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1 JOHDANTO 

Tutkimuksissa on todettu, että erityisopetusta tarvitsevat oppilaat menestyvät 

luonnontieteissä heikommin (Therrien ym., 2011; Villanueva ym., 2012). Syiksi on listattu 

muun muassa heikot akateemiset taidot, käytökselliset ongelmat sekä heikot ja rajoittuneet 

taustatiedot luonnontieteiden ydinkäsitteistä (Villanueva ym., 2012).  

Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten projektioppimista voidaan hyödyntää 

erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden luonnontiedeopetuksessa. Tutkimuksessa tarkastellaan 

oppilaiden ja opettajan kokemia hyötyjä ja haasteita projektioppimisesta 

luonnontiedekontekstissa.     

Projektioppimista on tutkittu laajasti yleisesti oppimisessa ja luonnontieteiden 

kontekstissa esimerkiksi alan huippujen Bilgin (2015) sekä Krajcik (2015) toimesta. Lisäksi 

Helsingin yliopistossa Väätäinen (2019) on tutkinut pro gradu tutkielmassaan kestävän 

kehityksen osa-alueiden ilmentymistä luonnontieteellisissä projektitöissä. Viimeisimpien 

tutkimustulosten mukaan lisätutkimusta tarvitaan etenkin opettajien siitä, miten opettajat 

toteuttavat projektioppimista opetuksessaan (Aksela & Haatainen, 2019).  

Tutkimustietoa projektioppimisen käytöstä tukea tarvitsevien oppilaiden 

luonnontiedeopetuksesta ei juuri ole saatavilla. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin toimia 

katsauksena aiheeseen, ja tarkastella mitä hyötyjä sekä haasteita projektioppimisen 

hyödyntämisestä erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden luonnontieopetuksessa on.  

Tavoitteeseen pyritään laadullisen -tutkimuksen keinoin.   

Kontekstina tutkimukselle toimii LUMA-keskus Suomen StarT-ohjelma, jonka 

tavoitteena on kannustaa opettajia, lapsia ja nuoria ympäri maailman toteuttamaan monialaisia 

luonnontiede, teknologia ja matematiikka aiheisia projekteja. Projektien toteuttajilla on 

mahdollisuus osallistua kansalliseen ja/tai kansainväliseen StarT-kilpailuun. Tutkimuksessa 

tarkastellaan StarT-ohjelmaan osallistunutta oppimisyhteisöä, oppilaita ja opettajia. 

Tutkimuksen tuloksista saadaan lisätietoa, siitä millaista hyötyjä sekä haasteita oppilaat ja 

opettajat kokevat projektioppimisen yhteydessä. Tutkimuksen avulla saadaan myös viitteitä 

siitä, mitä opettajan tulee huomioida projektioppimisen toteuttamisessa erityisopetusta 

tarvitsevien oppilaiden luonnontiedeopetuksessa.    

Tutkimus on tapaustutkimus, jonka teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään tukea 

tarvitsevien oppilaiden oppimisvaikeuksia sekä niiden ilmentymistä luonnontiedeopetuksessa 

ja projektioppimista ja sen erityispiirteitä luvuissa 2.3 ja 2.4. Tutkimuskysymykset, 

tutkimusmenetelmät ja aineisto esitellään luvuissa 3.1 ja 3.3. Tutkimuksen tulokset esitellään 
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pääluvussa neljä.  Viimeiseksi pohditaan esitettyjä tuloksia aiempien tutkimusten pohjalta sekä 

esitellään jatkotutkimusehdotuksia.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan projektioppimista ja sen 

erityispiirteitä. Lisäksi tarkastellaan aikaisempia tutkimuksia projektioppimisen käytön 

hyödyistä ja haasteista. Luvussa 2.1 erityisopetus käsitteenä, joka jälkeen luvussa 2.2 

tarkastellaan inkluusiota käsitteenä ja osana Suomen koulupolitiikkaa. Luvuissa 2.3 ja 2.4 

käsitellään oppimisen vaikeuksia lukemisen, kirjoittamisen, matemaattisten, tunne-elämän 

sekä autismikirjon häiriöiden kautta sekä niiden ilmentymistä luonnontiedeopetuksen 

kontekstissa. Luvussa 2.5 ja sen alaluvuissa käsitellään projektioppimista käsitteenä sekä sille 

tyypillisiä piirteitä, haasteita ja projektioppimisen kautta välittyviä hyötyjä oppilaan ja 

opettajan näkökulmasta.      

Tässä tutkielmassa erilaiset oppija termillä tarkoitetaan oppilasta, joka tarvitsee 

oppimisessaan tukea. Tuen tarve voi johtua esimerkiksi oppimisvaikeudesta, tunne-elämän 

haasteita, käytöshäiriöistä tai fyysisestä vammasta. Termillä ei oteta kantaa siihen, millaista 

tukea oppilas tarvitsee tai millaista tukea oppilaalle on annettu.  

2.1 Erityisopetus 

Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista, oppimisen tukea (Opetushallitus, 2020).  

Erityisopetusta voidaan antaa koulumuotoisena, luokkamuotoisena tai osa-aikaisena. Tässä 

tutkielmassa erityisopetuksella tarkoitetaan oppilaan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja 

valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja 

opiskelujärjestelyjä.  

2.2 Inkluusio 

Inkluusio käsite tuli tunnetuksi Unescon Salamancan julistuksesta vuonna 1994, jossa todetaan, 

että myös erityisopetusta vaativilla lapsilla täytyy olla oikeus käydä koulua tavallisella luokalla 

(UNESCO, 1994).  Julistuksen yhteydessä Yhdistyneiden kansakuntien 

vuosikymmeniä käyttämä käsite integraatio (engl. integration) vaihdettiin käsitteeksi inkluusio 

(engl. inclusive education) (UNESCO, 1994). Uuden käsitteen myötä, tahdottiin korostaa sitä 

täysin uutta ajattelutapaa, joka sisältyi YK:n ja Unescon vammaispoliittisiin ohjelmiin. Alun 

perin inkluusio oli Unescon vammaispolitiikkaa yleisesti kuvaava termi. (Saloviita, 2012) 

Inkluusio käsite on vähitellen siirtynyt osaksi Suomen koulupolitiikkaa. Inkluusio 

vahvisti asemaansa Suomessa koulupoliittisena käsitteenä vuoden 2011 alussa, kun 
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Perusopetuslain muutokset (642/2010) ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 

muutokset ja täydennykset (Opetushallituksen määräys 50/011/2010) astuivat voimaan. 

(Perusopetuslaki, 1998) Muutoksien perusajatuksena on varhainen tuki, ennalta ehkäisevien 

toimintatapojen käyttö, kolmiportaisen tuen malli sekä inklusiivinen ajattelu. Lakimuutosten 

sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden keskeiset piirteet koskien kolmiportaisen 

tuen mallia on kuvattuna alla (Kuva 1).  

 

 Kolmiportaisen tuen mallin keskeiset piirteet 

Lain kirjallisen tulkinnan mukaan oppilaalla on oikeus tarvitsemaansa tukeen silloin, kun 

hän sitä tarvitsee ja niin vahvana kuin hänelle on siitä hyötyä, varsinaisia ”portaita” tuelle ei 

siis ole.  (Perusopetuslaki, 1998) 
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Suomessa inkluusiota käytetään pitkälti koulupoliittisena käsitteenä, jonka käyttöä ei ole 

mikään auktoriteetti määritellyt yksiselitteisesti ja virallisesti. (Hautamäki ym., 2015; Mikola, 

2012) Tämä on johtanut sen vaihtelevaan käyttöön eri asiayhteyksissä. Inkluusio nähdään 

ajattelu- ja toimintatapana, jossa ollaan alusta asti kaikille yhteisessä koulussa (Hautamäki ym., 

2015). Inkluusio määrittyy aina kulttuurisidonnaisesti sekä aikasidonnaisesti, jonka seurauksen 

se ilmenee erilaisena eri ympäristöissä (Mikola, 2012). Oppimiskäsitykset sekä niiden 

muutokset ovat myös inkluusion taustalla vaikuttavia asioita.   

Inkluusion yleisiä piirteitä ovat: kaikkien lasten mahdollisuus päästä opiskelemaan siihen 

kouluun, johon he asuinalueensa mukaisesti kuuluvat (lähikoulu), osallistuminen, syrjäyttävien 

ja eristävien käytänteiden tunnistaminen ja poistaminen, oppilaiden tarvitsemien palveluiden 

ja tuen järjestäminen lähikoulussa, koulun aikuisten ja oppilaiden yhteistoiminnallisuus sekä 

oppilaiden yksilöllisyyden  

huomioiminen. (Mikola, 2012)    

Opetustoimen ja jokaisen yksittäisen lähikoulun tehtävänä on järjestää tarvittava 

tietotaito henkilökunnalle, resursoida tukipalvelut sekä mahdolliset apuvälineet lähikouluun, 

oli oppilaan tausta ja tilanne oppimiseen mikä tahansa (Opetushallitus, 2015; Sandberg, 2016) 

Inkluusiolla voidaan esimerkiksi tarkoittaa yleisopetuksen ja erityisopetuksen yhdistymistä 

yhdeksi järjestelmäksi, joka hyväksyy kaikki ikäluokan oppilaat. (Saloviita, 2012) 

Oppilailla voi ilmetä erilaisia tuen tarpeita, jotka tulisi inkluusioperiaatteen mukaisesti 

huomioida oppilaan lähikoulussa. Nämä erilaiset tuen tarpeet voivat ilmetä esimerkiksi 

oppimisvaikeuksina kuten lukemisen, kirjoittamisen tai matematiikan oppimisvaikeuksina. 

Tuen tarpeet voivat myös ilmetä tunne-elämän, käyttäytymisen ongelmina tai sosiaalisen 

kompetenssin puutteina.     

Aiemmin oppilaita on voitu sijoitella tuen tarpeen mukaan esimerkiksi erityisluokalle, 

erityiskouluun tai pienryhmäopetukseen. Inkluusiossa lähtökohtana pidetään kuitenkin sitä, 

että tuen on tultava oppilaan luokse eikä toisinpäin. Vallalla olevan inkluusioajattelun myötä 

tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat siis yhä useammin tavallisessa luokkamuotoisessa 

opetuksessa aineenopettajan johdolla. Tätä tukevat myös Tilastokeskuksen erityisopetusta 

2019 koskevat tilastot (Taulukko 1). Tilastokeskuksen peruskoulun erityisopetustilasto sisältää 

tietoja enimmäkseen tehostetusta ja erityisestä tuesta (Kuva 2). Lisäksi tilastossa on tietoa 

yleisenä tukena järjestetystä osa-aikaisesta erityisopetuksesta. 

Alla olevan taulukon (Taulukko 1) mukaan erityistä tukea saaneista oppilaista 6,9 

prosentilla opetus annettiin kokonaan erityiskoulun erityisryhmässä syksyllä 2019. Vuonna 
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2013 vastaava lukema oli 13,3 prosenttia. Taulukosta nähdään, että kokonaan erityiskoulun 

erityisryhmässä opetuksensa saavien osuus on pienentynyt vuosittain.  

 Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan 
mukaan 2011-2019, % (Suomen virallinen tilasto, 2019) 

Opetuksen 

toteutuspaikka 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Opetus 

kokonaan 

yleisopetuksen 

ryhmässä 

21,1 19,4 18,7 19,1 18,9 19,7 20,7 21,3 22,5 

Opetuksesta 

51–99 % 
yleisopetuksen 

ryhmässä 

18,0 18,9 18,7 18,3 19,4 19,1 18,4 20,2 20,5 

Opetuksesta 21-

50 % 
yleisopetuksen 

ryhmässä 

8,7 9,2 9,0 10,4 9,4 10,2 10,3 9,8 9,8 

Opetuksesta 1 – 

20 % 
yleisopetuksen 

ryhmässä 

10,7 11,7 11,6 12,1 12,5 13,1 13,2 13,3 13,4 

Opetus 
kokonaan 

erityisryhmässä, 

muu kuin 

erityiskoulu 

28,2 28,1 29,2 27,8 28,7 28,3 27,9 26,9 26,9 

Opetus 

kokonaan 

erityisryhmässä, 

erityiskoulu 

13,3 12,6 12,8 12,2 11,0 9,6 9,5 8,6 6,9 

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Peruskoulun oppilaista 20,1 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2019. 

Tehostettua tukea sai 65 200 eli 11,6 prosenttia peruskoulun oppilaista ja erityistä tukea 48 200 

eli 8,5 prosenttia peruskoulun oppilaista. Tehostetun tuen oppilaiden osuus kasvoi 

edellisvuodesta 0,9 prosenttiyksikköä ja erityisen tuen oppilaiden osuus  

0,4 prosenttiyksikköä (Kuva 2).  
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 Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista 
peruskoululaisista 1995–2019, % (Suomen virallinen tilasto, 2019) 

Kuvassa (Kuva 2) ennen vuotta 2011 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu 

erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin. (Suomen virallinen tilasto, 2019) Tilastokeskuksen 

erityisopetusta koskevista tilastoista nähdään, ettei tuen tarve ole vuosien 2010-2011 

muutosten myötä vähentynyt, vaan päinvastoin. Tilastot eivät ota kantaa mihin tai miten tukea 

on oppilaalle annettu. Seuraavassa luvussa 2.2 tarkastellaan erilaisia oppimisvaikeuksia sekä 

niiden ilmentymistä luonnontiedeopetuksen kontekstissa. 

2.3 Oppimisen vaikeuksien ilmeneminen luonnontiedeopetuksessa 

2.3.1 Dyskalkulia, dysgrafia ja dysleksia  

Oppimisvaikeudet ovat ryhmä neurologisia häiriöitä, jotka estävät tiettyjen akateemisiin 

liittyvien kognitiivisten toimintojen kehitystä, jotka usein havaitaan jo varhaislapsuudessa 

(American Psychiatric Association, 2013; Niilo Mäki Instituutti, 2020). Oppimisvaikeudet 

estävät esimerkiksi lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisten taitojen kehittymistä, jonka 

seurauksena oppiminen on odotettua vaikeampaa ja hitaampaa (American Psychiatric 

Association, 2013). Oppilaat, joilla esiintyy oppimisenvaikeuksia muodostavat epäyhtenäisen 

joukon taustalla olevien syiden, prosessoinnin häiriön ja ennusteen kannalta. (Herrgård & 

Airaksinen, 2004) Oppimisvaikeuksia arvioidaan esiintyvän 5-10%:lla lapsista (Aro ym., 

2014).   
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Kun lapsen kokonaissuoriutuminen jää älyllisesti kehitysvammaiseksi puhutaan yleisestä 

ja laaja-alaisesta oppimisvaikeudesta (Herrgård & Airaksinen, 2004). Erityiset 

oppimisvaikeudet eivät johdu oppimistilaisuuksien puutteesta tai älyllisestä 

kehitysvammaisuudesta, vaan taustalla ovat puutteet kognitiivisissa taidoissa. (Alen & Kultti-

Lavikainen, 2014) Herrgård ja Airakasinen (2004) määrittelevät erityiset oppimisvaikeudet 

tilanteeksi, jossa oppilaan kyky oppia lukemaan, kirjoittamaan tai laskemaan on huonontunut 

eikä se johdu näön kuulon tai motoriikan puutteista älyllisestä kehitysvammaisuudesta, 

psykiatrisesta häiriöstä eikä sosiokulttuurillisesta taustasta tai tilanteeksi, jossa oppilaan 

koulusaavutusten ja älyllisen kyvykkyyden välillä on merkittävä epäsuhta. 

   Erityiset oppimisvaikeudet jaetaan kolmeen ryhmään: 

dyskleksiaan lukemisen erityisvaikeuteen, dysgrafiaan eli kirjoittamisen erityisvaikeuteen ja 

dyskalkuliaan eli matematiikan erityisvaikeuteen. Oppimisen vaikeudet voivat ilmetä yhdellä 

tai useammalla osa-alueella. (Herrgård & Airaksinen, 2004) Tässä tutkielmassa tulemme 

seuraavaksi tarkastelemaan lähemmin näitä kolmea erityisen oppimisvaikeuden ryhmää ja 

niiden ilmentymistä luonnontiedeopetuksessa.    

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet ovat todennäköisesti ensisijaisia tekijöitä, jotka 

vaikuttavat kielteisesti oppijan luonnontieteissä suoriutumiseen (Therrien ym., 2011). 

Lukemisvaikeudet voidaan joidenkin näkemysten mukaan jakaa vaikeuksiin dekoodauksessa 

eli teknisessä lukutaidossa ja/tai luetun ymmärtämiseen (Seymour & Evans, 1994). Vaikeuksia 

voi esiintyä joko dekoodauksessa, ymmärtämistaidoissa tai molemmissa (Torppa ym., 2007). 

Lukivaikeus on Suomessa käytetty käsite, jolla kuvataan sekä lukemisen, että 

kirjoittamisen vaikeutta. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet eivät kuitenkaan aina esiinnyt 

yhtä aikaa (Alen & Kultti-Lavikainen, 2014). Lukemisenvaikeuksien yhteydessä puhutaan 

usein eli dysleksiasta eli lukemisen vaikeudesta, jolla tarkoitetaan yleensä vaikeuksia 

teknisessä lukutaidossa eli dekoodauksessa (Fletcher ym., 2007). Dysleksialle tunnusomaisia 

ovat vaikeudet sanojen tarkassa ja sujuvassa lukemisessa, joiden avulla lukemisvaikeus myös 

diagnosoidaan (Niilo Mäki Instituutti, 2020). Lukemisen vaikeus voi ilmetä esimerkiksi 

kyvyttömyytenä erottaa eri kirjaimia toisistaan, vaikeutena yhdistää eri äänteitä tai 

äänneyhdistelmiä vastaaviin kirjaimiin tai kirjainyhdistelmiin (Huttunen, 2018). 

