta luo-

kassa 

3 oppilasta 

4.lklta, 1 oppi-

las 5.lklta 

11 3 tyttöä, 3 

poikaa 

2 oppilasta luonnos-

sa, 4 oppilasta luo-

kassa 

3 oppilasta 

4.lklta, 1 oppi-

las 5.lklta, 2 

oppilasta 

6.lklta  

hyvin osannut 26 2 tyttöä 2 oppilasta luonnos-

sa 

2 oppilasta 

6.lklta 

25 1 poika 1 oppilas luonnossa 1 oppilas 

5.lktlta 

24 5 tyttöä, 1 

poika 

6 oppilasta luonnos-

sa 

2 oppilasta 

5.lklta, 3 oppi-

lasta 6.lklta 

23 3 poikaa, 3 

tyttöä 

6 oppilasta luonnos-

sa 

4 oppilasta 

5.lklta, 2 oppi-

lasta 6.lklta 

22 4 poikaa, 3 

tyttöä 

6 oppilasta luonnos-

sa, 1 oppilas luokas-

sa 

7 oppilasta 

6.lklta 

21 3 tyttöä, 3 

poikaa 

5 oppilasta luonnos-

sa, 1 oppilas luokas-

sa 

4 oppilasta 

5.lklta, 2 oppi-

lasta 6.lklta 

20 10 tyttöä, 2 

poikaa 

5 oppilasta luonnos-

sa, 7 oppilasta luo-

kassa 

6 oppilasta 

5.lklta, 6 oppi-

lasta 6.lklta 
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LIITE 23 Kyselyjen ja teemahaastattelujen tuloksiin liittyviä tietoja, taulukoi-

ta ja kuvioita 

 

Liitetaulukko 80 Millaista tutkittavien mielestä on luonnon lähellä tai maaseudulla? 

 Vastausten määrä 

Millaista 

on luon-

non lähel-

lä? 

osaamis-

taso 

ala-aste: 

luokat  

1 - 6 

yläaste: 

luokat  

7 - 9 

lukio: 

luokat  

I - II 

okl: Hel-

sinki ja 

Savonlin-

na 

yhteensä 

mukavaa parhaat 19 10 4 1 34 

 heikot 22 7 3 - 32 

rauhallis-

ta 

parhaat 10 6 2 1 19 

 heikot 8 6 1 - 15 

tylsää parhaat - 3 - - 3 

 heikot 2 2 - - 4 

paljon 

tekemistä 

parhaat 2 - - - 2 

 heikot 2 1 - - 3 

 N
a
 84 54 20 13 171 

 aineisto
b
 H H H H H 

Huom. aN = tutkittavien lukumäärä yhteensä. 
b
aineisto koottu H= haastatteluilla 

 

Liitetaulukko 81 Katsooko tutkittava luonto-ohjelmia televisiosta ja mistä kertovat 

luonto-ohjelmat ovat parhaita? 

 Vastausten määrä 

Television 

katselu 

osaamista-

so 

ala-aste: 

luokat  

1 - 6 

yläaste: 

luokat  

7 - 9 

lukio: 

luokat  

I - II 

okl: 

Helsinki 

ja Sa-

vonlinna 

yhteensä 

katsoo parhaat 11 18 4 6 39 

 heikot 19 10 8 3 40 

paljon parhaat 1 1 - - 2 

 heikot 1 2 - - 3 

jonkin 

verran 

parhaat 23 6 6 1 36 

 heikot 22 11 3 2 38 

ei parhaat 10 2 - - 12 

 heikot 4 3 1 1 9 

Eläimet parhaat 38 18 5 3 74 

 heikot 36 19 7 2 64 

kasvit parhaat 8 2 1 1 12 

 heikot 6 - - - 6 

 N
a 84 54 20 13 171 

 aineisto
b
 H H H H H 

Huom. aN = tutkittavien lukumäärä yhteensä. 
b
aineisto koottu H= haastatteluilla 
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Liitetaulukko 82 Tuleeko tutkittavan kotiin luontoon liittyviä lehtiä? Mistä parhaat 

lehdet kertoisivat? 

 Vastausten määrä 

Luontoon 

liittyvät 

lehdet 

osaamista-

so 

ala-aste: 

luokat  

1 - 6 

yläaste: 

luokat  

7 - 9 

lukio: 

luokat  

I - II 

okl: Hel-

sinki ja 

Savonlin-

na 

yhteensä 

tulee parhaat 15 14 9 3 41 

 heikot 6 10 7 3 26 

ei tule parhaat 25 13 1 4 43 

 heikot 35 17 3 3 58 

eläimet parhaat 30 7 3 2 42 

 heikot 24 5 3 3 35 

kasvit parhaat 6 1 - - 7 

 heikot 8 - - - 8 

 N
a
 84 54 20 13 171 

 aineisto
b
 H H H H H 

Huom. aN = tutkittavien lukumäärä yhteensä. 
b
aineisto koottu H= haastatteluilla 

 

Liitetaulukko 83 Keräileekö tutkittava jotakin? Onko luontoon liittyviä keräilykoh-

teita? 

 Vastausten määrä 

Keräi-

ly 

osaamis-

taso 

ala-

aste: 

luo-

kat  

1 - 6 

yläaste: 

luokat  

7 - 9 

lukio: 

luokat  

I - II 

okl: 

Helsinki 

ja Savon-

linna 

luokan- 

opettajat 

yh-

teensä 

kyllä parhaat 29 18 7 6 1 61 

 heikot 25 14 8 6 - 53 

ei parhaat 10 9 3 1 - 23 

 heikot 13 13 2 - - 28 

luon-

toon 

liitty-

vät 

kaikki 18 20 10 13 1
c
 62 

kortit kaikki 20 7 5 1 - 33 

posti-

merkit 

kaikki 10 3 1 2 - 16 

 N
a
 84 54 20 13 6 177 

 aineisto
b
 H H H H H H 

Huom. a
N = tutkittavien lukumäärä yhteensä. 

b
aineisto koottu H= haastatteluilla. 

c 
Parhaiten 

osannut opettaja on kerännyt koulussaan kasveja n. 200 lajia. 

 

 

 

 

 

 

 



403 

 

 

Liitetaulukko 84 Millaiset asenteet tutkittavalla on luonnonsuojelua kohtaan? 

 Vastausten määrä 

Asennoitu-

minen luon-

nonsuojeluun 

osaamis-

taso 

ala-aste: 

luokat  

1 - 6 

yläaste: 

luokat  

7 - 9 

lukio: 

luokat  

I - II 

okl: Hel-

sinki ja 

Savonlin-

na 

yhteen-

sä 

kyllä kannat-

taa 

parhaat 42 27 10 7 86 

 heikot 40 27 10 6 83 

ei kannata parhaat - - - - - 

 heikot 2 - - - 2 

 N
a
 84 54 20 13 171 

 aineisto
b
 H H H H  

Huom. aN = tutkittavien lukumäärä yhteensä. 
b
aineisto koottu H= haastatteluilla 

 
Liitetaulukko 85 Mitä luonnonsuojelu tutkittavan mielestä tarkoittaa? 

 Vastausten määrä 

Luonnonsuo-

jelu on… 

osaamis-

taso 

ala-aste: 

luokat  

1 - 6 

yläaste: 

luokat  

7 - 9 

lukio: 

luokat  

I - II 

okl: Hel-

sinki ja 

Savonlin-

na 

yhteen-

sä 

ei kaadeta 

puita 

parhaat 12 6 1 - 19 

 heikot 14 12 2 - 28 

suojellaan 

kasveja 

parhaat 13 2 2 1 18 

 heikot 6 5 - 1 12 

suojellaan 

eläimiä 

parhaat 15 6 1 1 23 

 heikot 13 3 1 1 18 

suojellaan 

sademetsiä 

parhaat 2 7 - - 9 

 heikot 3 3 3 1 10 

suojellaan 

alueita 

parhaat 7 2 3 - 12 

 heikot 4 1 2 - 7 

ei ammuta 

eläimiä 

parhaat 5 3 - - 8 

 heikot 4 1 1 - 6 

ettei kuole 

sukupuut-

toon 

parhaat 10 2 2 - 14 

 heikot 6 3 - - 9 

 N
a
 84 54 20 13 171 

 aineisto
b
 H H H H H 

Huom. aN = tutkittavien lukumäärä yhteensä. 
b
aineisto koottu H= haastatteluilla 
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Liitetaulukko 86 Miten tutkittava itse osaisi suojella luontoa? 

 Vastausten määrä 

Oma luonnosuo-

jelu tapahtuu… 

osaamis-

taso 

ala-aste: 

luokat  

6 

yläaste: 

luokat  

7 - 9 

lukio: 

luokat  

I – II 

okl: 

Helsinki 

ja Sa-

vonlinna 

yhteen-

sä 

ei roskaa parhaat 9 14 3 - 26 

 heikot 11 13 2 - 26 

kierrättää parhaat - 6 7 1 14 

 heikot 2 5 2 2 11 

antaa rahaa 

järjestöille ym. 

parhaat 1 1 1 - 3 

 heikot 1 1 3 - 5 

 N
a
 48 54 20 13 135 

 aineisto
b
 H H H H H 

Huom. aN = tutkittavien lukumäärä yhteensä. 
b
aineisto koottu H= haastatteluilla 

 
Liitetaulukko 87 Mitä hyötyä kasveista on tutkittavien mielestä? 

 Vastausten määrä 

Kasvien 

hyödyt 

osaamistaso ala-

aste: 

luokat  

1 - 6 

yläas-

te: 

luokat  

7 - 9 

lukio: 

luokat 

I - II 

okl: 

Helsinki 

ja Sa-

vonlinna 

Luo-

kan-

opet-

tajat 

yh-

teensä 

happi parhaat 21 18 2 6 2 49 

 heikot 15 12 3 3 2 35 

ilma parhaat - 1 - - - 1 

 heikot 3 3 1 - - 7 

hiilidiok-

sidin pois-

to 

parhaat - 1 - 1 1 3 

 heikot 2 2 - - - 4 

ruoka, 

ravinto 

parhaat 25 11 8 6 3 53 

 heikot 18 3 3 4 2 30 

kauneus, 

esteetti-

syys, viih-

tyisyys 

parhaat 8 10 6 4 1 29 

 heikot 8 13 5 4 1 31 

lääkkeet parhaat 8 - 3 - 1 12 

 heikot 5 2 3 - 1 11 

eläimille 

ruo-

kaa/turva

a/asuinpai

kkoja 

parhaat 22 11 3 1 1 38 

 heikot 15 10 2 2 - 29 

elämä 

yleensä 

parhaat - 1 - - - 1 

 heikot 1 1 - - - 2 
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yhteyttää parhaat 1 5 3 - 1 9 

 heikot - 2 3 - - 5 

 N
a
 84 54 20 13 6 177 

 aineisto
b
 H H H H H H 

Huom. aN = tutkittavien lukumäärä yhteensä. 
b
aineisto koottu H= haastatteluilla 

 
Liitetaulukko 88 Mitä tuntomerkkejä tutkittavat tarkkailevat aloittaessaan tunnistaa 

kasvilajeja? 

 Vastausten määrä 

Tuntomer-

kit 

osaamistaso ala-

aste: 

luokat  

1 - 6 

yläas-

te: 

luokat 

7 - 9 

lukio: 

luokat 

I - II 

okl: 

Helsinki 

ja Sa-

vonlinna 

Luo-

kan-

opet-

tajat 

yh-

teensä 

kukka, 

kukat 

parhaat 29 22 7 3 2 63 

 heikot 17 16 5 4 - 42 

kukinto parhaat 4 1 2 1 - 8 

 heikot - - 1 - 2 3 

kukan 

muoto 

parhaat 3 8 3 - - 14 

 heikot 2 4 3 - - 9 

kukan 

väri 

parhaat 5 11 5 - 1 22 

 heikot 5 9 1 - 1 16 

terälehdet parhaat 4 3 2 - - 9 

 heikot 2 2 - - - 4 

lehti, 

lehdet 

parhaat 31 23 8 6 2 70 

 heikot 24 14 5 5 2 50 

lehden 

muoto 

parhaat 2 12 3 3 - 20 

 heikot 4 9 1 1 - 15 

varsi, 

runko 

parhaat 6 2 1 1 1 11 

 heikot 12 4 1 2 - 20 

pituus parhaat 1 - - - - 1 

 heikot 1 - - - - 1 

koko parhaat 10 6 3 3 - 22 

 heikot 9 6 5 3 1 24 

muoto parhaat 3 1 1 1 - 6 

 heikot 5 1 3 - - 9 

väri parhaat 17 9 2 5 - 33 

 heikot 16 12 6 4 - 38 

kokonai-

suus 

parhaat 1 2 1 1 - 5 

 heikot 4 3 4 1 - 12 

 N
a
 84 54 20 13 6 177 

 aineisto
b
 H H H H H H 

Huom. aN = tutkittavien lukumäärä yhteensä. 
b
aineisto koottu H= haastatteluilla 
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Liitetaulukko 89 Parhaiden ala- ja yläasteen, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen 

oppilaiden ja opiskelijoiden mainitsemia muita tuntomerkkejä heidän tunnistaessaan 

heille näytettyjä kasvikuvia haastattelun yhteydessä (suluissa mainittu kuinka moni 

oppilas maininnut, jos käsite on mainittu useammin kuin kerran) 