Kirjoittamisen vaikeudet eli dysgrafia (Alen & Kultti-Lavikainen, 2014) voi esiintyvä 

esimerkiksi kieliopillisina virheinä, tavutusvirheinä, vaikeutena jäsentää kappaleita tai 

huonona käsialana. (Huttunen, 2018) Luonnontieteellisen tiedon hankinta esimerkiksi 

luennoista, luokkakeskusteluista ja oppikirjoista ja käsitteen muodostus ovat haasteellisia 
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oppijoille, keillä lukemisen ja kirjoittamisen  

vaikeuksia (Brigham ym., 2011; Sormunen ym., 2017).   

Oppijoilla, keillä ilmenee dyskalkuliaa eli erityisen matematiikan oppimisvaikeuksia voi 

ilmetä haasteita matematiikan opiskelussa monin tavoin. Dyskalkulia voi ilmetä kielellisenä 

vaikeutena, havaitsemisen vaikeutena, tarkkaavuuden ongelmana tai matemaattisena 

vaikeutena (Herrgård & Airaksinen, 2004). Matemaattisten tehtävien ymmärtäminen, 

käsitteiden nimeäminen sekä vaikeus seurata laskutehtävien etenemistä ovat yleisiä 

dyskalkulia ilmenemisen muotoja. (Huttunen, 2018; Niilo Mäki Instituutti, 2020) Vaikeudet 

matematiikan osa-alueilla heijastuvat matematiikan opiskelun lisäksi muissa 

luonnontieteellisissä oppiaineissa, sillä luonnontieteisiin sisältyy usein matematiikkaa 

esimerkiksi. numeerisen datan muodossa (Brigham ym., 2011; Therrien ym., 2011). Lisäksi 

useissa kemian ja fysiikan tehtävissä vaaditaan oppilaalta laskujen laskemista mitä pidemmälle 

kyseisten aineiden opinnoissa edetään.  

2.3.2 Muut oppimisen vaikeudet 

Vaikeudet akateemisissa tehtävissä kuten lukemisessa, kirjoittamisessa ja 

matematiikassa eivät ole ainoita oppimisen vaikeuksia, joita luonnontieteissä kohdataan. 

Näiden lisäksi luonnontieteiden oppimisen vaikeudet kohdistuvat tyypillisesti myös 

toiminnallisiin ja motorisiin taitoihin, jotka ilmenevät luonnontieteissä esimerkiksi kokeellisen 

työskentelyn yhteydessä (Sormunen ym., 2017). Motoriikan kehityshäiriöllä tarkoitetaan 

motoristen toimintojen suunnitteluun, koordinointiin ja tuottamiseen sekä uusien taitojen 

oppimiseen liittyviä vaikeuksia, jotka heikentävät lapsen kykyä suoriutua iänmukaisista 

motoriikkaa edellyttävistä toiminnoista (Lano, 2014). Motoriset oppimisenvaikeudet voivat 

ilmetä esimerkiksi liikkeiden hitautena ja epätarkkuutena (Niilo Mäki Instituutti, 2020). 

Myös käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeudet voivat estää oppijaa menestymästä 

luonnontieteissä (Therrien ym., 2011; Watt ym., 2014). Tässä tutkielmassa tunne-elämän 

ongelmilla tarkoitetaan oppilaan tunne-elämän epävakaisuutta ja oppilaan kokemaa 

ahdistuneisuutta. Tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmat (engl. emotional and behavioral 

disorders, EBD) ilmenevät luonnontiedeopetuksessa tilanteissa, joissa oppijalta vaaditaan 

aiemmin opittua ja luonnontieteiden kannalta ”kriittistä” tietoa. Käyttäytymisen ongelmilla 

tarkoitetaan puolestaan tämän tutkielman yhteydessä oppilaan hyperaktiivisuutta, 

vastustavuutta sekä impulsiivisuutta. Oppijoille, keillä ilmenee käyttäytymisen ongelmia 

esiintyy usein oppimista häiritsevää toiminta (engl. off-task), kuten kaverin kassa juttelua 
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ohjeiden kuuntelun sijasta, jolla voi olla suurikin vaikutus luonnontieteissä suoriutumisen 

kanssa (Watt ym., 2014).      

Haasteita ja vaikeuksia esiintyy luonnontieteissä entistä enemmän, kun tarkastellaan 

autismikirjon häiriöitä (Wellington & Wellington, 2002). Autismikirjon häiriöillä tarkoitetaan 

aivojen neurobiologisia kehityshäiriöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten ihminen viestii ja on 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa sekä miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman 

(Autismiliitto, 2020). Yksi autismin keskeisistä piirteistä, joka vaikuttaa luonnontieteiden 

oppimiseen sekä opettamiseen, on taipumus tulkita kieltä etenkin puhuttua, mutta myös 

kirjoitettua kirjaimellisesti. Tämä on erityisesti luonnontieteissä ilmenevä ongelma, sillä 

opettajat opettavat abstrakteja käsitteitä tai asioita, joita ei silmin voida havaita käyttämällä 

analogeja, metaforia ja kuvia (Wellington & Wellington, 2002). Tämän seurauksena oppilaille 

voi syntyä valtavia virhekäsityksiä.    

Vaikeudet  luonnontieteiden eri osa-alueilla eivät vain heikennä oppilaan 

mahdollisuuksia oppia luonnontieteitä, vaan ne vaikuttavat myös oppilaan itsetuntoon ja 

yleiseen kiinnostukseen oppimista kohtaan (Sormunen ym., 2017). Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että oppilailla, joilla on tuen tarpeita (engl. special needs) on taipumusta suoriutua 

luonnontiedeopetuksessa heikommin kuin vertaisensa. Syiksi on listattu heikot akateemiset 

taidot kuten kirjottaminen, lukeminen ja matematiikka, käytösongelmat sekä rajoittunut tieto 

luonnontieteiden kannalta keskeisistä käsitteistä. (Villanueva ym., 2012)  

Tässä tutkielmassa mukana olevia oppilaita ei ole luokiteltu oppimisvaikeuksien, tunne-

elämän, käytöshäiriön tai autismikirjon haasteiden perusteella. Tutkielman luvussa 4.2 

oppilaiden vastauksia käsitellään täysin anonyymisti, ilman tietoa oppilaan 

oppimisvaikeudesta, vammasta, diagnoosista tai tuen tarpeen tasosta. Tämän vuoksi tässä 

teoreettisessa viitekehyksessä on pyritty esittelemään kirjallisuuden perusteella 

luonnontieteissä yleisellä tasolla ilmeneviä haasteita oppimisen vaikeuksien kautta. Alla 

olevaan taulukkoon on koostettu tässä kappaleessa esitetyt oppimisen vaikeudet sekä niiden 

ilmentyminen luonnontiedeopetuksessa (Taulukko 2).  
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 Oppimisvaikeuksien ilmentyminen luonnontieteissä 

Oppimisen vaikeus  Ilmentyminen luonnontieteissä 

Lukemisen ja kirjoittamisen 
vaikeudet 

Käsitteiden ja sanaston ymmärtäminen ja oppiminen 
(Therrien ym., 2011) 

 

 

Motoriikan vaikeudet Haasteita kokeellisessa työskentelyssä (Sormunen ym., 2017) 

Matemaattiset vaikeudet Luonnontieteellisen materiaalin ymmärtämisen vaikeus 
(Brigham ym., 2011) 

Käyttäytymisen haasteet Opetuksen kanssa kilpaileva toiminta häiritsee esimerkiksi 
kokeellisen työskentelyn ohjeiden kuuntelemista (Watt ym., 
2014) 

Autismin kirjon häiriöt  Puhutun ja kirjoitetun kielen kirjaimellinen ymmärtäminen, 
jonka seurauksena mahdollisten virhekäsitteiden syntyminen 
(Wellington & Wellington, 2002) 

 

2.4 Projektioppiminen 

Projektioppiminen (engl. project-based learning, PBL) ei ole olemassa mitään 

yksiselitteistä ja yleisesti hyväksyttyä määritelmää (Hasni ym., 2016; Thomas, 2000). 

Projektioppimista luonnehditaan oppilaslähtöisenä ja opettajan fasilitoima 

opetusmenetelmänä, johon liittyy ongelmanratkaisua, tutkimusta ja jokin konkreettinen tuotos 

(Bell, 2010; Hasni ym., 2016; Helle ym., 2006; Krajcik & Blumenfeld, 2005; Thomas, 2000). 

Edellä mainittujen piirteiden avulla voidaan kuvata projektioppimista yleisesti, mutta 

käytännössä projektioppiminen voi omaksua erilaisia muotoja riippuen sen pedagogisesta, 

poliittisesta tai etnisistä syistä (Helle ym., 2006).   

Projektioppimisen avulla voidaan luoda oppilaista itsenäisiä ajattelijoita ja oppijoita. 

Projektien aikana oppilaat ratkaisevat todellisen maailman ongelmia suunnittelemalla omia 

tutkimuksia, järjestämällä tutkimuksen ja käyttäen samalla monia erilaisia oppimisstrategioita. 

(Bell, 2010) Projektioppimisen erityispiirteitä tarkastellaan lähemmin luvussa 2.2.1. Tässä 
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tutkielmassa projektioppimisella tarkoitetaan projektioppimisen erityispiirteitä noudattavaa, 

käytännössä toteutettua opetuksen organisointia.   

Projektioppimisen juuret ulottuvat yli sadan vuoden taakse. Filosofi John Dewey (1938) 

väitti, että oppilaat kehittävät syvempää ymmärrystä, jos he suorittavat todellisia, 

merkityksellisiä tehtäviä ja ongelmia, jotka jäljittelevät sitä mitä asiantuntijat tekevät 

todellisissa työtilanteissa. (Bas, 2008; Krajcik & Blumenfeld, 2005; Krajcik & Shin, 2014)  

Projektioppimisen nykyinen malli on saavutettu 2010-luvulla. Nykyiseen malliin on 

vaikuttanut oppimisteorian vallankumous behaviorismista sosiaaliseen konstruktivismiin sekä 

modernin työympäristön vaatimukset. (Viro & Joutsenlahti, 2018a) Projektioppimisella on 

pyritty vastaamaan oppilaiden tylsistymiseen koulussa sekä pinnalliseen oppimiseen (Krajcik 

& Blumenfeld, 2005). Taustalla vaikuttava konstruktivistisen oppimiskäsityksen tavoitteena 

on luoda syvempää ymmärrystä. Syvempää ymmärrystä voidaan luoda, kun oppija aktiivisesti 

rakentaa merkityksiä, jotka perustuvat hänen omiin kokemuksiin ja vuorovaikutukseen 

maailman kanssa. (Krajcik & Blumenfeld, 2005)  

Bilgin ym. (2015) ovat kuvanneet projektioppimisen päätavoitteeksi rohkaista oppijoita 

työskentelemään muiden kanssa yhteistyössä sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. 

Projektioppimisen onkin katsottu kasvattavan minäpystyvyyden tunnetta (Gao, 2015), 

opettavan vastuunkantamista sekä kehittävän kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja 

(Bell, 2010). Bell (2010) mukaan oppilaat kukoistavat tämän oppilasorientoituneen motivoivan 

lähestymistavan aikana, saaden samalla arvokkaita taitoja, jotka rakentavat vahvan perustan 

heidän tulevaisuudelle globaalissa maailmassa. Projektioppimisen hyötyjä on tarkasteltu 

lähemmin luvussa 2.4.3.      

Projektien parissa työskentely vaatii oppilailta uusia taitoja sekä sitoutumista, verrattuna 

perinteisempään opettajajohtoiseen opetukseen. Tämä voi aiheuttaa oppilaiden keskuudessa 

vastahakoisuutta projektioppimista kohtaan. Vaikka uusi työskentely muoto saattaa synnyttää 

oppilaiden keskuudessa erilaisia reaktioita, voidaan projektioppimiseen liittää elementtejä, 

jotka todennäköisesti lisäävät useimpien oppilaiden kiinnostusta työskentelyä kohtaan. 

Blumenfeld ym. (1991) mukaan näitä elementtejä voivat olla esimerkiksi projektien 

monimuotoisuus, työskentelyn haasteellisuus, valinnan vapaus ja yhteistyö. Lisäksi, ottamalla 

huomioon opiskelijoiden aikaisemmat tiedot ja ajatteluntaidot, voidaan työskentely suunnitella 

tukemaan oppilaita siten, että he tuntevat pystyvänsä menestymään. (Blumenfeld ym., 1991)

     

Projektioppiminen vaatii opettajalta totuttelua uuteen rooliin. Projektioppimisen aikana 

opettaja tarjoaa puitteet sekä apunsa oppimistapahtumalle, mutta oppija on tapahtuman 
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keskiössä (Bell, 2010). Työskentelyn aikana opettajan tulee tarjota riittävästi tukea niin, että 

oppilaiden projektityöt etenevät, mutta se on tehtävä ilman, että oppilaita rajoitetaan (Frank & 

Barzilai, 2004). Projektioppimisen haasteita on tarkasteltu lähemmin luvussa 2.4.2.  

2.4.1 Projektioppimisen erityispiirteet 

Projektioppimisen kaksi pääkomponenttia ovat projektia ohjaava kysymys (engl. driving 

question) tai tutkittava ongelma, joka on usein oppilaiden itse asettama ja projektin 

konkreettinen tuotos (Blumenfeld ym., 1991; Hasni ym., 2016; Helle ym., 2006; Krajcik & 

Shin, 2014). Näiden lisäksi pääluvussa 2.4 mainittu oppilaslähtöisyys, opettajan rooli ovat 

usein määritelty usein projektioppimisen ominaispiirteisiin (Bell, 2010; Blumenfeld ym., 

1991). Oppilailla on projektioppimisessa kaksi keskeistä oppimistavoitetta: aiheen sisältötieto 

sekä uuden vuosituhannen taidot (engl. 21st century skills) (Viro & Joutsenlahti, 2018a). 

Projektit lähtevät usein liikkeelle ongelman tai kysymyksen muodostamisella, joka ohjaa 

projektin etenemistä (Blumenfeld ym., 1991). Ohjaava kysymys tai ratkaistava ongelma on 

projektioppimisen yksi laajimmin tunnustetuista erityispiirteistä (Bell, 2010; Blumenfeld ym., 

1991; Helle ym., 2006; Thomas, 2000). Jotta oppilaiden mielenkiinto ei lopahda kesken 

työskentelyn, vaan motivoisi oppilaita pitkäkestoiseen työskentelyyn projektioppimisen 

aikana, ohjaavan kysymyksen on oltava riittävän kiinnosta ja provosoiva (Blumenfeld ym., 

1991). Projektioppimisessa kysymykseen tai ongelmaan ei ole olemassa ennalta määrättyä 

vastausta, johon kaikki oppilaat päätyvät (Thomas, 2000). Esimerkiksi kokeellinen 

työskentely, jonka aikana noudatetaan perinteistä työohjetta, ei näin ollen ole 

projektioppimista, vaikka muistuttaisikin, joissain tilanteissa ”projektia”. 

Ideaalitilanteessa projektioppimista ohjaavat kysymykset syntyvät oppilaiden 

luonnollisen uteliasuuden pohjalta (Bell, 2010). Usein kuitenkin ohjaava kysymys tai 

ratkaistava ongelma on opettajan ennalta päättämä valinnan haasteellisuuden vuoksi. Oli 

kysymys sitten opettajan tai oppilaan itse valitsema, tulee kummassakin tapauksessa huolehtia 

siitä, ettei kysymys ole liian rajoittava. Projektioppimisessa oppilaalle tulee jättää tilaa, jotta 

oppilas voi itse kehittää omia lähestymistapoja etsiessään kysymykseen vastausta. Lisäksi 

kysymyksen asettelussa tulee huolehtia siitä, ettei projektioppimisen tulos ole ennalta 

arvattavissa. (Blumenfeld ym., 1991).     