kasvilaji  parhaiden oppilaiden mainitsemia muita tuntomerkke-

jä/käsitteitä 

mänty  

ala-aste varren väri, havu (9), puu, oksa (9), oksien sijainti (6), piikit 

(3), siemenet, muoto, tahmea, pihkainen, lehdet (2), muoto, 

neulat, neulasten tiheys (2), pallomainen oksa, mihin suuntaan 

oksat menee, avokäpy, varsi paksu 

yläaste neulasten väri, havut (5), varsi, tuoksuu pihkalta, oksat (2), 

väri, tuuhea, puu, harvan näköinen 

lukio havut (3), oksat (2), väri  

opettajankoulutuslaitos havut, oksat (4), havupuu  

vadelma  

ala-aste marjojen väri (2), lehtien muoto (3), oksat, runko (4), pensas 

(3), koko, lehtien tuntu (2), sattuu, voi syödä, kolme lehteä 

lähtee samasta kohtaa (2), jännä oksa, kuivahtaneet kukat, 

pavut, hyviä 

yläaste kukat, marjojen väri (2), lehden muoto ja reuna (2), kauniit 

marjat, näkee paljon mm. tienvarsilla, ei ole suoraa vaan 

jotenkin väkkärä, pensas (2), kukka, hedelmät, ei niin iso kuin 

kasvihuoneessa kasvava 

lukio marjan väri, lehden muoto (2), marjan malli, kukat (3), pensas 

opettajankoulutuslaitos marjan väri, lehdet kolme yhdessä, koko 

voikukka  

ala-aste kukan nuppu, niiden muoto, puhallettavat (2), voikukan itiö, 

väri, juuret (4), pölykukka, höytyvät, koko, nuput (2), pölyt, 

riekunan hattu, puhallettavat laskuvarjot, varsi ontto, voi 

sekoittaa leskenlehteen, lehtiä paljon, lehdet pitkiä, kukinto 

leveä, siemenosa, pitkiä siemeniä, nuppuja voi ampua, voi 

puhaltaa, ontto pillivarsi, koko, jännä kukka, vähän kuin les-

kenlehti mutta keltaisempi, leskenlehdellä on lehtiä varressa 

yläaste juuri (2), kolme eri osa, kasva a nuppu avautunut vanhan jota 

puhalletaan, joka paikassa, tulee tahroja, valkoista inhottavaa 

nestettä varsista ja lehdistä, lehdet pitkät kuin kuusia, sieme-

net lähtee laskuvarjolla, siemenhuntu, koko, syksymmällä 

pallo, jota puhalletaan, puhallettava, kesällä siitepölyä, nuppu-

ja voi poksautella, ylikypsät kukat, tuttu, ammutaan, tunnistaa 

kaikki, syksyllä voi puhaltaa, kukka isompi kuin leskenlehdel-

lä 

lukio juuri (4), rikkaruoho, nuppu (2), haituvapää, kukkinut osa, 

siitepöly 

opettajankoulutuslaitos kukinnon asteet, hahtuvapallo, kirpeän makuinen 
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Liitetaulukko 90 Heikkojen ala- ja yläasteen, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen 

oppilaiden ja opiskelijoiden mainitsemia muita tuntomerkkejä heidän tunnistaessaan 

heille näytettyjä kasvikuvia haastattelun yhteydessä (suluissa mainittu kuinka moni 

oppilas maininnut, jos käsite on mainittu useammin kuin kerran) 

kasvilaji  muita mainittuja tuntomerkkejä 

mänty  

ala-aste piikkejä (5), nämä (neulaset), havut (9), ne vihreet, lehdet 

(2),väri, neulasten tiheys, piikit (3), neulat, havut (2), oksat 

(3), oksien sijainti (4), rungon väri (2), puu, silmut, väri, 

havut haarautuu, eri muotoisia ja värisiä käpyjä, pallot ja 

kuutiot latvassa, voi tehdä kaarnaveneitä, tulee pihkaa ehkä, 

kaksi haaraa, rungossa ei havuja 

yläaste havut (7), oksat (2), lehdet, havupuu, oksien sijainti, varsi, 

väri (2), kaksi havua yhdessä, harva, helppo tuntea (tunnistaa 

kuuseksi), neulasten tiheys, tuuhee 

lukio havut (4), oksat, neulat, kärjet, piikit, puuta, usein kadun 

vieressä, perushavupuu, kaikkialla Suomessa 

opettajankoulutuslaitos havut, havupuu 

vadelma  

ala-aste terävät lehdet, vadelmapuu, lehtien muoto, puska, marjan väri 

(2), koko, marjojen väri (2), lehden reunakuvio, runko, pen-

sas (3),lehden muoto (2), hedelmät, matoja, voi syödä, mo-

nessa puutarhassa, erilaisia kukkia, ihmisten herkkua, voi 

tehdä jugurttia ja juomia, hauska keräillä, pallot päässä, vi-

hertävät oksat 

yläaste omalla pihallakin nauttii kesällä, lehdet vähän samanlaiset 

kuin koivussa, sahalaita, puska, paksu, syö mökillä, lehden 

reuna, kukka (3), marjojen väri, hedelmät, hedelmävaihe, 

miten oksat lähtee rungosta 

lukio lehden muoto 

opettajankoulutuslaitos kolme lehteä yhdessä, marjan kruunu 

voikukka  

ala-aste valkoiset osat, puhallettavat, juuret (3), pölyt, jännä muoto, 

voi puhaltaa, heikko varsi, kotimatkalla, pihalla, rikkakasvi, 

nuput, lehden niin kuin kuusi, kerännyt, yleinen, pihalla, ei 

kaunis 

yläaste terälehdet kuihtuneita, siitepölyvaihe, nuppu, miten kasvaa 

maassa, pienenä piirsi joulukuusta, kasvupaikka (2), tuulen 

mukana lähtee, tuuheus mikä kukan alla on, väri (2), ns. 

rikkaruoho, tuli heti mieleen, vakoista tahnaa sisällä 

lukio rikkaruoho, siitepöly, avaamaton kukka 

opettajankoulutuslaitos kevään ensimmäinen kukka, laskuvarjoja, puhaltaa niin läh-

tee 
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Liitetaulukko 91 Kenen avulla ja missä tutkittava on aiemmin oppinut tunnistamaan 

kasvilajeja? Taulukkoon koottu yleisimmät vastaukset. Aineisto koottu teemahaastat-

teluilla sekä kyselyillä 

 Vastausten määrä 

Kenen 

avulla ja 

missä 

oppinut 

tunnista-

maan 

kasvilaje-

ja? 

ala-

aste: 

luo-

kat  

1 - 6 

yläaste: 

luokat  

7 - 9 

lukio: 

luokat  

I - II 

okl: 

Helsinki 

ja Sa-

vonlinna 

luo-

kan-

opet-

tajat 

yliopis-

to-

opetta-

jat 

yhteen-

sä 

koti 13 27 30 25 3 2 20,8 % 

(100) 

äiti 25 14 17 13 - - 14,4 % 

(69)  

isä 6 6 5 6 - - 4,8 % 

(23) 

isovan-

hemmat, 

erityisesti 

mummi 

12 12 12 6 - - 6,5 % 

(31) 

muut 

sukulaiset 

3 3 4 8 - - 3,8 % 

(18) 

mökki 5 14 18 5 2 - 9,2 % 

(44) 

itse tutki-

malla 

12 - - - - - 2,5 % 

(12) 

pienenä 2 16 36 30 - 6 18,8 % 

(90) 

koulun 

ulkopuoli-

nen oppi-

minen 

yhteensä 

78 92 122 93 5 8 82,9 % 

(398) 

koulu 38 51 31 48 4 6 37,1 % 

(178) 

luonto 28 41 33 31 - 2 28,1 % 

(135) 

kasvikirja 25 9 10 13 - - 11,9 % 

(57) 

kuvat 13 2 3 6 - - 5 % 

(24) 

joku ker-

tonut 

18 - - 5 - - 4,8 % 

(23) 

N
a
 84 139 137 103 6 11 480 

aineisto
b
 H K K K H K H+K 

Huom. aN = tutkittavien lukumäärä yhteensä. 
b
aineisto koottu H= haastatteluilla ja K = kyseyillä 
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”Liikkumalla luonnossa, siellä näkee paljon ja on kysynyt aina, mikä tää on.” 