Ohjaavan kysymyksen tai ratkaisevan ongelma autenttisuus ja yhteys oppilaiden omaan 

elämään ovat keskeisiä projektioppimisen piirteitä, joita tulisi painottaa koko työskentelyn ajan 

(Thomas, 2000). Oppiminen on tehokkainta autenttisissa konteksteissa, jolloin oppilaat luovat 



 

14 

 

henkilökohtaisen siteen opiskeltavaan asiaan (Krajcik & Blumenfeld, 2005). Autenttisuudella 

voidaan viitata oppilaiden oman elämän lisäksi, myös ”oikeiden” tutkijoiden tekemään työhön 

(Krajcik & Blumenfeld, 2005; Mentzer ym., 2017). Projektioppimisen autenttisuutta voidaan 

määritellä Hasni ym. (2016) katsausartikkelin mukaan neljän piirteen (a-c) avulla: 

a) Projektioppimisen oppimistilanteet muistuttavat tutkijoiden tutkimustyötä 

b) Oppimisympäristönä käytetään oppilaille ennestään tuttua ympäristöä, kuten omaa 

kotikaupunkia, kuntaa, lähimetsää tai yhteisöä 

c) Tiede ja teknologia kontekstissa opetuksessa pyritään osoittamaan, miten opetettava 

asia on oppilaille hyödyllinen 

d) Opiskellaan tieteeseen ja teknologiaan liittyviä aiheita yhteiskunnallisten aiheiden 

(engl. sosio-scientific issues) kuten ympäristöongelmien kautta 

Oppilaat työskentelevät projektin ajan ohjaavan kysymyksen tai ratkaistavan ongelman 

ympärillä harjoittaen samalla tieteellisiä työtapoja, hyödyntäen teknologiaa sekä esittämällä 

kysymyksiä (Blumenfeld ym., 1991; Krajcik & Blumenfeld, 2005). Ohjaava kysymys tai 

ratkaistava ongelma yhdistää opittavan sisällön varsinaiseen työskentelyyn luoden 

yhtenäisyyttä ja jatkuvuutta projektille (Mentzer ym., 2017). Hasnin ym. (2016) 

katsausartikkelin mukaan hyvän ohjaavan kysymyksen piirteet (1-3) toistuvat tiede- ja 

teknologiaopetuksen projektioppimisen kirjallisuudessa: 

1. Ohjaava kysymys liittyy oppilaiden todelliseen elämään ja on kiinnostava 

2. Ohjaavan kysymyksen tulee olla avoin ja tarpeeksi haastava, haastaen oppilaat 

älyllisesti haastavien tehtävien tekemiseen sekä samalla ottaen huomioon oppilaiden 

ikä- ja taitotason 

3. Ohjaava kysymys luo oppilaille tarpeen ymmärtää luonnontieteellisiä käsitteitä ja 

periaatteita 

Thomas (2000) mukaan projektien tulee olla keskeisiä myös opetussuunnitelman 

kannalta, hänen mukaansa projektien tulee olla yhtä kuin opetussuunnitelma. Myös Bell (2010) 

projektioppimista ja tulevaisuuden taitoja käsittelevässä artikkelissa projektioppimista 

luonnehditaan opetussuunnitelman perustana. Projektien tuleekin siis noudattaa 

opetussuunnitelman sisältöjä. Opetussuunnitelman ulkopuoliset projektit eivät ole Thomaksen 

(2000) mukaan ole projektioppimista, riippumatta siitä kuinka vetoavia ja kiehtovia projekti 

ovat. 
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Luonnontieteiden kontekstissa projektioppimisen aikana hyödynnetyt tieteelliset menetelmät 

ovat tärkeässä roolissa. Projektioppiminen tähtää varsinaiseen tuotokseen, jota varten oppilaat 

suorittavat tutkimuksia ja keräävät tietoa. Oppilaiden tulee analysoida omien tutkimuksiensa 

tuloksia, käsitellä dataa sekä esittää tulokset muille. (Krajcik & Blumenfeld, 2005) 

Projektioppimisen yhteydessä käytetään usein myös teknologiaa. Tietokoneavusteinen 

teknologia on tärkeä osa tieteellistä tutkimusta ja sen käyttö osana tiedeopetusta on näin ollen 

perusteltua (Edelson, 2001). Blumenfeld ym. (1991) mukaan teknologian käytöllä 

projektioppimisessa voi olla suurikin rooli oppilaiden ja opettajan motivaation 

kasvattamisessa, sillä teknologia mahdollistaa pääsyn lukuisiin eri tiedonlähteisiin, joka 

mahdollistaa projektien laajuuden. Lisäksi projektioppimisen aikana suoritettaviin tehtäviin 

saadaan autenttisuutta teknologian avulla suorittamalla tieteenalalle tyypillisiä mittauksia, 

hankkimalla reaaliaikaista dataa ja laajentamalla yhteistyötä luokkahuoneen ulkopuolelle 

erilaisten verkostojen kautta sekä käyttämällä ”oikeiden” tutkijoiden työkaluja tuotosten 

tuottamiseen työskentelyn aikana (Blumenfeld ym., 1991). Oppilaat, joilla on 

projektioppimisen aikana samanlaisia tutkimuksia voivat halutessaan työskennellä yhdessä, 

jolloin tulevaisuuden taitoihin kuuluvia yhteistyö- ja viestintätaitoja harjoitetaan, kunnioittaen 

samalla oppilaiden yksilöllisiä oppimistapoja ja mieltymyksiä (Bell, 2010). Usein 

luonnontiedekontekstissa tapahtuva projektioppiminen tapahtuu ryhmissä, sillä yhteistyö on 

keskeisessä roolissa etsittäessä ratkaisuja haastaviin tiedemaailman kysymyksiin ja ongelmiin 

(Krajcik, 2015). Projektioppiminen mahdollistaa yhteistyön paitsi oppilaiden myös opettajien 

ja koko yhteisön välillä, jossa kaikki ratkovat yhdessä ongelmia, etsivät vastauksia 

kysymykseen sekä jakavat ideoita (Krajcik & Blumenfeld, 2005; Krajcik & Shin, 2014). 

Projektioppimisen tarkoituksena onkin, että projektin myötä yhteistyötä laajenisi myös koulun 

ulkopuolisiin tahoihin, kuten yrityksiin ja asiantuntijoihin. Projektioppimisen kautta voidaan 

luoda oppimisyhteisöjä, jossa luokan oppilaat tekevät yhteistyötä muiden oppilaiden ja 

opettajien kanssa projektia ohjaavan ongelman ratkaisemiseksi. Teknologia mahdollistaa 

kommunikoinnin myös yli luokkahuonerajojen, jolloin oppilaat voivat myös jakaa tietoansa 

muille, jopa maailmanlaajuisesti. (Krajcik, 2015) Yhteistyö projektioppimisen aikana 

mahdollistaa jatkuvan palautteen sekä kritiikin antamisen, oppilaiden yhdessä tutkiessaan 

tuloksia, luodessaan selityksiä ja johtopäätöksiä (Krajcik & Shin, 2014). Projektioppimisen 

aikana oppilaat pääsevät harjoittelemaan vastuun ja roolien jakamista ryhmässä (Blumenfeld 

ym., 1991). Yhteistyö ei kuitenkaan Hasni ym. (2016) mukaan ole projektioppimisen tavoite, 

vaan keino päästä tavoitteeseen, vaikkakin yhteistyötaidot ovatkin tärkeitä. 
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Projektioppimisessa oppilaan vapaus tehdä valintoja on ensiarvoisen tärkeää (Bell, 

2010). Opettajan rooli on toimia projektin valvojana. Opettajat valvovat projektin jokaisen 

vaiheen sekä hyväksyvät jokaisen valinnan ennen kuin oppija lähtee valittuun suuntaan. Näin 

opettajat voivat auttaa oppilasta suuntaamaan tutkimusta tarkoituksenmukaisella tavalla. (Bell, 

2010).    

Toinen laajasti tunnustettu projektioppimisen erityispiirre on konkreettinen tuotos 

(Blumenfeld ym., 1991; Helle ym., 2006; Krajcik & Blumenfeld, 2005; Krajcik & Shin, 2014). 

Konkreettinen tuotos on tärkeä osa projektioppimista, joka saavutetaan projektin aikana. 

Tuotos voi esimerkiksi olla posteri, raportti, video, näytelmä tai verkkosivu. Tuotoksen avulla 

pyritään vastaamaan alussa muodostuneeseen ongelmaan tai kysymykseen (Krajcik & 

Blumenfeld, 2005). Projektioppimisessa keskitytään tuotoksen tuottamiseen monesta syystä. 

Krajcik ja Blumenfeld (2005) mainitsevat artikkelissaan kolme keskeistä syytä tähän: 

1. Tuotoksen kehittämisen kautta, oppilaat rakentavat ja rekonstruoivat ymmärrystään, 

kun oppilaat rakentavat ja reflektoivat tuotostaan, he aktiivisesti käsittelevät 

tiedeideoita.  

2. Konkreettinen tuotos mahdollistaa oppilaiden ymmärryksen jakamisen muille, kuten 

opettajalle, luokkatovereille tai muille yhteisön jäsenille.  

3. Kun oppilaat rakentavat tuotoksia koko projektin ajan, he esittävät oppimisensa tavalla, 

joka on yhdenmukainen tosielämän oppimisen kanssa - se etenee jatkuvana prosessina. 

Tuotoksien valmistuminen projektioppimisen päätteeksi antaa opettajalle mahdollisuuden 

arvioida korkeamman tason kognitiivisia tuloksia, kuten kysymysten kysymistä, tutkimuksen 

suunnittelua sekä tiedon keruuta ja sen tulkitsemista (Krajcik & Blumenfeld, 2005). On 

mahdollista, että projektioppimisen aikana syntyy useampikin tuotos, mutta nämä 

kulminoituvat lopulta yhdeksi projektia ohjanneen kysymyksen vastaukseksi tai ongelman 

ratkaisuksi (Blumenfeld ym., 1991). Projektioppimisen lopputuloksena voidaan tuotoksen 

rinnalla nähdä projektin aiheen parempi ymmärtäminen, syvempi oppiminen, ylemmän tason 

lukeminen ja lisääntynyt motivaatio oppia, jonka katsotaan olevan tuotosta tärkeämpää 

projektioppimisen yhteydessä (Bell, 2010; Viro & Joutsenlahti, 2018b).  

2.4.2 Haasteet 

Projektioppiminen voidaan kokea haastavana opetusmenetelmänä niin opettajan, kuin 

oppilaiden näkökulmasta. Oppilaiden minäpystyvyys sekä metakognitiiviset taidot joutuvat 

koetuksella projektioppiminen aikana. Opettajan taas tulisi ehtiä tukemaan kaikkia oppilaita 
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muuttuneessa luokkaympäristössä. (Blumenfeld ym., 1991) Projektioppiminen on todettu 

aikaa vieväksi opetusmenetelmäksi, joka vaatii opettajalta paljon työtä suhteellisen pitkän 

ajanjakson ajan (Frank & Barzilai, 2004). Opettajan sekä oppilaiden näkökulmasta 

projektioppiminen poikkeaakin monella tapaa perinteistä opetusmenetelmästä: opettajien 

kontrolli vähenee ja vastuu työskentelystä siirtyy opettajalta oppilaille. Perinteisillä 

luentomaisilla oppitunneilla oppilaat pääsevätkin helpommalla, kuin aktiivisen 

oppilaslähtöisen projektioppimisen aikana (Frank & Barzilai, 2004). 

Projektioppiminen luo opettajalle uudenlaisen roolin, joka vaatii totuttelua. Kun 

oppilaille annetaan vapauksia projektioppiminen yhteydessä, opettajan tunne luokkahuoneen 

kontrollista vähenee. Opettajat tuntevat usein tarpeen ohjailla oppitunteja, varmistuakseen, että 

oppilaat saavat tarvitsemansa tiedon aiheesta (Frank & Barzilai, 2004). Usein tehokkaan 

projektioppiminen toteuttamisen esteenä onkin opettajien haluttomuus luopua kontrollista 

(Aksela & Haatainen, 2019; Mentzer ym., 2017). Toisinaan opettajilla on taipumusta antaa 

oppilaille liikaa itsenäisyyttä jäsentämättä tilannetta tai antamatta palautetta (Frank & Barzilai, 

2004). Oppilaille annettu vapaus koetaan usein haasteellisena myös oppilaiden keskuudessa. 

Projektien ajoittainen epämääräisyys, arvaamattomuus sekä monimutkaisuus aiheuttavat 

stressiä ja turhautumisen tunteita oppilaissa (Frank & Barzilai, 2004). Lisäksi oppilaiden voi 

olla hankala hahmottaa millaisia projekteja heidän tieto- ja taitotasollaan voidaan toteuttaa 

(Gao, 2015). Usein esitetään niin, että oppilaat voisivat itse valita projektia ohjaavan 

kysymyksen. Tämä voi asettaa projektioppimiselle haasteita, mikäli oppilaiden pohjatiedot 

projektioppimisen aiheeseen liittyen ovat puutteelliset tai kysymysten esittämistä ei ole 

harjoiteltu aiemmin, jonka seurauksena ohjaavan kysymyksen muodostaminen voi olla 

oppilaille hankalaa. (Chin & Osborne, 2008; Krajcik & Shin, 2014) On kuitenkin huomattu, 

kun oppilailta vaaditaan kysymysten esittämistä projektioppimisen kaltaisissa 

oppimisympäristöissä, joissa oppilaiden esittämillä kysymyksillä on arvoa, oppilaat 

muodostavat kognitiivisesti haastavampia kysymyksiä (Chin & Osborne, 2008). 

Projektioppimisen yksi suurimmista haasteita muodostuu oppilaiden ja opettajan 

tekemien valintojen ympärille. Oppilaiden projekteja kohtaan kokema omistajuuden tunne on 

tärkeää, mutta projektien tulisi kuitenkin noudattaa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista 

oppimista. Lisäksi ajankäytön ongelmat, oppilaiden motivointi sekä oppilaiden vastahakoisuus 

kriittistä ajattelua kohtaan (engl. student resistance to employing critical thinking) ovat 

projektioppiminen keskeisiä haasteita. (Blumenfeld ym., 1991)  

Projektioppiminen sisältää usein runsaasti ryhmätyöskentelyä, joka on katsottu monesti 

projektioppimisen hyötynä (Bell, 2010), mutta voi myös asettaa haasteita työskentelyn aikana. 



 

18 

 

Yhteistyön tekeminen on usein oppilaita motivoivaa, mutta oppilaiden metakognitiivisten 

taitojen kehittymättömyys voi vaikeuttaa ryhmätöiden tekemistä (Blumenfeld ym., 1991). 

Lisäksi ryhmässä tapahtuvan työskentelyn aikana saattaa usein syntyä konfliktitilanteita, joista 

selviytyminen saattaa asettaa osalle oppilaista haasteita (Frank & Barzilai, 2004). Viro ym. 

(2016) tutkimuksessa ryhmätyöskentely mainittiin yhtenä projektioppimisen parhaimpana 

asiana sen sujuessa, mutta jos ryhmä ei kyennyt aitoon yhteistyöhön, ei projektin teko 

oppilaista tuntunut mielekkäältä. Ryhmätyöskentelyllä onkin suuri vaikutus koko 

projektioppimisen mielekkyyteen. Opettajalla on tärkeä rooli projektioppimisessa 

yhteistyötaitojen opettajana (Mentzer ym., 2017). Opettajan tulee tukea oppilaita kehittämään 

yhteistyötaitoja, kuten toisten mielipiteiden arvostamista ja toisten kuuntelemista (Krajcik & 

Shin, 2014).    

Tutkimuksissa on todettu, että olisi ensiarvoisen tärkeää tarjota tietoa opettajille siitä, 

millaisia pedagogisia käytäntöjä tehokas ja toimiva projektioppimisen vaatii (Aksela & 

Haatainen, 2019; Han ym., 2015; Mentzer ym., 2017), sillä kattava ymmärrys 

projektioppimisen vaatimasta pedagogiikasta sekä kokemus työskentelyn toteuttamisesta, 

johtaa onnistuneeseen sekä tarkoituksenmukaiseen projektioppimisen käyttöön (Mentzer ym., 

2017). On myös todettu, että oppilaiden oppimistulokset projektioppimisessa ovat parempi, 

kun heidän opettajallaan on aiempaa kokemusta projektioppimisen toteuttamisesta. (Capraro 

ym., 2016; Han ym., 2015) 

2.4.3 Hyödyt 

On todettu, että projektioppimisen aikana oppilas kehittää korkeamman tason 

kognitiivisia taitoja, muistamisen ja ymmärtämisen sijasta, jonka tuloksena on aiheen parempi 

ymmärtäminen, syvempi oppiminen, lisäksi oppilaille projektioppimisen aikana on huomattu 

motivaation kasvua oppimista kohtaan (Bell, 2010; Blumenfeld ym., 1991). On myös todettu, 

että projektioppimisen avulla kyetään kehittämään oppilaiden minäpystyvyyden tunnetta (engl. 

self-efficacy) ja näin ollen lisäämään oppilaiden itsevarmuutta tehokkaammin kuin perinteisillä 

opetusmenetelmillä (Bilgin ym., 2015; Gao, 2015; Shepherd, 1998). 

Projektioppimisen on katsottu kehittävän erityisesti tulevaisuuden taitoja (engl. 21st 

Century Skills). Tulevaisuuden taidoilla tarkoitetaan, niitä taitoja, jotka lisäävät oppilaan 

valmiuksia pärjätä tulevaisuuden työelämässä. Näihin taitoihin lukeutuvat muun muassa 

kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot sekä tieteellinen lukutaito, joiden on tutkittu 

kehittyvän projektioppimisen aikana (Bell, 2010; Hasni ym., 2016). Kriittinen ajattelu ja 
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ongelmanratkaisu taidot kehittyvät projektimaisen työskentelyn aikana oppilaan rakentaessa 

uusia menetelmiä aiemman oppimansa tiedon sekä tekemänsä tiedonhaun perusteella (Hasni 

ym., 2016).       

Oppilaiden yhteistyö- ja kommunikaatiotaitojen on todettu kehittyvän projektioppimisen 

aikana (Frank & Barzilai, 2004). Projektit tehdään usein ryhmissä, jolloin oppilaiden täytyy 

kyetä kommunikoimaan sekä tekemään päätöksiä yhdessä. Juntunen ja Aksela (2013) mukaan 

projektioppiminen edistää kommunikaatiotaitoja, sillä projektimaisessa työskentelyssä 

oppilaslähtöiset keskustelut lisääntyvät.   

Yleisten taitojen lisäksi projektioppimisen on todettu parantavan oppilaiden koetuloksia 

(Bell, 2010; Hasni ym., 2016; Marx ym., 2004; Shepherd, 1998) ja opettavan ainekohtaisia 

sisältöjä sekä muuttavan oppilaiden asenteita oppiainetta kohtaan myönteisemmäksi (Juntunen 

& Aksela, 2013). Shepherd (1998) mukaan oppilaat ketkä olivat mukana projektioppimisessa, 

saivat tilastollisesti merkittävästi korkeamman arvosanan kriittisen ajattelun testissä, kuin 

vertailuryhmän oppilaat, ketkä olivat opiskelleet perinteisempien opetusmenetelmien kautta. 