(2.luokka, yksi parhaista) 

”Äiti on kerännyt ja äiti on kertonut leikkiessä.” (3. luokka, yksi parhaista) 

”Äidin kanssa ja mummilta.” (4.luokka, yksi heikoista) 

”Jo ihan pienenä mökillä. Paras tapa on kasvien näkeminen ja koskettaminen” 

(7.luokka, tyttö, yksi parhaista). 

”Liikkuessani luonnossa. Parhaiten oppii, kun pienenä kulkee luonnossa ja vanhem-

mat kertoo kasvien nimiä. Jos koulussa joutuu opiskelemaan kuvista, nimet usein 

unohtuu” (8. luokka, tyttö, yksi parhaista). 

”Olen joskus kävellyt luonnossa isän kanssa ja tutkinut kasveja. Se on paras tapa” (8. 

luokka, poika, yksi heikoista). 

”En vieläkään niitä oikein tunnista” (8. luokka, poika, yksi heikoista). 

”En osaa niitä läheskään kaikki vieläkään. Olen kysellyt vanhemmilta. Niin niitä op-

pii pikku hiljaa” (8. luokka, poika, yksi heikoista). 

 

Liitetaulukko 92 Onko parhaiden ja heikkojen tutkittavien välillä eroa siinä, kenen 

avulla ja missä tutkittava on oppinut tunnistamaan kasvilajeja? Taulukkoon otettu 

kolme yleisintä oppimispaikkaa. Aineisto koottu teemahaastattelulla 

  Vastausten määrä 

oppimis-

paikat 

osaamis-

taso 

ala-

aste: 

luokat 

1 - 6 

yläaste: 

luokat  

7 - 9 

lukio: 

luokat  

I - II 

okl: Hel-

sinki ja 

Savonlinna 

luokan-

opettajat 

yhteensä 

koti parhaat 26 31 10 14 1 82 (92,1 %) 

 heikot 15 24 11 8 2 60 (68,2 %) 

koulu parhaat 17 10 6 4 2 39 (43,8 %) 

 heikot 20 11 7 5 2 45 (51,1 %) 

luonto parhaat 18 6 4 4 - 34 (36 %) 

 heikot 7 1 6 6 - 20 (22,7 %) 

 N
a
, joista 

p=parhaat 

h=heikot
b
 

84, 

p=42 

h=42 

54, 

p=27 

h=27 

20, 

p=10 

h=10 

13, 

p=7 

h=6 

6, 

p=3 

h=3 

177, 

p=89 

h=88 

Huom. a
N = tutkittavien lukumäärä yhteensä. 

b
p = parhaat, parhaiden lukumäärä yhteensä jokai-

sella luokka-asteella, h = heikot, heikkojen lukumäärä yhteensä jokaisella luokka-asteella 

 

Liitetaulukko 93 Miten kasvilajeja on opetettu tutkittaville koulussa? Aineisto koottu 

teemahaastatteluilla ja kyselyillä 

 Vastausten määrä 

Miten kasvi-

lajeja on 

opetettu 

koulussa? 

ala-

aste: 

luo-

kat  

1 - 6 

yläaste: 

luokat  

7 - 9 

lukio: 

luokat  

I - II 

okl: 

Helsinki 

ja Sa-

vonlinna 

luo-

kan

opet

ta-

jat 

yli-

opis-

to-

opet-

tajat 

yhteensä 
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N
 a
 84 139 137 103 6 11 480 

aineisto
b
 H K K K H K H+K 

luonto 10 41 33 31 2 - 24,38 % 

(117) 

oikeat kasvit 2 - - - 1 - 0,63 % (3) 

kuivatut 

kasvit 

2 - - - 1 - 0.63 % (3) 

ku-

vat/diat/kalv

ot 

17 2 3 6 2 - 6,25 % 

(30) 

monisteet 2 - 1 - - - 0.63 % (3) 

kirjat 21 9 10 13 2 - 11,46 % 

(55) 

keräämällä 5 2 15 13 4 2 8,54 % 

(41) 

ei ole oppi-

nut 

3 3 6 4 - - 3,33 % 

(16) 

Huom. aN = tutkittavien lukumäärä yhteensä. 
b
aineisto koottu H= haastatteluilla, K=kyselyllä 

 

Liiteluettelo 1 Professori 06:n haastattelusta ja sen pohjalta tehdystä käsitekartasta 

tehty tiivistetty luettelo keskeisimmistä haastattelussa esille tulleista asioista (tum-

mennetulla haastattelun teemat) 

 

Mikä on tärkeää lajintuntemuksessa? 

tarvitaan ammattilaisia inventoimaan, tulee olla perustietämys – hyöty/haitta näkö-

kulma, tieteelle hyötyä 

Kasvien keräämisen historia 

pakollinen keräys 120 – 300 lajia, tenttittiin, lääketiede ja farmasia- rohdoskasvit: idea 

keräämisestä kouluihin – keräämisestä tuli ongelmia. Kansallisherbaario: suomalai-

suus-aate, sotabotanistit 

Koululaisten kasvien kerääminen 

oli vaihtoarvot 1-10, vaihtoyhdistyksen periaatteiden mukaan 

Kasvienkeräys ja tiede 

oli/on hyötyä, Suomessa hirmuinen tietomäärä herbaarioiden ansiosta, koululaisher-

baarioista oli apua, tosin puutteitakin oli, mutta myös merkittäviä löytöjä, tutkimus 

ollut korkealla tasolla, koska on kerätty näytteitä: lääketiede-farmasia, inventoijat 

Kasvien keräys/arvot 

erinomainen metodi, mutta arkaluontoinen 

Kasvien keräys/nykyisyys  

tulisi olla mahdollista 

 

Liiteluettelo 2 Emerita professori 05:n haastattelusta ja käsitekartasta tehty luettelo 

 

Mikä on lajintuntemuksessa tärkeää? 

ihmisen terveys/ruoka, hengestä kysymys, ravintokasvit, myrkkykasvit, tavalliset 

käyttökasvit, oman ympäristön kasvit 
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Kasvien keräys/historia 