Lisäksi projektioppimisen parissa työskennelleet oppilaat olivat kehittäneet työskentelyn 

aikana oppimistapojaan. Projektioppimisen on katsottu parantavan oppilaiden koetuloksia, 

riippumatta oppilaiden sukupuolesta tai etnisyydestä (Marx ym., 2004).  

2.4.4 Projektioppiminen luonnontieteiden opetuksessa: StarT-toiminta-malli 

LUMA-keskus Suomen StarT-toimintamalli on projektioppimisen yhteisöllinen ja 

monitieteellinen malli varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, jossa keskitytään 

projektioppimisen avulla matematiikkaan, teknologiaan ja luonnontieteisiin. (Aksela ym., 

2018)       

StarT alkoi LUMA-keskus Suomi-verkoston yhteisenä tutkimus- ja kehittämishankkeena 

vuonna 2017 Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi. Hanke on 

vakiinnuttanut asemansa ja jatkuu osana LUMA-keskus Suomi verkoston tiedekasvatuksen 

valtakunnallista tehtävää, ainakin vuoden 2021 kesään asti. Hankkeen puitteissa on kehitetty 

koko LUMA-keskus Suomen verkoston kanssa uusia yhteisöllisiä oppimisen foorumeita: 

oppimisyhteisöjen omat StarT-päivät, StarT-festarit tapahtumamalli eri puolella Suomea sekä 

StarT-gaala-malli kansallisten ja kansainvälisten kannustuspalkintojen kera (Kuva 3). 

     

StarT-toimintamalli on suunnattu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. StarT:n 

ensimmäinen vaihe on projektityön tekeminen, jonka jälkeen oppimista tapahtuu neljällä eri 



 

20 

 

tasolla, lokaalisti koulussa, alueellisesti LUMA-keskusten järjestämillä aluefestareilla, 

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla StarT-gaalassa. Tapahtumat järjestetään vuosittain ja 

niiden yhteydessä palkitaan parhaita käytänteitä ja projekteja. Toimintamallin yhteisöllisyyttä 

lisää materiaalipankki, johon jaetaan lasten ja nuorten toteuttamat projektit sekä opettajien 

hyvät opetuskäytänteet. (LUMA-keskus Suomi, 2020) 

 

 StarT-toimintamallin yhteisöllisyys 

StarT toiminnan piirissä projektioppimisen tuotoksina on nähty muun muassa musikaali, 

erilaisia teknologisia ratkaisuja kuten varoitusjärjestelmän äkkitulvien varalle sekä 

uudenlainen Drone-malli, erilaisia kokeellisia järjestelyitä soveltaen kemiaa, matematiikkaa, 

biologiaa, maantietoa ja fysiikkaa sekä erilaisia pelejä, niin perinteissä kuin virtuaalisessa 

muodossa. (LUMA-keskus Suomi, 2020) 
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3 TUTKIMUS 

Tutkimus on liitetty osaksi LUMA-keskus Suomen StarT-hanketta, josta on aiemmin tutkittu 

StarT-projekteja. Tutkimuksia on tehty muun muassa matematiikan opetuksen näkökulmasta 

(Viro & Joutsenlahti, 2018a), tutkittu Kestävän kehityksen osa-alueiden ilmentymistä 

luonnontieteiden projektitöissä (Väätäinen, 2019) sekä tutkittu millä eri tavoilla opettajat 

arvioivat projektioppimista erityisesti LUMA-oppiaineissa (Mononen, 2018). Tässä 

tutkimuksessa tullaan keskittymään varsinaiseen projektioppimiseen ja siitä saataviin 

hyötyihin erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden luonnontiedeopetuksessa. Tutkimuksen 

tarkoituksena on kartoittaa projektioppimisen tarjoamia mahdollisuuksia tukea tarvitsevien 

oppilaiden luonnontiedeopetuksessa.   

 Tutkimukseen on haettu tutkimuslupa 9.10.2019, joka on myönnetty 

tutkimuksella 23.1.2020. Tutkimuslupa on rajannut tämän tutkimuksen aineiston 

keruumenetelmät tutkimushaastatteluun ja kyselytutkimukseen (kts. 3.3. Tutkimusasetelma ja 

-menetelmät).  Tutkimuskohteesta on kerrottu tarkemmin luvussa 3.2. tutkimusluvan puitteissa. 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on nostaa esille projektioppimisen käyttö tukea tarvitsevien 

oppilaiden luonnontiedeopetuksessa. Tutkimuksen tavoitteeseen pyritään vastaamalla 

seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millaisia asioita opettajan tulee ottaa huomioon toteutettaessa projektioppimista osana 

tukea tarvitsevien oppilaiden luonnontiedeopetusta? 

2. Millaista hyöytä projektioppiminen mahdollistaa tukea tarvitsevien oppilaiden 

luonnontiedeopetuksessa? 

3. Millaisena oppilaat kokevat projektioppimisen? 

Tutkimuskysymyksiin vastataan sekä laadullisen, että määrällisen tutkimuksen keinoin kuten 

luvussa 3.4. esitetään.  

3.2 Tutkimuskohde 

Tutkimuksen kohteena on LUMA-keskus Suomen StarT-kilpailuun vuosina 2018–2019 

ja 2019-2020 osallistuneita oppilaita ja opettajia. StarT-toimintamalli on esiteltiin tarkemmin 

tämän tutkielman luvussa 2.4.4. StarT-toimintamalli valikoitui tutkimuksen kontekstiksi, jotta 
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tutkimuksessa voidaan varmistua projektien toteutumisesta juuri projektioppimisen 

erityispiirteiden kautta. Projektioppimisen ohjaavaa kysymystä tai tuotosta ei tässä yhteydessä 

tulla esittelemään tai tarkastelemaan, vaan tutkimuksessa tullaan keskittymään opettajan 

haastatteluun sekä haastattelun pohjalta luotuihin kyselylomakkeisiin ja niiden avulla 

kerättyihin vastauksiin opettajilta ja oppilailta.   

Tutkimuksen kohteena olevat opettajat työskentelevät tukea tarvitsevien oppilaiden 

kanssa päivittäin ja ovat olleet ohjaamassa oppilaiden StarT-projekteja. Lisäksi molemmilla 

opettajilla on kokemusta erilaisista oppimisen vaikeuksista ja tukea tarvitsevien oppilaiden 

erityisopetuksesta useamman kymmenen vuoden ajalta. Opettajien anonymiteetti pyritään 

säilyttämään, minkä vuoksi opettajista ei tämän tutkielman puitteissa tulla kertomaan enempää, 

kuin mitä heidän vastauksistansa käy ilmi.   

Tutkimuksen kohteena olevat oppilaat ovat tehneet projekteja StarT-ohjelmassa 

lukuvuosien 2018-2019 ja 2019-2020. Tutkimusaineiston muodostavat oppilaat ovat kolmesta 

eri projektista. Oppilailla on keskenään hyvin erilaisia tuen tarpeita, joita ei tämän tutkimuksen 

yhteydessä tulla käsittelemään. Kaikki tutkimuksessa mukana olevista oppilaista ovat saaneet 

projektien tekoaikaan erityisopetusta. Oppilaiden anonymiteetti pyritään säilyttämään, jonka 

vuoksi oppilaista ei tämän tutkielman puitteissa tulla kertomaan enempää, kuin mitä heidän 

vastauksistaan käy ilmi.  

3.3 Tutkimusstrategia ja tutkimusote 

Tutkimuksen aineisto on kerätty StarT-kilpailuun osallistuneilta opettajilta ja oppilailta, 

joten tutkimus on tapaustutkimus (engl. case study). Tapaustutkimusta voidaan yleisesti 

luonnehtia empiiriseksi tutkimukseksi, joka tutkii esimerkiksi tapahtumaa monin tavoin 

hankitun tiedon avulla. Monimetodisuuden tarkoituksena on vahvistaa tapauksen 

yleistettävyyttä (Aarnos & Valli, 2018). Tapaustutkimus on historiallisesti monimuotoinen 

tutkimuksellinen lähestymistapa, jota voidaan luonnehtia myös tutkimusstrategiaksi (Eriksson 

& Koistinen, 2014).     

Tapaustutkimuksen tarkka määrittely on ongelmallista, sillä tutkimuksen  tapaus voi olla 

lähes mikä tai mitä vain (Metsämuuronen, 2011). Tutkimuksen tapauksen valinnan tulee olla 

relevantti tutkimuksen näkökulmasta sekä olla suhteessa tutkimuksessa tavoiteltavaan tietoon. 

Metsämuuronen (2011) mukaan yhdestäkin tapauksesta voidaan oppia paljon, mikäli siihen 

paneudutaan syvällisesti.   
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Tapaustutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi tutkijan tulee paljastaa tutkimukseen 

valikoitujen tapausten perustelut ja valintakriteerit (Aarnos & Valli, 2018). Tämän tutkimuksen 

tapauksina ovat valikoidut StarT-kilpailuun osallistuneet opettajat ja oppilaat, joiden 

rajaaminen mukaan tutkimusaineistoon on kuvattu luvussa 3.2. Tämän tutkielman 

tapaustutkimus on toteutettu monitapauksisena (engl. multiple-case study), sillä tutkimuksen 

aineisto koostuu oppilaista ja opettajista, jotka ovat työskennelleet eri projektien parissa eri 

lukuvuosina.     

Tapaustutkimuksen katsotaan olevan hyvä menetelmä etenkin silloin, kun tutkimuksen 

tarkoituksena on vastata kysymyksiin ”miten” ja ”miksi”. Tämän tutkimuksen yksi 

tutkimusmenetelmistä haastattelu, joka on usein yksi tapaustutkimuksen aineiston 

keruutavoista. Kritiikkiä tapaustutkimus saa sen edustavuuden puutteesta sekä puutteellisesta 

kurinalaisuudesta aineiston keruussa ja analysoinnissa.  

3.4 Tutkimusmenetelmät 

Tässä tutkimuksessa aineiston keruutapoina käytettiin kahta eri menetelmää. Käyttämällä 

useita eri aineistoja voitiin mahdollistaa aineiston pienestä koosta huolimatta rikas kuvaus ja 

tietämys tapauksesta sekä saavuttaa tutkimuksen kannalta mahdollisimman luotettava 

lopputulos. Tämän tutkimuksen etenemistä on kuvattu alla olevassa kuvassa. (Kuva 4) 

Tutkimuksessa käytetyt menetelmät valikoituivat tutkimukseen kahdesta syystä:  

1. Tutkimuslupaa ei saatu oppilaiden haastatteluihin, oppilaiden henkilökohtaisen 

tilanteen arkaluontoisuuden sekä henkilöllisyyden suojelemisen vuoksi 

2. Opettajan syvähaastattelun avulla voitiin valikoida paras mahdollinen 

aineistonkeruutapa oppilaiden kokemuksien keräämiseksi 

Tutkimuksessa aineistonkeruumenetelminä käytettiin tutkimushaastattelua ja 

tutkimuskyselyä. Haastattelun tavoitteena oli selvittää tutkimuksessa mukana olevien 

oppilaiden tämän hetkinen kunto ja sovittaa tutkimusmenetelmä oppilaille sopivaksi. Tässä 

tutkielmassa tutkimuskysely ja tutkimushaastattelu erotetaan kahdeksi eri 

aineistonkeruumenetelmäksi.  
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 Tutkimusprosessin eteneminen 

3.4.3 Tutkimuskysely 

Tutkimuskysely on yksi tärkeimmistä ja perinteisimmistä tavoita kerätä 

tutkimusaineistoa. Tutkimuskysely on mittausväline, jota voidaan käyttää tutkittaessa 

esimerkiksi yhteiskunnallisia ilmiöitä, ihmisen toimintaa, asenteita, arvoja tai mielipiteitä.  

Tutkimuskysely rakennetaan kysymysten avulla. Lomakkeen alkuun sijoitetaan usein ns. 

lämmittelykysymykset, jotka johdattelevat varsinaiseen aiheeseen ja onnistuvat vastaajalta 

vaivattomasti. Lomakkeen loppuun sijoitetaan ns. jäähdyttelykysymykset, joissa on muutamia 

helposti vastattavia kysymyksiä. Erityisesti pitkissä lomakkeissa vastaajan motivaatio voi 

hiipua loppua kohden (Kuva 5), jolloin vastaukset eivät ole välttämättä luotettavia.  (Aarnos & 

Valli, 2018) 
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 Vastaajan motivaatio tason määrä kyselyn edetessä (Aarnos & Valli, 2018) 

Tutkimuskyselyn kysymysten järjestyksen lisäksi, kysymysten laatimisessa ja 

muotoilussa tulee olla huolellinen, sillä kysymykset luovat perustan tutkimuksen 

onnistumiselle. Kysymysten muotoilussa tulee huolehtia sanamuodoista, sillä usein virheet 

tutkimustuloksissa johtuvat kysymysten muotoilusta, sillä jos vastaaja ei ajattele samalla 

tavalla kuin tutkija, tulokset vääristyvät. (Aarnos & Valli, 2018)   

Tutkimuskyselyn avulla voidaan kysyä asioita monella eri tavalla, kuten avoimilla 

kysymyksillä, vastausvaihtoehdoilla tai käyttämällä järjestysasteikkoisia eli intensiivisyyttä 

mittaavia mittareita (Aarnos & Valli, 2018). Tässä tutkimuksessa oppilaiden kokemuksia 

projektioppisesta selvitettiin kyselylomakkeen suljettujen ja avoimien osioiden avulla. Likertin 

asteikkoa käytetään usein, kun kyse on asenteiden tai mielipiteiden mittaamisesta. Useimmiten 

vastausvaihtoehdot (1-5) nimetty seuraavasti: 

1 = täysin eri mieltä  

2 = jokseenkin eri mieltä 

3 = Ei samaa eikä eri mieltä 

4 = Jokseenkin samaa mieltä 

5 = Täysin samaa mieltä 

Näin ei kuitenkaan ole aina, sillä vastausvaihtoehdot tulee aina hakea mittauskohteen 

asiasisällöstä (Aarnos & Valli, 2018). Likertin asteikon yksi heikkouksista on, että vastaajat 

jättävät käyttämättä ääripäät ja tyytyvät valitsemaan vaihtoehdot ”jokseenkin samaa mieltä” ja 
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”jokseenkin eri mieltä”. Lisäksi on vastaajia, jotka eivät mielellään ota lainkaan kantaa 

asioihin, vaan käyttävät runsaasti keskimmäistä vaihtoehtoa. Ongelmanratkaisemiseksi tutkija 

usein yhdistää luokat 1 ja 2 sekä 4 ja 5 analysointivaiheessa. (Aarnos & Valli, 2018) 

Tutkimuskyselyssä voidaan käyttää avoimia kysymyksiä, joiden avulla on mahdollista 

saada selville vastaajan mielipide perusteellisesti. Toisaalta vastaaja ei aina vastaa suoraan 

kysymykseen vaan sen vierestä, tällöin vastaukset ovat hedelmättömiä. Avoimiin kysymyksiin 

annettuja vastauksia voidaan luokitella ryhmiin, jonka jälkeen analysoida tilastollisin 

menetelmin. Toinen vaihtoehto vastausten analysoimiselle on laadullinen tarkastelu, jolloin 

turvaudutaan usein teemoitteluun. (Aarnos & Valli, 2018)  

Kysymysten asettelussa voidaan luoda valmiit vastausvaihtoehdot. Tällöin tutkijalla on 

jonkinlainen ennakkokäsitys millaisia vastauksia vastaajat kysymyksiin antavat. 

Vastausvaihtoehtoja käytetään usein taustatietojen selvittämiseen, mutta soveltuvat myös 

muuhun tarkoitukseen. Annettaessa vastaajalle valmiit vaihtoehdot, tulee varmistua siitä, että 

vastaajalle löytyy aina oikea tai sopiva vastausvaihtoehto. (Aarnos & Valli, 2018) 

Kyselyn muoto vaihtelee tarkoituksen ja kohderyhmän mukaan. Tutkimuskysely voidaan 

jakaa vastaajille esimerkiksi postikyselynä, sähköposti- ja internetkyselynä tai tilanteessa, jossa 

tutkija on itse paikalla. Vastauksia voidaan kerätä yksittäin eri henkilöiltä tai pyytää 

koehenkilöiltä yksi yhteinen vastaus eli ryhmävastaus.  

3.4.4 Tutkimushaastattelu 

Tutkimushaastattelu on yksi käytetyimpiä tiedonkeruumuotoja, jonka avulla voidaan hankkia 

tutkimusaineistoa. Haastattelun etuna voidaan nähdä sen joustavuus, joka mahdollistaa muun 

muassa kysymyksien toistamisen haastattelutilanteessa, väärinkäsitysten korjaamisen sekä 

antaa mahdollisuuden haastattelijalle selventää ilmausten sanamuotoa. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018) Tutkimushaastattelu muistuttaa arkikeskustelua, mutta poikkeaa ”tavallisesta” 

keskustelusta tarkoituksenmukaisuudellaan sekä osallistujien rooleilla: haastattelija ja 

haastateltava. Haastattelun aikana keskustelua rakennetaan haastattelijan kysymyksin ja 

haastateltavan vastauksin, kohti tiettyä päämäärää, johon pyritään. (Aho ym., 2017) 

Haastattelu tapahtuu usein suullisessa vuorovaikutuksessa, jossa tutkijan on mahdollista 

suunnata itse tiedonhankintaansa. Haastattelu voi tapahtua myös sähköpostihaastatteluna, jossa 

haastattelija lähettää kysymykset haastateltavalle ja haastateltava vastaa kysymyksiin, jonka 

jälkeen haastattelija voi jatkaa tarkentavilla kysymyksillä. Sähköpostiketju muodostaa 

dokumentoidun vuoropuhelun, ilman henkilökohtaista kontaktia. (Tuomi & Sarajärvi, 2018) 
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Haastatteluna yhtenä haittana pidetään sitä, ettei haastatteluihin osallistuneiden anonyymiutta 

voida taata samalla tavalla, kuin lomakkeella (Hirsjärvi & Hurme, 2008).  