Linnén ansiota, lääketiede-lääkekasvit, alkoi kouluissa sitä mukaan kun kouluja tuli, 

oli ongelmia: pistearvot, kunnanhimo, harvinaisten kerääminen 

Kasvien keräys/opetus 

tulisi opetaa omatoimisuutta, retkeily, kasvatus, ilman aikarajaa ja määräyksiä – ei 

pakoteta, pienestä pitäen 

Kasvien keräys/arvot 

oli vastenmielisitä, herätti negatiivisia tunteita, oli onni, että kiellettiin – sen jälkeen 

päästiin todelliseen kasvitieteeseen 

Kasvien keräys/nykyisyys 

voisi aloittaa uudelleen: valokuvaamalla, kasvatus omalle pihalle, keräys ja prässäys, 

että tulisi harrastelija-keräilyä, tulisi kerätä tavallisia lajeja 

 

Liitetaulukko 94 Professorien 05 ja 06 käsitekartoista poimitut keskeisimmät käsit-

teet ja niihin liittyvien yhteyksien lukumäärä 

käsitekartassa esiintyneet keskeiset 

käsitteet 

linkkien määrä käsitekartassa 

professori 05 

 

kasvien kerääminen 7 

opettaa 6 

poistettiin 6 

kasvilajintuntemus 4 

professori 06 

 

keräysmetodi 5 

kasvitiede 5 

koululaisherbaariot 5 

 

Liitetaulukko 95 Professorien 01 ja 02 sekä tutkijan 03 käsitekartoista poimitut kes-

keisimmät käsitteet ja niihin liittyvien yhteyksien lukumäärä 

Asiantuntija käsitekartassa esiintyneet 

keskeiset käsitteet 

linkkien määrä käsitekar-

tassa 

professori 01 lajintuntemus 11 

 opettaa 7 

 oppinut 6 

   

professori 02 kasvit 9 

 opettaa 8 

 lajintuntemus 6 

   

tutkija 03 kasvit 9 

 lajintuntemus 7 

 opettaa 5 

 

Liiteluettelo 3 Asiantuntijoiden (01-03) käsitekartoista poimittuja kommentteja ja 

keskeisiä tietoja lyhennettynä 
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1. Onko kasvien lajintuntemus tai yleensä lajintuntemus tärkeää? Miksi?

- Professori 02: perusinsinöörinkin tulee tietää kasveja, tulisi tietää muutakin kuin 

nimi, koska koko luomakunta on kasveista riippuvainen, koska yhteyttävät 

- Professori 01: kasvit ovat iso bisnes, kuten puutarha-ala, on vain kasvien yksi puoli, 

yleissivistystä, tavalliselle ihmiselle kiva elämys, koska Suomen luonnossa on myr-

kyllisiä kasvaja 

- Tutkija 03: yleisisivistystä, voi olla kuivaa ja tylsää sekä vaativaa alkuaan, jos ope-

tellaan kuivatuista näytteistä 

2. Mitä kasvilajeja/millaisia kasveja suomalaisten tulisi ainakin tunnistaa ja tie-

tää?

- Professori 02: kaikenlaisia, puut, tunnuskasvit, harvinaisten kasvien kasvupaikkoja 

- Professori 01: ensinnäkin eliöitä yleensä, tavallisimmat kasvit ja puut ja pensaat, 

kuten voikukka, kauniskukkaiset, myrkyllisiä kasveja 

- Tutkija 03: n. 200 lajia, tavallisia kasveja, oman asuinalueen kasveja ja puita, koska 

rikastuttaa elämää ja auttaa näkemään luontoa 

3. Paljonko kouluissa tulisi opettaa kasvilajintuntemusta ja mitä/millaisia kasve-

ja tulisi opettaa? 

- Professori 02: tavallisia suomalaisia kasvilajeja, oman elinympäristön kasveja, tär-

keämpää osata suurempia kokonaisuuksia ja syyseuraussuhteita, kuten esimerkiksi 

mustikka – ravinteikas metsä, puolukka – niukkaravinteinen metsä, nimien opettelu 

on apinointia ja nippelitietoa, tärkeämpää tietää, että on esim. jäkälä, sammal, hämä-

häkkieläin, kovakuoriainen, josta voi sitten lähteä syventämään, harvinaiset ja uhan-

alaiset kasvit jätetään metsäammattilaisille, myös muita eliöryhmiä ja niiden välisiä 

suhteita, jolloin hahmottuu päähän joku runko, johon on sitten helppo täydentää yksit-

täisiä lajeja 

- Professori 01: 50-100 lajia, myrkyllisiä lajeja, koska muuten tulee myrkytyksiä ja 

hengenlähtö lähellä 

- Tutkija 03: n. 200 lajia, oman pihapiirin kasveja ja puita, hyötykasveja ja sieniä 

4. Miten kasvilajeja tulisi opettaa kouluissa ja milloin? 

- Professori 02: tulisi opettaa hyvin elävästi, koska biologia ja luonto on elävää, kuten 

oman kasvin kasvattaminen ja sen kasvun seuraaminen, retkeillen, luontopoluilla, 

leikit ja kilpailut ovat hyviä, samalla kirjaston käyttöä, kun käytetään kasvikirjoja, 

tärkeintä omakohtainen tekeminen ja omakohtainen havainnointi, sillä kun itse selvit-

tää, se jää paremmin mieleen, myös ulkoa opettelulla, sillä kaikenlainen oppiminen 

vaatii ponnisteluja 

 - Professori 01: ala-asteelta lähtien sekä perhepiirissä, kouluissa luontoretkillä, ke-

räämällä, koska kuuluu yleissivistykseen ja on luultavasti tehokkain tapa oppia, koska 

joutuu itse tekemään ja ottamaan selville, tulisi määrätä korkeammalta taholta, esi-

merkiksi opetusministeriöstä, että kasvit tulee ottaa mukaan opetussuunnitelmiin 

- Tutkija 03: tulisi opettaa keväällä ja syksyllä, paitsi ongelmana Pohjoisen koulut, 

ehdottomasti maastossa, mahdollisimaan nuorena, lähtien päiväkodista ja ala-asteesta  
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5. Mikä on kasvilajintuntemuksen tila tällä hetkellä Suomessa? 

- Professori 02: biologian ylioppilaat eivät osaa kasveja eikä heillä ole edes lähesty-

mistaitoa tunnistamiseen, se on ollut vuosi vuodelta heikompaa, johtuu osaltaan siitä, 

että luokanopettajat eivät parhaita biologian opettajia, kulminoituu mahdollisesti luo-

kanopettajien koulutukseen, tulisi saada erikoistuneita opettajia ja harrastuneisuutta, 

johtuu yhteiskunnan vieraantumisesta luonnosta, ei tarvitse enää esimerkiksi kerätä 

marjoja 

- Professori 01: tilanne on surkea, koska uudet ylioppilaat eivät tiedä mitään. 