Haastattelun pohjana olevien kyselyn ja tutkimuksen toteutuksen strukturoinnin aste 

määrittelee teknisesti sen, mitä haastattelun lajia tutkimushaastattelu edustaa.  

(Taulukko 3) Riippumatta haastattelun lajista on kaikilla yhtäläinen tavoite: saada 

mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta. Kvantitatiivisen tutkimuksen 

aineistonkeruumenetelmäksi valikoituu usein lomakehaastattelu, jossa haastattelu tapahtuu 

lomakkeen mukaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Lomakehaastattelussa kysymykset sekä niiden 

järjestys on täysin määrätty ja kaikille haastateltaville samat.  

Puolistrukturoitu haastattelumenetelmä eli teemahaastattelu (Hirsjärvi & Hurme, 2008) 

eroaa muista haastattelumenetelmistä, sillä että haastattelu kohdennetaan tiettyihin etukäteen 

valittuihin teemoihin, joista haastattelun aikana keskustellaan. Teemahaastattelun etuna 

verrattuna lomakehaastatteluun on, että haastattelija voi haastattelutilanteessa esittää 

tarkentavia kysymyksiä. Teemahaastattelun toteutustapa vaihtelee eri tutkimuksissa lähes 

avoimesta haastattelusta aina strukturoidusti etenevään haastatteluun. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018)      

Strukturoimaton haastattelu eli syvähaastattelu muistuttaa hyvin paljon keskustelua, vain 

ilmiö, josta haastattelutilanteessa keskustellaan, on ennalta määritelty. Haastattelutilanteessa 

edellinen vastaus saa aikaan seuraavan kysymyksen (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Haastattelutilanteessa käytetään vain avoimia kysymyksiä. Haastattelutilanteessa ei kuitenkaan 

kysellä tai keskustella mistä tahansa, vaan haastattelun sisältö muodostuu tutkimuskysymysten 

sekä ongelmanasettelun ympärille (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Haastattelu etenee 

tiedonantajien vastauksien perusteella, jolloin haastattelija rakentaa haastattelun jatkoa 

syventymällä saatuihin vastauksiin. Yksi syvähaastattelun erityispiirteistä on etteivät 

haastateltavat päädy tiedonantajiksi satunnaisotoksella, vaan tietojen antamiseen valikoituneet 

henkilöt ovat usein yksittäisiä henkilöitä (Hirsjärvi & Hurme, 2008). Avoin haastattelu 

muistuttaa metodologialtaan teemahaastattelua, mutta haastattelutilanteet eroavat toisistaan 

esimerkiksi kysymyksenasettelun kautta. Avoimessa haastattelutilanteessa haastattelija joutuu 

todennäköisesti tarkentamaan kysymyksiään useaan kertaan. Lisäksi teemahaastattelu rakentuu 

valikoituneiden teemojen ympärille.  
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 Haastattelumuodot ja niiden erityispiirteet 

Haastattelun eri muodot Haastattelutilanteen tyypilliset piirteet 

Lomakehaastattelu Valmiita kysymykset ja vastausvaihtoehtoineen ennalta 
määritetyssä järjestyksessä  

 

Kysymykset esitetään samassa järjestyksessä kaikille 
haastateltaville  

Teemahaastattelu Edetään ennalta valikoitujen teemojen varassa 

Haastattelija esittää tarkentavia ja syventäviä kysymyksiä 

 

Syvähaastattelu Keskustelunomainen 

Haastattelija käyttää avoimia kysymyksiä 

 

 

Hyvä tutkimuskäytäntö edellyttää eettisten näkökulmien huomioimisen myös 

tutkimushaastattelua käytettäessä. Haastattelun eettiset ongelmat ovat hyvin monitahoisia, sillä 

haastattelu tapahtuu usein suorassa kontaktissa tutkittaviin. Haastatteluun tulee aina saada 

haastateltavan suostumus asianmukaisen informaation pohjalta. Tutkittavalle annettavan 

informaation määrä on tutkijan päätettävissä, kuitenkin niin, että tutkimuksen kohteena olevien 

ihmisten tulee voida saamansa tiedon perusteella hyväksyä tutkimus tai kieltäytyä 

osallistumasta siihen. Muun muassa molemminpuolinen luottamus sekä asianmukainen 

raportointi, ottaen huomioon raportoinnista aiheutuvat seuraukset tutkittavalle ja aineiston 

totuudenmukainen tulkinta ovat ihmisiin kohdistuvissa tutkimuksessa tärkeimpiä eettisiä 

periaatteita, joihin tulee kiinnittää huomiota. (Hirsjärvi & Hurme, 2008) 

3.5 Tutkimuksen toteutus 

3.5.1 Tutkimushaastattelun toteutus 

Vastauksia tutkimuskysymyksiin sekä tutkimusmenetelmään haettiin haastattelulla. 

Tutkimuksen haastattelustrategiaksi valikoitui syvähaastattelu eli täysin strukturoimaton 

haastattelun muoto, josta voidaan käyttää myös nimityksiä avoin haastattelu, kliininen 

haastattelu, asiakaskeskeinen haastattelu ja keskustelunomainen haastattelu (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). Syvähaastattelu valikoitui tutkimuksenmenetelmäksi, sillä tavoitteena oli 

tutkittavan ilmiön mahdollisimman perusteellinen avaaminen.  
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Tutkimuksen haastateltavaan otettiin yhteyttä sähköpostin välityksellä syksyllä 2019. 

Haastateltavaa informoitiin tutkimuksesta, sen tavoitteesta sekä pyydettiin suostumusta 

haastatteluun. Tutkimuslupa tutkimukselle saatiin keväällä 2020, jonka jälkeen haastattelu 

toteutettiin 4.3.2020 haastateltavan kotona. Haastattelupaikka valikoitui haastateltavan 

ehdotuksesta. Haastattelun eettisyyteen on pyritty vaikuttamaan tässä tutkimuksessa 

asianmukaisella tutkimuslupaprosessilla, haastateltavan informoinnilla, suostumuksen 

hankkimisella sekä tulosten käsittelyn yhteydessä.    

Haastattelu nauhoitettiin sekä haastattelun aikana tehtiin muistiinpanoja. Haastattelun 

nauhoite litteroitiin sanasta sanaan tarkempaa analyysiä varten. Tutkimuksen puitteissa oli 

tarkoitus järjestää keväällä 2020 toinen syvähaastattelu, mutta Suomen hallituksen asettaman 

poikkeustilan vuoksi haastattelua ei pystytty järjestämään halutulla tavalla, vaan päädyttiin 

käyttämään tutkimuskyselyä. Kyselylomakkeesta ja sen käytöstä on kerrottu tarkemmin 

tutkielman luvussa 3.5.3.   

Haastattelutilanteessa haastateltavalta pyydettiin ensimmäiseksi lupa äänitykseen sekä 

suostumus aineiston käyttöön tutkimusmateriaalina. Aluksi haastattelija avasi haastateltavalle 

oman koulutustaustansa, tutkimuksen taustan ja tutkimuksen tavoitteen. Haastattelu oli pitkälti 

keskustelunomainen, jonka vuoksi koko haastattelua ei käytetä tämän tutkimuksen 

materiaalina, vaan aineistosta on karsittu litteroinnin jälkeen ilmiön ulkopuolelle jäävät 

epärelevantti sisältö sekä arkaluontainen tieto, kuten oppilaiden tietoja ja kuvauksia, joiden 

avulla oppilaita olisi mahdollista tunnistaa.    

Haastattelu muodostaa osan tutkimuksen laadullisesta aineistosta. Laadullisen 

tutkimuksen aineiston koko on pääsääntöisesti määrällistä tutkimusta pienempi, sillä 

tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan pyritään yleisesti kuvaamaan jotain 

ilmiötä tai tapahtumaa tai ymmärtämään tiettyä toimintaa (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tämän 

tutkimuksen haastattelun laajuus ja luonne määräytyy laadullisen tutkimuksen piirteiden 

mukaisesti. Tämän tutkimuksen puitteissa haastateltavien määrä on huomattavasti 

tavanomaista pienempi, sillä tutkimuksessa haastateltiin ainoastaan yhtä henkilöä.  

3.5.2 Tutkimuskyselyn toteutus 

Kyselylomaketutkimuksessa tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan mittareiden 

avulla. Koska projektioppimista ei ole juurikaan tutkittu tukea tarvitsevien lasten 

luonnontiedeopetuksessa valmista mittaria tutkimuskysymyksiin vastaamiselle ei ollut. Tämän 
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tutkimuksen kyselylomakkeet on rakennettu aiemman tutkimuskirjallisuuden sekä 

syvähaastatteluun perustuen. 

Tutkimuksen aineistonkeruu oppilailta ja opettajilta tapahtui sähköisen kyselylomakkeen 

avulla keväällä 2020. Suomen valtion asettaman poikkeustilan johdosta lähiopetus oli kielletty, 

joten kyselyä ei ollut mahdollista tehdä sen perinteisenä paperikyselynä paikan päällä, eikä 

postikyselyä ollut mahdollista suorittaa tutkimusluvan puitteissa. Sähköinen kysely valikoitui 

sen vahvuuksien vuoksi yhdeksi tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi. Sähköisen 

tutkimuskyselyn on todettu olevan nopea keino kyselyä toimitettaessa, kuin vastauksien 

palautuksien yhteydessä. Sähköisen kyselylomakkeen avulla saatiin tavoitettua kuitenkin, vain 

osa halutuista henkilöistä.       

Sähköiseen kyselyyn kysymykset voitiin asettaa pakollisiksi. Tämän avulla voitiin 

varmistaa, että vastaajat vastaavat jokaiseen kysymykseen. Aarnos ja Valli (2018) mainitsevat, 

että tämänkaltaisella pakkovalinnalla, on hyvät ja huonot puolensa. Hyvänä he mainitseva, että 

kaikki vastaavat kaikkiin kysymyksiin, eikä puutteita jää. Huonona he kuitenkin näkevät sen, 

ettei vastaaja mielestään välttämättä voikaan vastata kaikkeen, joka saattaa herättää vastaajassa 

suuttumista ja vastaaminen jää kesken.    

Tässä tutkimuksessa tutkimusaineistoa kerättiin tutkimuskyselyn avulla neljältä 

oppilaalta ja kahdelta opettajalta. Tutkimuskohteen valinta ja rajaus on käsitelty luvussa 3.2. 

Kyselylomakkeet lähetettiin sähköpostin välityksellä kahdelle opettajalle toukokuussa 2020. 

Oppilaille tutkimuskysely toimitettiin tietosuojasyistä opettajan välityksellä huhtikuussa 2020. 

Opettaja välitti viestin oppilaille sekä huoltajille, joka sisälsi saatekirjeen sekä huoltajille 

tarkoitetun tiedotteen tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteesta.  Sähköiset tutkimuskyselyt 

luotiin Google Forms – alustalle, joka oli oppilaille ennestään tuttu. (LIITE 1) 

Kyselylomakkeen kysymykset määräytyivät aiemman projektioppimista käsittelevän 

tutkimuskirjallisuuden ja projektin yhteyshenkilönä toimineen opettajan syvähaastattelun 

perusteella. Lomakkeiden kysymykset on pyrittiin rakentamaan niin, että siihen vastaaminen 

ei vie vastaajilta liikaa aikaa, mutta kysymykset kattaisivat tutkimusaiheen. Oppilaille jaetussa 

kyselylomakkeessa on pyritty kiinnittämään huomiota erityisesti kysymysten muotoiluun ja 

järjestykseen, siten että kysely ei rasittaisi vastaajaa. Tämän vuoksi kyselyyn valikoitui Likert-

asteikko, jonka tavoitteena oli saada keskenään vertailukelpoisia tuloksia.  Oppilailta ei 

myöskään voitu pyytää kattavampia taustatietoja tutkimusluvan puitteissa.  
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Oppilaille jaettu tutkimuskysely: 

1. StarT projektin aihe ja nimi 

Oppilailta kysyttiin ensimmäiseksi heidän StarT-projektin aihe ja/tai nimi. Tämän avoimen 

kysymyksen tarkoituksena oli toimia kyselyn lämmittelykysymyksenä, johon oppilaiden olisi 

helppo vastata. Lisäksi kysymyksen avulla pyrittiin luomaan oppilaille selkeä kuva siitä, mihin 

kontekstiin ja ajankohtaan kyselyn seuraavat kysymykset liittyvät. Oppilaiden 

henkilöllisyyden suojaamiseksi ja anonymiteetin säilyttämiseksi näitä vastauksia ei tulla 

käsittelemään tämän tutkimuksen tuloksissa.   

 Kyselylomakkeen seuraavat seitsemän kysymystä käsittelivät projektioppimista 

yleisesti, johon oppilaat vastasivat Likertin asteikon mukaan. Vastausvaihtoehtoina on 5-

portainen asteikko, jossa oli viisi vastausvaihtoehtoa: 

1 = täysin eri mieltä 2 = jokseenkin eri mieltä  3 = Ei samaa eikä eri mieltä 

4 = Jokseenkin samaa mieltä  5 = Täysin samaa mieltä 

Kyselylomakkeen väitteet muodostettiin aiemman tutkimuskirjallisuuden avulla, jota on 

esitelty pääluvussa 2. 

2. Projektin toteuttaminen oli mielestäni kivaa 

3. Koin projektin toteuttamisen haastavaksi 

4. Tein mielelläni projektiin liittyviä tehtäviä 

5. Projektin tekeminen lisäsi mielenkiintoani luonnontieteitä kohtaan 

6. Opin paljon uutta tietoa projektin aiheeseen liittyen 

7. Projektin tekeminen oli kiinnostavaa, koska saimme itse päättää aiheen 

8. Haluan jatkossakin tehdä projektityöskentelyä 

Oppilaiden jaetussa kyselyssä päädyttiin käyttämään Likert asteikkoa, sillä haluttiin luoda 

vastaajille mahdollisimman selkeä ja nopea kysely, ottaen huomioon vastaajien oppimisen 

vaikeudet sekä haasteet kirjallisen tekstin tuottamisessa. Näiden seitsemän kysymyksen 

analysointia on käsitelty luvun 4 alaluvuissa.  

9. Projektin tekemisessä kivointa oli?  

10. Mitkä asiat koit haastavaksi projektin teossa? 

11. Mitä taitoja koet projektityöskentelyn kehittäneen? 
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Kyselyn seuraavat kolme kysymystä olivat avoimia kysymyksiä. Kysymysten 9 ja 10 

tavoitteena oli laajentaa edellisessä kysymysosiossa kysyttyä mielipidettä. Kysymyksen 

numero 11 tavoitteena oli kartoittaa kokevatko oppilaat heidän kehittäneen erilaisia taitoja 

projektioppimisen aikana.  

12. Projektityöskentelyn aikana koin (Voit valita usean vaihtoehdon): 

 Oivaltamista 

 Epäonnistumista 

 Onnistumisen tunteita 

 Surua 

 Iloa  

 Pelkoa 

Lomakkeen viimeisen monivalintakysymyksen oli tarkoitus toimia ”jäähdyttelykysymyksenä” 

sekä kartoittaa millaisia tunteita oppilaat olivat kokeneet projektioppimisen aikana.

 Seuraavaksi tarkastelemme opettajille jaettua kyselylomaketta 

kysymyskohtaisesti. Kysely rakennettiin myös Google Forms alustalle, sen ollessa ennestään 

myös opettajille tuttu. Opettajille jaettu kyselylomake löytyy tämän tutkimuksen liite osiosta 

(LIITE 2).   

1. Millaisia asioita opettajan tulee ottaa huomioon luonnontieteellisen 

projektioppimisen toteuttamisessa? Mitä erityisesti erilaisten oppijoiden kanssa? 

Ensimmäisen kysymyksen avulla pyrittiin saamaan vastauksia ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen.  

2. Millaista hyötyä projektioppiminen mahdollistaa erilaisten oppijoiden 

opetuksessa? 

Toisen kysymyksen avulla pyritään vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseen: Millaista 

hyötyä projektioppinen mahdollistaa tukea tarvitsevien oppilaiden luonnontiedeopetuksessa? 

3. Millaisia haasteita olette kohdanneet projektioppimisen yhteydessä 

Tutkimuksen tavoitteena on toimia kuvauksena projektioppimisen käytöstä tukea tarvitsevien 

oppilaiden luonnontiedeopetuksessa. Minkä vuoksi haasteiden tarkasteleminen hyötyjen 

lisäksi on perusteltua.  
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4. Miten mielestäsi projektioppiminen opetusmuotona soveltuu erilaisten oppijoiden 

luonnontiedeopetukseen? 

Kysymyksen avulla opettajia pyydetään kuvailemaan subjektiivisesti, omaan kokemukseen 

perustuen miten projektioppiminen soveltuu tukea tarvitsevien oppilaiden 

luonnontiedeopetukseen. Kysymyksen tarkoituksena on kartoittaa opettajien kokemuksia, joita 

voidaan hyödyntää tutkimuksen tavoitteeseen pääsemiseksi.  

5. Millaisia taitoja projektioppiminen kehittää erityisesti erilaisilla oppijoilla? 

Opettajia pyydettiin viimeiseksi kertomaan heidän näkökulmastaan millaisia taitoja 

projektioppiminen kehittää tukea tarvitsevilla oppilailla. Kysymyksen avulla pyrittiin 

kartoittamaan eroavatko oppilaiden ja opettajien vastaukset keskenään.  