- Tutkija 03: tila on kehno, koska on vieraannuttu luonnosta. Katsotaan mieluummin 

televisiota sisällä ja suurin osa asuu kaupungeissa 

6. Mitä tuntomerkkejä katsotte, kun yritätte tunnistaa kasvilajeja? 

- Professori 02: kukka, lehden muoto ja asento, heimotuntomerkit 

- Professori 01: riippuen ryhmästä, mm. habitus, lehtien muoto, rungon väri ja kaar-

naisuus, kasvutapa, solukkojen rakenne ja itiöpesäkkeiden rakenne 

- Tutkija 03: riippuen kasvista suku, sukutuntomerkit, kukan väri, hedelmät, kasvuta-

pa

7. Kommentit kasvien keräämisestä. 

- Professori 02: koettiin sekä typeränä että hauskana, mutta keräämisestä ja tenttimi-

sestä lajit ovat jääneet mieleen, ei sovi nykyaikaan, koska kesäkeruu vaikea järjestää, 

asutaan asutuskeskuksissa, mutta voisi tehdä siten, että lapset keräävät puiden lehtiä, 

prässäävät niitä ja nimeävät ne, sopii ihmisille, jotka ovat järjestelmällisiä ja tykkäävät 

järjestää ja luokitella 

- Professori 01: kerääminen luultavasti tehokkain tapa oppia kasveja, koska siinä jou-

tuu itse tekemään ja ottamaan selville, jotkut saivat päähänsä, että kasvien kerääminen 

on uhka Suomen luonnolle, koska kerättiin harvinaisia lajeja, joten se lopetettiin. Äi-

dit vastustivat lopettamista, koska olisivat halunneet kerätä kasveja, kirjoituksia sa-

nomalehdissä runsaasti, esimerkiksi Japanissa ja Saksassa opetetaan edelleen, miten 

kasvi kerätään. Siellä tunnistaminen on ihan eri tasolla kuin Suomessa. Itse keräsi 

oppikoulussa 120 lajia, jotka olivat tavallisia kasveja. Ne tarkasti opettaja, joka piti 

lopuksi tentin. Kasvit piti itse kerätä ja prässätä. Yliopistossa keräsi ensin 300 kasvia, 

cum laudeen 700 kasvia ja laudaturissa piti tietää periaatteessa kaikki Suomen luon-

nonvaraiset kasvit 

- Tutkija 03: kasveja tulisi opettaa mm. kasveja keräämällä 
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Liitekuvio 1 Professori 04:n haastattelusta tehty käsitekartta teemasta kasvilajintun-

nistuksen merkitys 
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Liitekuvio 2 Professori 04:n haastattelusta tehty käsitekartta teemasta kasvilajintun-

nistus yleensä 
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Liitekuvio 3 Professori 04:n haastattelusta tehty käsitekartta teemasta opettaminen ja 

oppiminen 
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LIITE 24 Yläasteen yhdeksännen luokan parhaimman ja heikoimman oppi-

laan litteroitu haastattelu 

 

Yhdeksännen luokan toinen parhaista oppilaista, tyttö, tunnistanut 38 kasvilajia 

70 kasvilajista 

 

A: Kerrotko oman nimesi ja luokkasi. 

H: -------- 

A: Kerro jotain lyhyesti itsestäs, mitä harrastat? 

H: Espoon kuvataidekoulu, keramiikkaa. 

A: Ootko pitkään harrastanu? 

H: Siin keramiikkaryhmässä 5 tai 6 vuotta ja Espoon kuvataidekoulussa pari vuotta 

pidempään semmosessa perusryhmässä. 

A: Kuulostaa kivalle. Mitä sä oot mm. tehny siellä? 

H: Ruukkuja, astioita, veistoksia. 

A: Missä sä asut? 

H: Tapiolassa, tossa Esson vieressä kerrostalossa. 

A: Minkälainen ympäristö siinä on? 

H: Siin on joku leikkipuisto, siin on ennen ollu joku metsä, mut se on hakattu just sen 

puiston takia pois, ett nyt siin on nurmikkoo. On siin talon takana metsää. 

A: Jos saisit päättää, niin missä haluaisit asua? 

H. Tapiolassa, koska täällä on kiva asua ja tässä on kaikki lähellä 

A: Ootko koskaan viettäny lomaa maalla? 

H: En tai on meillä mökkipaikka saaressa. Oon mä ollu leirikoulussa Saimaan seudul-

la. 

A: Minkälaista sun mielestä on luonnon lähellä? 

H: On se ihan kivaa, koska se on niin erilaista, kuin asuu keskellä kaupunkii. Vaikk 

nyt asuu täällä, niin on kuitenki se mökkipaikka, niin se on ihan kiva. 

A: Siellä mökillä ollessa, käyt sä liikkumassa siellä luonnossa? 

H: Kyll me kävellään siellä metsässä tai rannoilla. 

A: Ootko käyny koskaan sienestämässä tai marjastamassa? 

H: Sienii siell on aika köyhästi, mutt oon mä marjoi käyty poimimassa. 

A: Ootko kattonu telkkarista koskaan mitään luonto-ohjelmia? 

H: Olen. 

A: Mitä sä oot tykänny, minkälaiset on parhaimpia? 

H: En mä oikein osaa sanoo, semmoset jotka kertoo jostain isoimmista eläimistä, 

joistain linnuista kertovat on joskus aika tylsii. Mutt on ne aika mielenkiintosii. 

A: Tuleeko teille kotiin mitään luontoon liittyvää lehteä? 

H: Ei meille mun mielestä tuu, eikä oo koskaan tullukaan, ellei jotain erälehtee. 

A: Jos tulis, niin mitä asioita siinä sun mielestä olis, mikä ois mielenkiintosta? 

H: No, jostain suomalaisista eläimistä tai siten kasveista. 

A: Ootko koskaan keräilly mitään? 

H: Kasveja ja kiviä, sellasii merenhiomii lasinpaloja mökillä, Haapasaaren kalastus-

kuntamerkkejä, mä kerään kaikenlaista. 

A: Tälläkin hetkellä? 

H: Joo, joo. 
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A: Miten sä niitä kasveja oot keränny? 

H: Kuivattanu ja sitten liimannu johonkin kirjaan tai vihkoon. Sillä tavalla lähinnä 

A: Mitä luonto sulle merkitsee 

H: Kyll se silleen on tärkeetä, kun meilläkin on se meri, niin inhottaa jos joku laiva 

taas päästää jotkut saasteet, niin sitten tietää, että se merikin menee sellaseks epämää-

räseks ja tulee sitä levää siihen pohjaan. 

A: Mitä kaikkee sun mielestä luontoon kuuluu? 

H: Kasveista, eläimistä, merestä. 

A: Mitäs luonnon suojelu sun mielestä on? 

H: On se mun mielestä hyvä, mutt joskus jos on jotain mielenosotuksii, niin se menee 

mun mielestä vähän yli, mutt on se mun mielestä ihan tärkeetä, ettei mitään roskaa 

eikä saastuta. Se kannattaa. 

A: Miten sä ite voisit suojella? 

H: Just, että ei roskaa tai katko mitään puun oksia tai muuta vastaavaa. 

A: Mikä kasvi on, määrittelepä lyhyesti? 

H: Semmonen vihree, jossa on kukkia, pakosti ei oo kukkaakaan. 

A: Mitä muita osia voisit erottaa siitä? 

H: Varsi, lehti, terälehdet, emi, hede, mahdollisesti jotkut marjat tai hedelmä, juuret. 

A: Mihin kasveja tarvitaan, mitä hyötyä niistä on? 

H: Niist saa happee, niist lehdistä. Jotkut kasvit on hyötykasveja, ruuanlaittoon tai 

tällaseen. 

A: Tarvitseeks sun mielestä kasveja tunnistaa? 

H: No, kyll mun mielestä ainakin, mä ainaki ite oon aina tykänny kattoo kasveja ja 

tietää mitä en on. Kyll mun mielestä jokaisen suomalaisen pitäis tietää ainakin ne 

peruskasvit, semmoset yleisimmät, ett se on yleissivistystä. 

A: Minkä takia just ne peruskasvit? 

H: Kyll mun mielestä yleissivistyksen kannalta, ett puut pitäis tuntee, jotkut ei erota 

mäntyy ja kuusta, kyll se mun mielestä pitää erottaa ja just jotain kukkii, tärkeimpii. 

A: Mitäs sitten kun sä ite näät jonku kasvin tuolla, niin mitä tuntomerkkejä sä rupeet 

tarkkailemaan siitä? 

H: Terälehdistä tai siit väristä tai sit tota lehden mallista. Ja sit ehkä ympäristö. Leh-

den malli on ehkä tärkein mistä muistaa. 

A: Nyt mä näytän sulle muutaman kuvan tästä ja ajattele niiku koko ajan ääneen, ker-

ro mitä sä siitä kuvata katsot. Ja jos tiedät sen kasvin nimen, niin voit sanoa senkin. 

H: Onks toi mänty. Mä tunnistin sen tosta kävystä. Meijän mökillä on noita paljon ja 

sitten noista havunneulasista, kun ne on tollasia pidempiä. Ja toi on kuusi, kun ne on 

lyhyempiä ja niissä on vain yks ja sitten kävystä. Toi on joku koivu, sen tarkempaa en 

osaa sanoo. Sen tunnistaa tosta lehdestä ja sitten noista norkoista. Toi on vadelma ja 

sen tunnistaa tietenki näistä marjoista ja vaikka siinä ei olis niitä, niin mä luulen, että 

mä tunnistaisin sen noista piikeistä ja lehdistä. Mustikka, sen tunnistaa kans lehdestä. 

Puolukka, tunnistaa lehdestä, kun se on erilainen, nahkee kuin mustikalla, se on pak-

sumpi. Voikukka, lehdestä ja kukasta ja sit syksyllä sit tost kun noi puhaltaa irti noi. 

Se on päivänkakkara, mä oletan, kun siinä on kunnon lehti, kun pihasauniossa on 

sellaset pillimäiset lehdet. Nokkonen, noista lehdistä ja sitten noista kukista. Sen tun-

nistaa myös lehdistä ja kukista, valkoapila. 

A: Mitä muista aisteja voisit käyttää apuna tunnistamisessa? 
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H: Nokkosen siitä, että siitä tulee rakkuloita, jotkut kasvit tunnistaa siitä, että ne tuok-

suu niin voimakkaasti. Esimerkiks vanamon tunnistaa siitä vaikkei sitä ees nääkkään. 

A: Oliks siinä testissä sellasia kasvilajeja, että olit nähnyt ne muttet muistanu nimeä? 

H: Joo, oli. Suurin osa, kyll mä kaikki olin nähny, siell oli ehkä yks tai kaks, jotka mä 

arvasin, mutt suurin osa mitkä jäi tyhjäks oli sellasii, mitkä muisti, muttei millään 

saanu päähän sitä nimee. 

A: Nyt sä voisit ehdottaa, miten koulussa pitäis opettaa kasvilajeja, että se ois mielek-

käämpää. 

H: Mä en tiedä tykkäiskö kaikki, mutta esim joku luontopolku. Ja sitten että keräis 

oikeita kasveja, eikä mistään monisteista, jotka on musta valkosii, ne on niin epämää-

räsii. 

A: Miten tähän mennessä koulussa on opetettu? 

H: Just monisteista. Oli meillä ala-asteella ihan kasvien tunnistamista kuivatusta. 

A: Miten sä oot ite oppinu tai kuka sulle on opettanu? 

H: Mä oon ite oppinu sillä tavalla, ett kun mä oon nähny jonku kasvin, niin mä oon 

kysyny meidän äidiltä tai mummolta tai sitten tota ne ei oo tienny mikä kukka se on, 

niin mä oon kattonu kasvikirjasta, mulla on itelläni useampi kasvikirja. 

A: Kiitos tää oli tässä. 

 

Yhdeksännen luokan heikoin oppilas, poika, tunnistanut 11 kasvilajia 70 kasvila-

jista 

 

A: Kerro oma nimesi ja luokkasi. 

H: ------------- 

A: Mitä harrastat? 

H: Ultimatea. Pelataan eri mestoissa. 

A: Asutko jossain lähellä? 

H: Pohjois-Tapiolassa. 

A: Millainen asuinympäristö siinä on? 

H: Paljon taloja. kerrostaloja. 

A: Jos saisit valita, niin missä haluaisit asua? 

H: Haukilahden rannalla, siellä on rauhallista ja kaunista. 

A: Oletko viettänyt lomaa maalla? 

H: Mökillä. Ollaan monta kuukautta kesällä. 

A: Tuleeks siellä liikuttua luonnossa? 

H: Joo, kävelen ja oon käyny marjastamassa ja sienestämässä. 

A: Telkkaristakin tulee paljon luonto-ohjelmia, ootko koskaan kattonu niitä? 

H: Oon. Semmoset jännittävät. 

A: Tuleeks teille kotiin jotain luontolehtee? 

H: Ei. 

A: Ootko keräilly mitään? 

H: Joo, pokemon-kortteja. 

A: Mitä luonto sinulle merkitsee? 

H: Vihreetä, se on tärkeetä, voi rauhottua. 

A: Mitä luontoon kuuluu? 

H: Kaikkee, eläimet, puita, kukkia. 
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A: Mitäs luonnon suojelu on? 

H: En mä tiijä, suojellaan luontoo? 

A: Miten vois suojella luontoo? 

H: Kahlita ittemme puihin. 

A: Se on aika radikaali keino, miten itse voisit suojella? 

H: Käyttää semmosia, mikä ei rasita luontoo. 

A: Kannattaaks sun mielestä luontoo suojella? 

H: Joo, muuten kaikki ois jo menny. 

A: Miksi se ei sais mennä? 

H: Koska muuten ei sais happee ja maapallo kuolee ja kaikki on huonosti. 

A: Määrittelepä lyhyesti mikä kasvi on? Mitä osia siinä on? 