3.5 Aineiston analyysi 

Laadullisin sisällönanalyysin menetelmin voidaan analysoida dokumentteja, kuten 

artikkeleja, päiväkirjoja, haastatteluja, raportteja ja dialogeja systemaattisesti ja objektiivisesti. 

Dokumentiksi voidaan mieltää miltei mikä tahansa kirjalliseen muotoon saatettu materiaali. 

Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysin dokumentteina toimii litteroitu syvähaastattelu sekä 

oppilaiden ja opettajien vastaukset kyselylomakkeiden avoimiin kysymyksiin. Tutkimuksessa 

pyritään saamaan tiivistetty ja yleisessä muodossa oleva kuvaus projektioppimisen käytöstä 

tukea tarvitsevien oppilaiden luonnontiedeopetuksesta käyttäen hyödyksi laadullisia 

sisällönanalyysin menetelmiä.    

Sisällönanalyysin avulla pyritään luomaan selkeyttä aineistoon, jotta voidaan tehdä 

selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Analyysin aikana aineisto 

hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan, uudeksi loogiseksi  

kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2018) Sisällönanalysointi voidaan jakaa kolmeen 

vaiheeseen (1-3): 

1. Aineiston pelkistäminen (redusointi) ja rajaaminen 

2. Ryhmittely (klusterointi), luokittelu tai teemoittelu 

3. Teoreettisten käsitteiden luominen (abstrahtointi) 

Analysoinnin aluksi määritetään analyysiyksikkö, joka voi olla esimerkiksi yksittäinen 

sana tai esimerkiksi useita lauseita sisältävä ajatuskokonaisuus. Ensimmäisessä vaiheessa 

aineisto rajataan siten, että tutkimukselle ylimääräinen sisältö jätetään pois. Rajauksen jälkeen 

alkuperäisiä ilmauksia pelkistetään yksinkertaisemmiksi. Toisessa vaiheessa pelkistettyjä 
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ilmauksia ryhmitellään, luokitellaan tai teemoitellaan yhtäläisyyksien mukaan. Tämän vaiheen 

aikana aineistosta määritellään luokkia, ryhmiä tai teemoja. Luokkana voi esimerkiksi olla 

jokin käsitys tai ilmiö. Viimeiseksi ryhmittelyä jatketaan siten, että niistä otetaan esille 

oleellinen tieto, jonka pohjalta luodaan teoreettisia käsitteitä. Käsitteellistämisen tarkoituksena 

on siirtyä alkuperäisilmausten käyttämisestä teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. 

Luokkia yhdistetään sisältölähtöisessä analyysimenetelmässä niin kauan, kuin se on aineiston 

sisällön kannalta järkevää. (Tuomi & Sarajärvi, 2018)   

Sisällönanalyysi voidaan muodostaa teorialähtöisesti, aineistolähtöisesti tai 

teoriaohjaavasti. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä edetään empiirisestä aineistosta kohti 

käsitteellisempää. Käsitteet luodaan aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä aineistosta, jonka 

avulla pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus. Tutkittavan ilmiön aikaisemmilla 

havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla ei pitäisi olla tekemistä analyysin lopputuloksen kanssa. 

Tuomi ja Sarajärvi (2019) mukaan teoria, joka liittyy analyysiin ja analyysin lopputulokseen 

koskee vain analyysin toteuttamista. Tämä on ongelmallista, sillä voiko tutkija kontrolloida 

analyysiä siten, että se tapahtuu ainoastaan aineiston tiedonantajien ehdoilla eikä tutkijan 

ennakkoluulojen saattelemana.    

Teorialähtöinen aineiston analyysin luokittelu perustuu aikaisempaa käsitejärjestelmään, 

joka voi olla teoria, malli tai käsitejärjestelmä. Analyysiä ohjaa siis valmis aiemman tiedon 

perusteella luotu teoria, kehys tai malli. Usein teorialähtöisen analyysin tarkoituksena on 

aikaisemman tiedon testaaminen uudessa kontekstissa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018) 

Teoriaohjaava analyysi on harvinainen analyysimuoto, joka pyrkii ratkaisemaan 

aineistolähtöisen analyysin ongelmakohdan. Teoriaohjaavassa analyysissä teoria voi toimia 

apuna, mutta analyysi ei pohjaudu suoraan teoriaan, eikä analyysin tarkoituksena ole 

aikaisemman tiedon testaaminen. Teoriaohjaavassa analyysissä teoria tuodaan ohjaamaan 

lopputulosta. Se, missä analyysin vaiheessa teoria otetaan ohjaamaan päättelyä, on 

aineistolähtöinen ja tutkijakohtainen, mitään selkeää sääntöä tähän  

ei ole. (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Toinen tapa luokitella sisällönanalyysin eri muotoja perustuu 

tulkintaan tutkimuksessa käytetystä päättelyn logiikasta.  Mikäli tulkinta perustuu yksittäisestä 

yleiseen, puhutaan induktiivisesta, ja vastaavasti tehdessä tulkintoja yleisestä yksittäiseen 

puhutaan deduktiivisesta analyysista. (Tuomi & Sarajärvi, 2018)   

Tässä tutkimuksessa laadullisen aineiston analysoinnissa hyödynnetään teoriaohjaavaa 

analyysiä, jossa aiempi tutkimustietoa on otettu ohjaamaan päättelyä. Teoriaohjaavan 

analyysin avulla on pyritty vastaamaan ensimmäiseen ja toiseen tutkimuskysymyksiin. 

Analyysiyksiköt ovat tämän tutkielman yhteydessä syvähaastattelusta poimittuja vastauksia, 
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jotka on pelkistetty yksittäisiin ajatuskokonaisuuksiin sekä opettajien ja oppilaiden vastauksia 

tutkimuskyselyn avoimiin kysymyksiin. Syvähaastattelun aikana keskustelu poikkesi ajoittain 

tutkittavan ilmiön ulkopuolelle, jonka vuoksi aineistosta on rajattu epärelevantti informaatio 

tutkimusaineiston ulkopuolelle.   

Oppilaiden vastaukset tutkimuskyselyn avoimiin kysymyksiin on pyritty ryhmittelemään 

siten, että samaa asiaa tarkoittavat käsitteet on ryhmitelty yhdeksi alaluokaksi. Alaluokat taas 

on ryhmitelty yläluokkiin, jotka on poimittu projektioppimista käsittelevästä 

tutkimuskirjallisuudesta. (Taulukko 4)  

 Oppilaiden taitojen kehittyminen projektioppimisen aikana 

Yläluokka n Alaluokka n 

Tulevaisuuden taidot (engl. 
21st century skills) 

5 Yhteistyötaidot 2 

Tarkkuus 1 

Kädentaidot 2 

Aineenhallinta 1 Tietämys 
luonnontieteistä 

1 

 

Opettajien vastauksia on pyritty ryhmittelemään, jossa samaa asiaa tarkoittavat käsitteet 

ryhmitellään yhdeksi alaluokaksi. Yläluokka on nimetty sisältöä kuvaavalla käsitteellä, joka on 

poimittu projektioppimista käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta. (Taulukko 5) 
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 Opettajien näkemys oppilaiden taitojen kehittymisestä 
projektioppimisen aikana 

Yläluokka n Alaluokka n 

Tulevaisuuden taidot 
(engl. 21st century skills)  

11 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 1 

Osallistuminen 1 

Vaikuttaminen 1 

Ajatteluntaidot 1 

Ilmaisu 1 

Työelämätaidot ja yrittäjyys 1 

Monilukutaito 1 

Suunnittelu 2 

Yhteistyötaidot 2 

Opetussuunnitelma 5 Laaja-alainen osaaminen 1 

Oppimaan oppiminen 1 

Kestävä kehitys 2 

Havainnointi 1 

 

Vastaajien vastauksista oli useita ilmauksia, jonka vuoksi ala- ja yläluokkien määrä on 

suurempi kuin vastaajien määrä.  
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4 TULOKSET 

Opettajan syvähaastattelun tulosten avulla pyrittiin sovittamaan tutkimusmenetelmä 

sopivaksi oppilaille, jotta voitiin tarkastella oppilaiden kokemuksia projektioppimisesta (kts. 

3.3. Tutkimusaineisto ja -menetelmät). Lisäksi haastattelun tavoitteena oli kartoittaa tarkasti, 

monta oppilasta ja opettajaa projektitöissä oli ollut mukana lukuvuosien 2018-2019 ja 2019-

2020 aikana.       

Oppilaiden kokemuksien tutkimiseksi valikoitui tutkimuskysely, johon vastasi neljä 

oppilasta. Oppilaat olivat osallistuneet StarT-ohjelmaan ja projektien tekoon lukuvuosien 

2018-2019 ja/tai 2019-2020 aikana (kts. 3.2. Tutkimuskohde). Oppilaat olivat toteuttaneet 

luonnontiedeaiheiset projektit yhdessä erityisopettajien kanssa. Tämän luvun alaluvuissa 

tarkastellaan oppilaiden vastauksia, joita on analysoitu teoriaohjaavasti sisällönanalyysillä sekä 

määrällisin keinoin.     

Ensimmäiseen ja toiseen tutkimuskysymykseen pyrittiin saamaan vastauksia 

syvähaastattelun sekä haastattelun tulosten avulla laaditun tutkimuskyselyn avulla. 

Syvähaastattelun aikana esiin nousi, myös toisen opettajan läsnäolo projektitöissä.  

Haastattelussa mukana olleelle opettajalle, sekä toiselle opettajalle lähetettiin keväällä 2020 

tutkimuskysely, jonka vastauksien avulla pyrittiin saamaan vastauksia ensimmäiseen ja toiseen 

tutkimuskysymykseen. Opettajien vastauksia kyselylomakkeeseen on analysoitu 

teoriaohjaavana sisällönanalyysinä, jonka tulokset on esitelty tämän luvun alaluvuissa. 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään tutkimuksen tulokset tutkimuskysymyksittäin. 

Luvussa 4.1 vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen opettajan syvähaastattelun sekä 

opettajien kyselylomakkeen vastausten avulla. Luvussa 4.2 projektioppimisen hyötyä 

käsitellään, niin oppilaiden ja opettajien näkökulmasta. Luvussa 4.3 pyritään vastaamaan 

kolmanteen tutkimuskysymykseen ja käsitellään oppilaiden vastauksia kyselylomakkeeseen.  

4.1 Opettajan tulee ottaa huomioon oppilaiden ikätaso, kunto ja 

mielenkiinnon kohteet toteutettaessa projektioppimista osana tukea 

tarvitsevien oppilaiden luonnontiedeopetusta 

Kyselylomakkeen vastauksista esiin nousi, että opettajat näkevät tärkeänä, että 

projektioppimisen aikana huomioidaan oppilaiden omat mielenkiinnon kohteet sekä opettajan 

oma rooli.  
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Opettaja 1: Opettajan tehtävänä on saattaa ja innostaa oppilaita 

projektityöskentelyyn. 

Opettaja 2: Opettajan rooli on enemmänkin oppilaan ideoiden 

mahdollistaja ja projektin etenemisen hahmottama. 

Näiden lisäksi vastauksista esiin nousi oppilaiden ikätason huomioiminen, materiaalit ja 

tutkimusvälineet, arviointi, yksilöllistäminen, yhteistyö paikallisesti ja kansainvälisesti sekä 

tieto- ja viestinteknologian käyttö projektioppimisen aikana.  

Kyselylomakkeen kolmannessa kysymyksessä opettajilta kysyttiin, mitä haasteita he 

ovat kohdanneet projektioppimisen yhteydessä. Vastaukset osoittivat, että opettajat kokivat 

hyvin erilaiset asiat haasteena projektioppimisen yhteydessä. Toinen opettajista toi esiin 

opettajan omat sisältötiedot ja toisen opettajan vastauksesta esiin nousi huoli oppilaiden 

jaksamisesta.  

Opettaja 1: Joidenkin erilaisten oppilaiden ja erityisesti yläkoulun 

oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja tiedon syvyys joltakin alalta ovat 

huomattavasti laajemmat kuin omat tietoni, joten oma ohjantani on aika 

ajoin rajoittunutta tai puutteellista. Olen opettajana oppinut etsimään 

lisätietoa kirjoista tai asiantuntijoilta. 

Opettaja 2: Oppilaiden jaksaminen vaihtelee ja tämä on syytä huomioida 

opetuksessa. Välillä myös projektin pituus voi ruveta tuntumaan liian 

pitkältä. Oppilaat haluavat usein myös ruveta heti toimintaan, eli 

”kirjallinen” tuottaminen projektin vaiheista tuntuu osalle työläältä. 

 

4.2 Millaista hyöytä projektioppiminen mahdollistaa tukea tarvitsevien 

oppilaiden luonnontiedeopetuksessa? 

 Opettajat katsoivat projektioppimisen huomioivan erilaisuuden ja erilaiset kiinnostuksen 

kohteet ja näin ollen sopivan erityisesti erilaisille oppijoille.  

Opettaja 1: Projektioppimisella on monia hyötyjä. Projektioppiminen on 

eheyttävää, kokonaisvaltaista ja se ottaa huomioon erilaisuuden, erilaiset 

oppijat, erilaiset taidot ja kiinnostuksen kohteet. 

Projektioppimisen koettiin toimivan useimmilla oppilailla sen toiminnallisuuden vuoksi. 

Hyödyksi opettajat listasivat projektioppimisen muuan muassa kehittävän oppilaiden päättely- 

ja ajattelukykyä sekä vahvistavan oppilaiden itsetuntemusta. 
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Opettaja 1: Se motivoi oppilaita etsimään ja löytämään sekä toimimaan 

kuten ”salapoliisit”. Se pohjaa oppilaiden omiin havaintoihin, syy- seuraus 

- suhteiden etsimiseen, oivaltamisen iloon ja päättelykyvyn kehittymiseen. 

Näin se auttaa oppilaita itsetuntemuksessa, - säätelyssä ja -tunnossa 

ajatukselle: minä havainnoin maailmaa ja ympäristöä ympärilläni eri 

aistein, saan selville, odotan tuloksia, minä osaan, minä oivallan, minä 

opin. 

Opettaja 2: Oppilaille tulee myös kokemus, että heidän oma ajattelunsa ja 

huomiot ovat tärkeitä ja niillä on merkitystä. 

Projektioppimisen soveltuvuutta tukea tarvitsevien oppilaiden luonnontiedeopetuksessa 

perusteltiin projektioppimisen erityispiirteiden, kuten toiminnallisuuden ja yhteistyön kautta 

sekä projektioppimisesta saatavien hyötyjen avulla.   

Opettaja 2: Projektioppiminen on oppilaan omaa ajattelua kehittävä 

työmuoto. Varsinkin toiminnallisuuden kautta oppilaat pääsevät ja 

sitoutuvat oppimiseen aivan eri tasolla, kuin ehkä muuten tapahtuisi. Se 

mahdollistaa myös yhteistyön eri toimijoiden ja tahojen kanssa ja sitä 

kautta opettaa myös yhteistyötä ja yhteistyötaitoja. Projektin 

muovautuminen oppilaan omien kiinnostusten pohjalta myös sitouttaa 

oppilaita. Projektimainen työtapa opettaa myös pitkäjänteisyyttä - 

projektilla on alku ja loppu. 

Toinen opettajista perusteli soveltuvuutta heidän menestyksensä avulla kansallisissa ja 

kansainvälisissä kilpailuissa.  

Opettaja 1: Soveltuu hyvin, sillä olemme menestyneet monissa niin 

kansallisissa kuin kansainvälisissä kilpailuissa tai saaneet 

kunniamainintoja4.3.5 Projektioppiminen kehittää oppilailla laaja-alaisen 

osaamisen taitoja 

Kysyttäessä millaisia taitoja projektioppiminen kehittää molemmat opettajat mainitsivat 

hyvin samankaltaisia taitoja. Nämä taidot luokiteltiin laadullisen sisällönanalyysin avulla 

yläluokkaan tulevaisuuden taidot (Kuva 6).  
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 Oppilaiden kehittämät tulevaisuuden taidot projektioppimisen aikana opettajan 
näkökulmasta   

Tulevaisuuden taitojen lisäksi opettajat mainitsivat kestävän kehityksen sekä kestävän 

tulevaisuuden rakentamisen.  

Opettaja 2: Myös kestävän kehityksen opettaminen ja siihen herättäminen 

on yksi parhaista asioista, joita luonnontieteen projektioppimisella voidaan 

edesauttaa. 

Myös oppilailta kysyttiin kyselylomakkeen avulla, mitä taitoja he kokivat 

projektioppimisen kehittäneen muun muassa yhteistyötaidot kädentaitot, tarkkuus ja tietämystä 

luonnontieteistä nousivat esille oppilaiden vastauksista.  

Oppilas 1: Vähän kaikki taidot kehittyi mutta ehkä eniten kädentaidot 

Oppilas 2: Kehitin juuri tiimitaitoja sekä kädentaitoja 

Oppilas 3: Koen kehittyneeni projektityöskentelyssä. Ollakseni tarkempi, 

yhteistyötoiminta sekä aikataulutus. 

Oppilas 4: Tietämystä luonnontieteistä. 

4.3 Oppilaiden kokemuksia projektioppimisesta 

Oppilaiden kokemuksia projektioppimisesta pyrittiin kartoittamaan kyselylomakkeen avulla. 

Kyselylomakkeessa oli seitsemän Likert-asteikollista väitettä, jotka käsittelivät 

projektioppimista. Näitä vastauksia on analysoitu laadullisin menetelmin, mutta tulosten 

esittelyssä on käytetty hyväksi määrällisen tutkimuksen raportointitapoja. (Kuva 7)  

Oppilaiden kyselylomakkeessa oli myös kolme avointa kysymystä, joissa tiedusteltiin millaisia 

haasteita, he olivat kohdanneet projektioppimisen aikana, millaisia kivoja asioita he olivat 

kohdanneet ja millaisia taitoja he kokivat projektioppimisen kehittäneen.  

 



 

41 

 

 

 Oppilaiden vastauksien jakautuminen Likert-asteikon väittämiin 

Yleisesti oppilaat näyttivät pitävän projektimuotoisesta työskentelystä, sillä oppilaat ovat 

yhtä mieltä siitä, että projektin teko oli kivaa. Lisäksi kaikki kyselyyn vastanneista oppilaista 

teki mielellään projektioppimisen aikana projektiin liittyviä tehtäviä. Avoimissa kysymyksissä 

oppilaat olivat nimenneet projektityöskentelyssä kivoimmaksi muun muassa yhteistyön, 

suunnittelun, ajattelun sekä kaikkien mahdollisten ideoiden toteuttamisen.  

Oppilas 1: Projektin tekemisessä kivointa oli se, että kaikki tuli toimeen ja 

aihe oli mielenkiintoinen 

Oppilas 2: Juuri se ajattelu ja suunnittelu, sekä juuri mahdollisten ideoiden 

toteuttaminen. 

Vaikkakin kaikki oppilaat olivat yhtä mieltä siitä, että projektin teko oli kivaa he eivät 

olleet yhtä mieltä siitä, että tahtoisivat jatkossa myös tehdä projekteja.  

Projektin haastavuudesta kysyttäessä oppilaiden vastaukset jakautuivat ”jokseenkin eri 

mieltä” ja ”ei samaa eikä eri mieltä” vaihtoehtojen välille tasan. Avoimissa kysymyksissä 

valtaosa vastasi haastavaksi projektin aiheen valinnan, lisäksi haasteena koettiin myös 

projekteille asetettu aikaraja. Yksi vastaajista ei osannut eritellä millaisia haasteita oli kokenut. 

Haasteita kuvailtiin muun muassa seuraavin tavoin: 

Oppilas 2: Haastavinta oli projektin toteutus koska kaikilla oli paljon hyviä 

ideoita eikä osattu päättää mitkä valitaan ja rakentaminen oli haastavaa 
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Oppilas 3: Haastavaa oli valita, mitkä ideat voi toteuttaa muihin 

verrattuina. 

Oppilas 1: Projektia tehdessä rajallinen aika saattoi tuottaa jossain määrin 

haastetta. 

Tutkimuskyselyn viidennessä väitteessä: projektin tekeminen lisäsi mielenkiintoani 

luonnontieteitä kohtaan, vastaukset jakautuivat tasan ”jokseenkin samaa mieltä” ja ”täysin 

samaa mieltä” vaihtoehtojen välille. Tarkasteltaessa projektioppimista ainesisältöjen 

näkökulmasta hyvin rohkaisevaa on, että kaikki kyselyyn vastanneista neljästä oppilaasta koki 

oppineensa uutta tietoa projektin aiheeseen liittyen.     

Viimeiseksi oppilailta kysyttiin vaihtoehtojen välillä, millaisia tunteita he olivat kokeneet 

projektioppimisen aikana. Oppilaille oli annettu kuusi vaihtoehtoa, josta jokainen kuvasti 

tunnetta. Vastaajien oli mahdollista valita useampi vaihtoehto. Kaikki vastanneista vastasi 

kokeneensa oivaltamista projektioppimisen aikana. Kukaan vastaajista ei vastannut 

kokeneensa epäonnistumista tai surua. Yksi vastanneista oli kokenut pelkoa projektioppimisen 

aikana. Oppilaiden vastauksien jakautuminen kysymykseen on esitetty alla olevassa kuvassa. 

(Kuva 8) 

 

  Oppilaiden kokemat tunteet projektioppimisen aikana 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tässä luvussa tarkastellaan edellisessä luvussa esitettyjä tutkimustuloksia 

tutkimuskysymyksittäin aikaisempaan tietoon verraten. Projektioppimista on tarkasteltu 

teoreettisessa viitekehyksessä sen erityispiirteiden, haasteiden ja hyötyjen avulla. 

Tutkimuksessa projektioppimista tarkasteltiin osana tukea tarvitsevien oppilaiden 

luonnontiedeopetusta StarT-kontekstissa. Lisäksi tässä luvussa pohditaan tutkimuksen 

luotettavuutta, eettisyyttä, jatkotutkimustarpeita ja tutkimuksen merkittävyyttä. 

5.1 Opettajan tulee huomioida projektioppimisessa oma roolinsa, oppilaiden 

ikätaso ja osaaminen sekä ajankäyttö 

Projektioppimisen erityispiirteiden mukaisesti opettajat olivat omaksuneet itselleen 

uuden roolin, jossa he toimivat oppilaiden innostajina sekä ideoiden mahdollistajina. 

Vastauksista käy kuitenkin ilmi, että opettajat kohtasivat uuden työskentelytavan myötä 

haasteita oman osaamisensa riittämättömyyden kanssa. Tämä on todettu myös aikaisemmissa 

tutkimuksissa (mm. Aksela & Haatainen, 2019). Kuten on jo aiemmin todettu, opettajat 

tarvitsevat jatkossa lisää tukea kuinka saada projektit luontevaksi osaksi oppilaiden 

oppimisprosessia sekä millaisia pedagogisia käytäntöjä toimiva projektioppiminen vaatii 

(Aksela & Haatainen, 2019; Mentzer ym., 2017).     

Muita huomioitavia asioita, jotka nousivat esille opettajien vastauksista, olivat oppilaiden 

mielenkiinnon kohteet, ikätaso, tutkimusvälineet, arviointi, yksilöllistäminen, yhteistyö sekä 

tieto- ja viestintäteknologian käyttö. Opettajien kokemukset projektioppimisen käytöstä ovat 

linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa (Aksela & Haatainen, 2019; Viro ym., 2016). 

Opettajien vastauksista käy ilmi, että projektioppiminen näyttäytyy opettajille mahdollisuutena 

opettaa luonnontieteitä tavalla, joka tukee erilaisten oppijoiden oppimista.  

5.2 Projektioppimisen hyödyt ulottuvat oppiainesisältöjen lisäksi 

tulevaisuuden taitoihin 

Opettajat kokivat, että ainesisältöjen lisäksi oppilaat omaksuivat tulevaisuuden taitoja, 

erityisesti yhteistyötaitoja, työelämätaitoja, ajattelua sekä suunnittelua. Tämän tutkimuksen 

tulokset projektioppimisen hyötyjen jakautumisesta ainesisältöjen lisäksi tulevaisuuden 

taitoihin tukevat myös aikaisemmissa tutkimuksissa saatua tietoa. (Bell, 2010; Thomas, 

2000)      
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Projektioppimisen todettiin sitouttavan oppilaita oppimiseen aivan eri tasolla sekä 

opettavan oppilaita ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Tämän ovat todenneet myös Bell 

(2010) sekä Bilgin ja kumppanit (2015).  Lisäksi opettajat näkivät projektioppimisen 

mahdollistavan yhteistyön eri toimijoiden, myös luokkahuoneen ulkopuolelle.  

Tarkasteltaessa opettajien vastauksia tulee pitää mielessä, että tutkimuksen kontekstina 

toimi LUMA-keskus Suomi verkoston StarT-ohjelma, joka kannustaa mukana olevia 

oppimisyhteisöjä yhteistyöhön esimerkiksi yliopistojen, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa. 

StarT:issa mukana oleville oppimisyhteisöille tarjotaan myös mahdollisuuksia osallistua 

yhteisöllisiin tapahtumiin.     

Opettajat olivat yksimielisiä siitä, että projektioppiminen soveltuu tukea tarvitsevien 

oppilaiden luonnontiedeopetukseen. Projektioppimisen katsottiin huomioivan erilaisuuden ja 

erilaiset kiinnostuksen kohteet, jonka vuoksi opettajat katsoivat sen sopivan erityisesti 

erilaisille oppijoille. Projektioppimisen koettiin toimivan useimmilla oppilailla sen 

toiminnallisuuden vuoksi.  Tutkimus antaa viitteitä siitä, että projektioppimisen 

hyödyntäminen osana tukea tarvitsevien oppilaiden luonnontiedeopetusta olisi keino 

motivoida, sitouttaa ja erityisesti opettaa myös tukea tarvitsevia oppilaita, joille perinteiset 

opetusmenetelmät kuten luennot, eivät oppimisen haasteiden vuoksi sovellu. Lisäksi 

tutkimuksesta saatujen tulosten avulla saadaan vahvoja viitteitä siitä, että projektioppimisen 

hyödyt olisivat samankaltaisia riippumatta siitä tarvitsevatko oppilaat oppimisessaan tukea. 

5.3 Oppilaiden kokemukset projektioppimisesta pääosin positiivisia  

Oppilaiden vastauksista heijastuu positiivinen suhtautuminen projektioppimista kohtaan. 

Jokainen kyselyyn vastannut oppilas koki projektin toteuttamisen kivaksi asiaksi sekä jokainen 

oppilas teki mielellään projektiin liittyviä tehtäviä. Oppilaiden motivaation omaa oppimistaan 

kohtaan onkin tutkittu kasvavan projektioppimisen aikana (Blumenfeld ym., 1991). 

Projektioppimisen mielekkyyttä arvioitaessa on tärkeä huomioida, että tutkimuskysely 

lähetettiin oppilaille opettajan välityksellä, jolloin oppilaille on saattanut syntyä tunne 

pakollisesta vastaamisesta ja tarve opettajan miellyttämiseen. Oppilaiden vastauksia 

tarkasteltaessa positiivista on, ettei vastauksista ole noussut esille Frank ja Barzilai (2004) 

kuvaamia turhautumisen tunteita tai stressiä, joita on havaittu projektioppimisen aikana. 

Projektioppimisen aikana tehtävä yhteistyö ja ryhmätyöskentely katsotaan usein 

projektioppimisen hyötynä (Bell, 2010). Tämän tutkimuksen yhteydessä yhteistyö nousi esille 

oppilaiden vastauksissa yhtenä projektioppimisen kivoimpana asiana. Tämä on linjassa 
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projektin mielekkyyden kanssa. Aiemmassa projektioppimista käsittelevässä suomalaisessa 

artikkelissa Viro ja kumppanit (2016) totesivat tutkimuksessaan, että ryhmätyöskentelyllä on 

suuri vaikutus projektioppimisen mielekkyyteen.    

Projektien suurimmaksi haasteeksi muodostui oppilaiden keskuudessa projektin aiheen 

valitseminen, mikä oli odotettavissa aiempien tutkimusten pohjalta (mm. Chin & Osborne, 

2008). Eräs syy tähän voi olla, että oppilaiden pohjatiedot ovat projektioppimisen aiheeseen 

liittyen ovat puutteelliset tai kysymysten esittämistä ei ole harjoiteltu. (mm. Chin & Osborne, 

2008; Krajcik & Shin, 2014)    

Projektioppimisen tavoitteiden mukaisesti luonnontieteellisten ainesisältöjen lisäksi 

oppilaat saivat tilaa omien ideoidensa toteuttamiselle, ajattelulle ja suunnittelulle, jotka 

mainittiin yhteistyön lisäksi projektin parhaimpana asiana. Tämän tutkimuksen tuloksista ei 

kuitenkaan käy ilmi paransiko projektioppiminen oppilaiden koetuloksia, kuten aiemmassa 

tutkimuskirjallisuudessa on havaittu (Bell, 2010; Hasni ym., 2016; Marx ym., 2004; Shepherd, 

1998). Joskin, kaikki oppilaat vastasivat oppineensa uutta tietoa projektin aiheeseen liittyen. 

Oppilaiden vastauksista ei myöskään käy ilmi muuttiko tämä oppilaiden asenteita oppiainetta 

kohtaan myönteisemmäksi, kuten Juntunen ja Aksela (2013) väittävät. Voidaan kuitenkin 

todeta, että tämän tutkimuksen tulokset oppilaiden kokemuksista projektioppimisesta tukevat 

myös aikaisemmissa tutkimuksissa saatua tietoa (Bell, 2010; Bilgin ym., 2015; Frank & 

Barzilai, 2004; Gao, 2015; Hasni ym., 2016).  

5.4 Luotettavuus 

Tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään yleensä validiteetin ja reliabiliteetin 

avulla. Validiteetti käsite on peräisin kvantitatiivisesta tutkimuksesta ja sillä tarkoitetaan sitä, 

että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu tutkia (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Reliabiliteetin käsite on myös peräisin määrällisestä tutkimuksesta ja voidaan määritellä 

tarkastelemalla saako tutkimus samanlaisen tuloksen, jos haastateltavaa tutkittaisiin uudestaan 

tai tutkimalla saadaanko eri haastateltavilta tai eri tutkimusmenetelmillä samanlaisia tuloksia 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008). Näiden käyttöä laadullisen tutkimuksen luotettavuustarkastelussa 

on kritisoitu, sillä niin validiteetti, kuin reliabiliteetti käsitteet ovat syntyneet määrällisen 

tutkimuksen piiriin ja vastaavat määrällisen tutkimuksen tarpeita. (Tuomi & Sarajärvi, 2018) 

Reliabiliteetin ja validiteetin lisäksi, suomalaisessa kirjallisuudessa on tuotu esille myös 

muita käsitteitä, jotka ovat saaneet laadullisen tutkimuksen piirissä monenlaisia tulkintoja. 

Nämä käsitteet ovat Tuomen ja Sarajärven mukaan (2018) uskottavuus (engl. credibility), 
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siirrettävyys (engl. transferability), luotettavuus (engl. dependability), sekä vahvistettavuus 

(engl. confirmability). Käsitteiden käyttöä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden yhteydessä 

hankaloittaa se, miten eri henkilöt painottavat käsitteiden tulkinnoissa eri asioita. Edellä 

mainittujen seikkojen vuoksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole 

yksiselitteisiä ohjeita, joka vuoksi tutkimusta tulee arvioida kokonaisuutena, eikä yksittäisten 

käsitteiden avulla. Arvioidessa tutkimuksen kokonaisuutta sisäinen koherenssi painottuu. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018) Seuraavaksi tarkastellaan tämän tutkimuksen luotettavuutta sekä 

sitä, miten tämän tutkimuksen luotettavuutta on pyritty parantamaan. 

Haastatteluaineiston luotettavuus riippuu sen laadusta. Laatuun vaikuttaa  

äänitys, litterointi ja aineiston luokittelutavat (Hirsjärvi & Hurme, 2008). Tämän tutkimuksen 

haastatteluaineiston luotettavuutta on pyritty parantamaan nauhoittamalla haastattelu sekä 

litteroimalla haastattelu sanasta sanaan, ennen analyysivaihetta. Lisäksi luotettavuutta on 

pyritty parantamaan työskentelemällä analyysivaiheessa systemaattisesti ja järjestelmällisesti. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä on hyödynnetty triangulaatiota tutkimusaineiston ja 

metodien yhteydessä, jonka vuoksi tämän tutkimuksen yhteydessä voidaan puhua 

monitriangulaatiosta, sillä tutkimuksessa on käytetty kahta triangulaation päätyyppiä  (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018). Tutkimusaineistoa on kerätty kahdelta eri tiedonantajaryhmältä, opettajilta 

ja oppilailta. Tämän lisäksi samaa opettajaa haastateltiin, että kerättiin vastauksia 

kyselylomakkeen avulla. Tämä tehtiin sen vuoksi, että kahden opettajan vastauksia voitaisiin 

vertailla luotettavasti.       

Tämän tutkimuksen luotettavuutta voitaisiin parantaa käyttämällä laadullisessa 

sisällönanalyysissä kahta luokittelijaa, jolloin voitaisiin käyttää hyödyksi 

yksimielisyyskerrointa. Lisäksi kasvattamalla tutkimusaineistoa, voitaisiin parantaa erityisesti 

kyselylomakkeesta saatavia tuloksia. Suurempi tutkimusaineisto mahdollistaisi sen, että 

analysointivaiheessa voitaisiin hyödyntää myös määrällisiä menetelmiä, kuten keskiarvoa ja 

keskihajontaa. Lisäksi tutkittaessa projektioppimisesta saatavia hyötyjä, voitaisiin 

luotettavuutta parantaa tekemällä esimerkiksi pitkittäistutkimusta tutkimalla projektioppimisen 

vaikutusta tukea tarvitsevien oppilaiden koulumenestykseen luonnontieteissä.  

5.5 Eettisyys 

Luotettavuuden lisäksi on hyvä tarkastella tutkimuksen eettisyyttä etenkin, kun tutkimus 

kohdistuu ihmisiin. Luotettavuuden ja eettisyyden avulla tavoitellaan vääristelemättömiä 

tutkimustuloksia. Tavoitteeseen pyrittiin tässä tutkielmassa kiinnittämällä huomiota 
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haastatteluasetelmaan sekä tutkimuskyselyn kysymyksiin. Haastattelutilanteessa pyrittiin 

kiinnittämään huomiota kysymysten muotoiluun sekä välttämään liian johdattelevien 

kysymysten esittämistä. Lisäksi haastattelumuodoksi valikoitunut syvähaastattelu mahdollisti 

haastateltavalle vapauden puhua hyvin laajasti ilmiöön liittyen.  

Tutkimuskyselyssä pyrittiin ottamaan huomioon vastaajien mahdolliset oppimisen 

haasteet muodostamalla hyvin yksinkertaisia lauserakenteita ja selkeitä väitteitä.  Tutkimuksen 

avulla ei pyritty paljastamaan mitään vahvasti tavalla tai toisella latautunutta tietoa, joten 

tutkimuksen aikana ei ole ollut tarvetta ohjailla tutkimuksen tuloksia.  