H: Se on elävä homma, joka tulee maasta. Siin on lehdet, marjat. 

A: Mihis kasveja tarvitaan, mitä hyötyä niistä on? 

H: Niistä saa kaikkee ruokaa ja kaikkee jänskää ja happee. Silmäniloa. 

A: Tarvitseeks kasveja osata tunnistaa? 

H: Ei. 

A: Minkä takia ei tartte? 

H: Jos on normaali ihminen, mutta jos tykkää liikkua metsässä, niin kyllä sitten. 

A: Oisko jotain semmosia lajeja, jotka ois kuitenkin hyvä tuntea? 

H: Jotkut ihmissyöjäkasvit. 

A: Jos sä itse yrität tunnistaa kasvin, niin mitä tuntomerkkejä sä yrität siitä katsoa? 

H: Värikkäät lehdet ja lehtien muodot, pituus. 

A: Katotaas sitten seuraavaks muutama kuva, kerro koko ajan ääneen, mitä siitä kat-

sot. Jos tiedät sen nimen, niin kerro sekin. 

H: Käpyä, se on lyhyt, pyöree, mänty. Erilainen käpy, pitkä, kuusi. Näitä nakkeja ja 

kaikkee, onks toi koivu. Marjoista huomaa, että se on vadelma. Mustikka, marjoista 

näkee. Näyttää puolukalta, marjoista ja se on tommonen lyhyt kasvi. Voikukka, leh-

distä ja kukista ja siemenistä. Mä en tiedä tän nimee, eli kukkaa ja se on pitkä. Nok-

konen, lehdistä. Apila, lehdistä ja kukasta. 

A: Nyt me vaan nähtiin, mutta mitä muita aisteja, voisit käyttää apuna tunnistamisessa 

kuin näköaistia? 

H: Hajua, makua ja tuntoo. 

A: Oliko siinä testissä semmosia lajeja, että olit nähnyt ne muttet muistanu nimeä? 

H: Oli. 

A: Nyt voisit ehdottaa, miten koulussa pitäis opettaa kasvilajeja, että se oli mielen-

kiintosempaa ja tehokkaampaa? 

H: Lähdetään johonkin retkelle ja nähdään aidoista kasveista. 

A: Miten tähän mennessä on opetettu? 

H: Ala-asteella kerättiin luonnosta. 

A: Kuka sinulle itsellesi on opettanut? 

H: Ala-asteen opettajat. 

A: Kiitos. 
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LIITE 25 Ohjeita kasvien kerääjille 

Tietolaatikko 1 Ohjeita kasvien keräämiseen. Tarkempia ohjeita saa mm. kirjoista 

Näin kerään kasveja (Kivistö 1968), Kasviharrastajan opas (Hakalisto, Hokkanen, & 

Leinonen 1991) ja Retkeilykasvio (Hämet-Ahti, Suominen, Ulvinen & Uotila 1998) 

sekä luonnontieteellisiltä seuroilta ja museoilta 

Ohjeita kasvien kerääjälle

Paras keruuaika kukkiville kasveille on kesäinen aamupäivä  

Jos keräät kuivaherbaariota: 
- Varaa mukaasi iloista tutkimusretkimieltä, sopiva vaatetus, keräilyastia, 

muovipussi tai puristin, kynä ja vihko, määritysopas sekä mahdollisesti 

gps-paikannin. Hyvät eväät ilahduttavat pitkillä retkillä! 

- Etsi ja valitse haluamastasi kasvilajista mahdollisimman edustava yksilö 

runsaalta kasvupaikalta ja katkaise sen maanpäällinen osa mukaasi. Pie-

nemmistä kasvilajeista kannattaa ottaa mukaan useampi näyte. Varmista, 

ettei kyseessä ole uhanalainen laji! 

- Kirjoita samalla vihkoosi keräämistäsi kasvilajeista lista. Jos et tunnista la-

jia, niin merkitse ainakin kasvupaikka ja kuvaus lajista.  

- Kasvit nuutuvat kesäkuumalla nopeasti, joten kotiin saavuttuasi laita kasvit 

samantien prässiin. Tässä vaiheessa kasvilaji kannattaa viimeistään yrittää 

määrittää.

- Kasvit asetellaan prässiin esimerkiksi sanomalehden tai imupaperin väliin 

huolellisesti. Lehdet tulisi asetella niin, että niistä näkyvät sekä niiden ylä- 

että alapuoli. Joistakin kukista lähtee kuivatessa helposti väri. Näitä kukkia 

kannattaa sivellä suolavedellä useaan otteeseen kuivauksen aikana ja 

samalla vaihtaa imupaperit. 

- Laita kasvin mukaan joko kasvitietolappu tai numeroi kasvit. Kirjoita nume-

rolista vihkoosi ja numeron kohdalle kasvilajin keruutiedot huolellisesti. 

- Prässäyspaperien väliin asetellaan esim. aaltopahvia. 

- Lopuksi nipun päälle ja pohjalle laitetaan paksut pahvit tai kovalevyt ja 

kasvit puristetaan (ei liian tiukasti) vyöllä tai narulla tai päälle laitetaan pai-

noksi tiiliä, kirjoja ym. 

- Prässäyspapereita täytyy vaihtaa välillä, muuten kasvit voivat homehtua ja 

kuivuminen viivästyy muutoinkin. 

- Kuivatuksen jälkeen kasvit asetellaan ja kiinnitetään liimapaperilla tai na-

rulla kartongille ja kirjoitetaan selkeä kasvilappu. 

- Lopuksi kootaan varsinainen herbaario ja valmistetaan kauniit kannet. 
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Jos keräät digitaalista herbaariota: 
- Varaa mukaasi kuvausvälineet, kynä ja vihko, määritysopas ja mahdolli-

sesti gps-paikannin.  

- Valitse mahdollisimman edustava yksilö haluamastasi kasvilajista. 

- Ota samasta kasvilajista useampia kuvia eri kuvakulmista, jotta eri tunto-

merkit tulisivat selvästi näkyviin. 

- Yritä määrittää kasvilaji jo maastossa ja kirjoita kuvaamistasi kasveista, 

niiden kasvupaikoista ja kuvausajasta lista vihkoon.  

- Siirrä kuvat tietokoneelle. 

- Nyt voit muokata ja järjestellä kuvat haluamallasi tavalla, käyttää apuna 

nettikasvioita ja kirjoittaa jokaisen kuvan yhteyteen tärkeät kasvitiedot. Ha-

lutessasi voit tulostaa kuvat ja valmistaa herbaarion kirjan muotoon. 

 

Kasvilapun tekeminen 
Merkitse kuivattujen tai kuvattujen kasvilajien kasvilappuun ainakin seuraavat tiedot: 

- kasvilajin suomenkielinen ja tieteellinen nimi 

- mahdollisesti myös heimo ja suku 

- kasvupaikan sijainti ja huolellinen kuvaus, kasvin runsaus ja mahdollisesti 

koordinaatit 

- päivämäärä 

- kerääjän nimi 
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