Ihmistieteissä tutkimuksen etiikka ohjataan kahden ohjenuoran avulla: suostumus ja 

suojelu (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019). Suostumuksella tarkoitetaan tutkittavien 

vapaaehtoista osallistumista tutkimukseen sekä tutkimuksen luonteen ymmärtämistä. Lisäksi 

tutkimukseen osallistuville on syytä tehdä selväksi tutkimuksen tarkoitus. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta, 2019) Tässä tutkimuksessa pyrittiin toimimaan näiden kahden ohjenuoran 

ohjaamana.     

Tutkimukseen haettiin tutkimuslupa kaupungin sivistystoimelta ja samanaikaisesti 

konsultoitiin tutkimuskohteena olevan koulun rehtoria. Aineiston keruu aloitettiin vasta, kun 

tutkimuslupa tutkimukselle myönnettiin.   

Ennen varsinaista haastattelutilannetta opettajalta oli pyydetty suostumus haastatteluun 

sekä sen käyttöön tutkimusaineistona sähköpostitse. Lisäksi, opettajalle oli kerrottu 

tutkimuksen tarkoituksesta. Haastattelun alussa haastateltavalle opettajalle kerrattiin 

tutkimuksen tarkoituksen sekä pyydettiin suostumus haastattelun nauhoittamiselle. 

Kerätessä aineistoa tutkimuskyselyllä, tutkittaville kerrottiin lomakkeen alussa, että 

tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja, että aineistoa käsittellään luottamuksellisesti. 

Kyselyssä pyrittiin tuomaan ilmi myös tutkimuksen tarkoitus. Tutkimuskohteena oli opettajien 

lisäksi alaikäiset oppilaat, joten oppilaille lähetetyssä saatekirjeessä liitteenä oli myös 

huoltajille tarkoitettu tiedote. Oppilaille tutkimuskysely lähetettiin opettajan kautta, jonka 

seurauksena tunne pakolliseen vastaamiseen on voinut olla olemassa. Mutta, koska oppilaiden 

yhteystietoja tai henkilötietoja ei ollut mahdollista kerätä tutkimusluvan puitteissa oli opettajan 

kautta lähetetty sähköposti ainoa keino tutkimusaineiston keräämiselle. Lisäksi kevään 2020 

valtakunnallisen koronatilanteen vuoksi useassa koulussa oltiin siirrytty etäopetukseen, joten 

kyselylomakkeen vieminen koululle ei myöskään ollut mahdollista. Opettajille tutkimuskysely 

lähetettiin suoraan sähköpostitse. 

Tutkimuksen aikana pyrittiin suojelemaan tutkimukseen osallistujia kunnioittamalla 

heidän yksityisyyttään ja anonymiteettiaan. Tähän pyrittiin jo aineistonkeruuvaiheessa. 
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Oppilaiden kyselylomakkeet lähetettiin opettajan kautta, eikä oppilaita ole tavattu tämän 

tutkimuksen puitteissa. Mitään henkilötietoja ei myöskään oppilaista kerätty tämän 

tutkimuksen puitteissa.  Opettajien nimeä, sukupuolta, ikää tai toimialuetta ei tämän 

tutkimuksen puitteissa ole kerrottu.  

5.6 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimuksen tarve 

Vallalla olevan inkluusioajattelun myötä, yhä useampi tukea tarvitseva oppilas opiskelee 

tavallisessa opetuksessa ja saa luonnontiedeopetusta aineenopettajan johdolla. Tämän vuoksi 

luokassa käytettyjen opetusmenetelmien tulisi palvella hyvin monimuotoista oppilasjoukkoa. 

Projektioppimisen hyötyjen ulottuessa ainesisältöjen lisäksi myös yleisiin oppimistapoihin ja 

tulevaisuuden taitoihin, hyötyisi projektioppimisesta, niin tukea tarvitsevat oppilaat, kuin tukea 

tarvitsemattomat oppilaat. Jotta projektioppimisista toteutetaan luokkahuoneissa 

tarkoituksenmukaisella tavalla, tulee huolehtia siitä, että opettajilla on riittävät valmiudet 

toteuttaa projektioppimista. Opettajia tulisinkin kannustaa jo opintojen aikana rohkeasti 

tutustumaan erilaisiin opetusmenetelmiin sekä hyödyntämään rohkeasti erilaisia 

opetusmenetelmiä esimerkiksi opetusharjoitteluiden aikana. On ensiarvoisen tärkeää, että 

jokainen oppilas tuen tarpeineen huomioidaan myös luonnontiedeopetuksen yhteydessä. Kuten 

jo aiemmin on todettu, tutkimusta projektioppimisen käytöstä tukea tarvitsevien oppilaiden 

luonnontiedeopetuksessa on hyvin vähän, joten on selvää, että tutkimusta aiheesta tarvitaan 

lisää.       

Tämän tutkimuksen yhteydessä tarkasteltiin neljän erityisopetuksen piirissä olevan 

oppilaan ja kahden erityisopettajan kokemuksia projektioppimisesta. Oppilaita oli mukana 

kolmesta eri projektista, joissa molemmat opettajat olivat olleet mukana lukuvuosein 2018-

2019 ja 2019-2020 aikana. Tutkimuksen aineiston otoskoko jäi hyvin pieneksi kevään 

poikkeustilan johdosta, minkä vuoksi tuloksista ei voida tehdä yleistäviä päätelmiä. Tulokset 

kuitenkin rohkaisevat jatkamaan projektioppimisen kehittämistä sekä antavat viitteitä siitä, että 

projektioppimisen käyttö osana tukea tarvitsevien oppilaiden luonnontiedeopetusta 

mahdollistaa suuria hyötyjä niin opettajan, kuin oppilaan näkökulmasta. Projektioppimisen 

hyödyntäminen erilaisten oppijoiden opetuksessa vaatii vielä, kuitenkin jatkotutkimusta 

suuremmalla otannalla sekä pitkittäistutkimuksella, jotta projektioppimisen hyödyistä voidaan 

varmistua. Jatkotutkimusten avulla olisi mahdollista saada enemmän luotettavaa tietoa 

projektioppimisen mahdollisuuksista sekä vaikutuksista oppilaan koulumenestykseen sekä 

selvittää opettajien osaamista projektioppimisen käytöstä.  
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Tulevaisuuden haasteena tulee, olemaan miten luonnontieteitä voidaan opettaa 

heterogeeniselle oppilasryhmälle motivoivalla, innostavalla, ymmärrettävällä tavalla, ottaen 

samalla huomioon oppilaiden moninaiset oppimisen haasteet sekä samalla kannustaen 

oppilaita luonnontieteellisiin jatko-opintoihin. Tämä tutkimuksen tulosten valossa 

projektioppimisen avulla olisi mahdollista vastata tähän haasteeseen. 

  

 

 

 

 

 



 

50 

 

LÄHTEET 

Aarnos, E., & Valli, R. (2018). Ikkunoita tutkimusmetodeihin. 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu: 

Virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (5., uudistettu painos). PS-kustannus. 

Aho, A. L., Hyvärinen, M., Nikander, P., & Ruusuvuori, J. (2017). Tutkimushaastattelun käsikirja. 

Vastapaino. 

Aksela, & Haatainen, O. (2019). Project-Based Learning (PBL) in Practise: Active Teachers’ Views 

of Its’ Advantages And Challenges. Integrated Education for the Real World: 5th International 
STEM in Education Conference Post-Conference Proceedings. International STEM in 

Education Conference. https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/project-based-learning-

pbl-in-practise-active-teachers-views-of-i 

Aksela, Oikkonen, J., & Halonen, J. (2018). Yhteisöllistä tiedekasvatusta Helsingin yliopistolla 

vuodesta 2003. Uusia ratkaisuja ja pedagogisia innovaatioita opetukseen varhaiskasvatuksesta 

korkeakouluihin. 121. 

Alen, R., & Kultti-Lavikainen, N. (2014). Kapea-alaiset oppimisvaikeudet. Teoksessa 
Lastenneurologia (1. p.). Duodecim. https://www-oppiportti-

fi.libproxy.helsinki.fi/op/lne00035/do 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-5®). American Psychiatric Pub. 

Aro, T., Ahonen, T., Närhi, V., Eloranta, A.-K., & Korhonen, E. (2014). Oppimisvaikeuksien pysyvyys 

ja niiden yhteys aikuisuuden elämänkulkuun: Ennaltaehkäisevät ja suojaavat tekijät. Niilo 
Mäki Instituutti. 

https://www.kela.fi/documents/10180/2770407/Aro_Oppimisvaikeuksien_pysyvyys.pdf/#:~:te

xt=Oppimisvaikeuksia%20arvioidaan%20esiintyv%C3%A4n%20noin%205,sosiaalisia%20on

gelmia%20nuoruudessa%20ja%20aikuisuudessa. 

Autismiliitto. (2020). Autismikirjo. Autismiliitto. https://www.autismiliitto.fi/autismikirjo 

Bas, G. (2008). Implementation of Multiple Intelligences Supported Project-Based Learning in 

EFL/ESL Classrooms. Teoksessa Online Submission. https://eric.ed.gov/?id=ED503870 

Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. The Clearing 

House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 83(2), 39–43. 

https://doi.org/10.1080/00098650903505415 

Bilgin, I., Karakuyu, Y., & Ay, Y. (2015). The Effects of Project Based Learning on Undergraduate 

Students’ Achievement and Self-Efficacy Beliefs Towards Science Teaching. EURASIA 

Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 11(3). 

https://doi.org/10.12973/eurasia.2014.1015a 

Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, Guzdial, M., & Palincsar, A. (1991). 

Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning. 

Educational Psychologist, 26(3–4), 369–398. https://doi.org/10.1080/00461520.1991.9653139 

Brigham, F. J., Scruggs, T. E., & Mastropieri, M. A. (2011). Science Education and Students with 

Learning Disabilities. Learning Disabilities Research & Practice (Wiley-Blackwell), 26(4), 

223–232. https://doi.org/10.1111/j.1540-5826.2011.00343.x 

Capraro, R. M., Capraro, M. M., Scheurich, J. J., Jones, M., Morgan, J., Huggins, K. S., Corlu, M. S., 
Younes, R., & Han, S. (2016). Impact of sustained professional development in STEM on 

outcome measures in a diverse urban district. The Journal of Educational Research, 109(2), 

181–196. https://doi.org/10.1080/00220671.2014.936997 

Chin, C., & Osborne, J. (2008). Students’ questions: A potential resource for teaching and learning 

science. Studies in Science Education, 44(1), 1–39. 

https://doi.org/10.1080/03057260701828101 



 

51 

 

Edelson, D. C. (2001). Learning-for-use: A framework for the design of technology-supported inquiry 
activities. Journal of Research in Science Teaching, 38(3), 355–385. 

https://doi.org/10.1002/1098-2736(200103)38:3<355::AID-TEA1010>3.0.CO;2-M 

Eriksson, P., & Koistinen, K. (2014). Monenlainen tapaustutkimus. Kuluttajatutkimuskeskus. 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153032 

Fletcher, J., Barnes, M. A., Fuchs, L. S., & Lyon, G. R. (2007). Learning disabilities: From 

identification to intervention. Guilford Press. 

Frank, M., & Barzilai, A. (2004). Integrating alternative assessment in a project-based learning course 
for pre-service science and technology teachers. Assessment & Evaluation in Higher 

Education, 29(1), 41–61. https://doi.org/10.1080/0260293042000160401 

Gao, R. (2015). Incorporating Students’ Self-Designed, Research-Based Analytical Chemistry 

Projects into the Instrumentation Curriculum. https://doi.org/10.1021/ed500502w 

Han, S., Capraro, R., & Capraro, M. M. (2015). How science, technology, engineering and 

mathematics (Stem) Project-Based learning (PBL) affects high, middle, and low achievers 

differently: The impact of student factors on achievement. International Journal of Science 

and Mathematics Education, 13(5), 1089–1113. https://doi.org/10.1007/s10763-014-9526-0 

Hasni, A., Bousadra, F., Belletête, V., Benabdallah, A., Nicole, M.-C., & Dumais, N. (2016). Trends 

in research on project-based science and technology teaching and learning at K–12 levels: A 
systematic review. Studies in Science Education, 52(2), 199–231. 

https://doi.org/10.1080/03057267.2016.1226573 

Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Moberg, S., Savolainen, H., & Vehmas, S. (2015). 

Erityispedagogiikan perusteet (3. uud. p.). PS-kustannus. 

Helle, L., Tynjälä, P., & Olkinuora, E. (2006). Project-Based Learning in Post-Secondary Education – 

Theory, Practice and Rubber Sling Shots. Higher Education, 51(2), 287–314. 

https://doi.org/10.1007/s10734-004-6386-5 

Herrgård, E., & Airaksinen, E. (2004). Tarkkavaisuus- ja oppimishäiriöt. Teoksessa M. Sillanpää, E. 

Herrgård, M. Iivainen, M. Koivikko, & Ranta H (Toim.), Lastenneurologia (2. uud. p.). 

Duodecim. 

Hirsjärvi, S., & Hurme, H. (2008). Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. 

Gaudeamus Helsinki University Press. 

Huttunen, M. (2018, marraskuuta 30). Oppimiskyvyn häiriöt (lukihäiriö ym.). Duodecim - 

Terveyskirjasto. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00401 

Juntunen, M., & Aksela, M. (2013). Life-Cycle Thinking in Inquiry-Based Sustainability Education – 

Effects on Students’ Attitudes towards Chemistry and Environmental Literacy. Center for 

Educational Policy Studies Journal, 3(2), 157–180. 

Krajcik, & Blumenfeld, P. C. (2005). Projects-Based Learning. Teoksessa The Cambrigde Handbook 

of Learning Sciences (Vsk. 1, ss. 317–334). 

https://knilt.arcc.albany.edu/images/4/4d/PBL_Article.pdf 

Krajcik, J. (2015). Projected-Based Science. The Science Teacher; Washington, 82(1), 25–27. 

Krajcik, & Shin, N. (2014). Project-Based Learning. Teoksessa R. K. Sawyer (Toim.), The 

Cambridge Handbook of the Learning Sciences (2. p., ss. 275–297). Cambridge University 

Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139519526.018 

Lano, A. (2014). Motoriikan kehityshäiriöt. Teoksessa Lastenneurologia (1. p.). Duodecim. 

https://www-oppiportti-fi.libproxy.helsinki.fi/op/lne00031/do 

LUMA-keskus Suomi. (2020). StarT. https://start.luma.fi/ 



 

52 

 

Marx, R. W., Blumenfeld, P. C., Krajcik, Fishman, B., Soloway, E., Geier, R., & Tal, R. T. (2004). 
Inquiry-based science in the middle grades: Assessment of learning in urban systemic reform. 

Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 1063–1080. 

https://doi.org/10.1002/tea.20039 

Mentzer, G. A., Czerniak, C. M., & Brooks, L. (2017). An Examination of Teacher Understanding of 
Project Based Science as a Result of Participating in an Extended Professional Development 

Program: Implications for Implementation. School Science and Mathematics, 117(1–2), 76–86. 

https://doi.org/10.1111/ssm.12208 

Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä: Opiskelijalaitos (E-kirjan 

1. painos). International Methelp. 

Mikola, M. (2012). Oppilaiden moninaisuus perusopetuksessa haastaa pedagogiikan muuttumaan. 

22(1), 19. 

Mononen, M. (2018). Oppimisen arviointi LUMA-projektioppimisessa. 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58712 

Niilo Mäki Instituutti. (2020). Tietoa oppimisesta ja oppimisvaikeuksista. Niilo Mäki Instituutti. 

https://www.nmi.fi/niilo-maki-instituutti/tietoa-oppimisesta-ja-oppimisvaikeuksista/ 

Opetushallitus. (2015). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus. 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet 

Opetushallitus. (2020). Erityinen tuki. Opetushallitus. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-

tutkinnot/erityinen-tuki 

Perusopetuslaki, (1998). https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628 

Saloviita, T. (2012, kesäkuuta 29). Inkluusio eli ”osallistava kasvatus”. 

http://users.jyu.fi/~saloviit/index.html. 

http://users.jyu.fi/~saloviit/tutkimus/inclusion.html#MIT%C3%84_%E2%80%9DINKLUUSI

O%E2%80%9D_TARKOITTAA_ 

Sandberg, E. (2016, heinäkuuta 4). Ihanteena täydellinen integraatio ja inkluusio koulussa? 

https://www.erjasandberg.eu/adhd/ihanteena-taydellinen-integraatio-ja-inkluusio-koulussa/ 

Seymour, P. H. K., & Evans, H. M. (1994). Levels of phonological awareness and learning to read. 

Reading and Writing, 6(3), 221–250. https://doi.org/10.1007/BF01027084 

Shepherd, N. G. (1998). The Probe Method: A problem-based learning model’s affect on critical 

thinking skills of fourth and fifth grade social studies students (ss. 1–170) [North Carolina 

State University]. https://www.learntechlib.org/p/117976/ 

Sormunen, K., Lavonen, J., & Juuti, K. (2017). ”Se tuntuu jotenkin niin paljon luontevammalta 

mulle” – Kolmen erityisen tuen oppilaan opiskelun tukeminen älypuhelimilla inkluusioon 

pyrkivässä luonnontieteiden opetuksessa. Teoksessa Toiveet ja todellisuus: Kasvatus 
osallisuutta ja oppimista rakentamassa (s. 546). Suomen kasvatustieteellinen seura. 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/297724/Sormunen_Lavonen_Juuti_2017.pdf?s

equence=1 

Suomen virallinen tilasto. (2019). Erityisopetus. Tilastokeskus; Tilastokeskus. 

http://www.stat.fi/til/erop/2019/erop_2019_2020-06-05_tie_001_fi.html 

Therrien, W. J., Taylor, J. C., Hosp, J. L., Kaldenberg, E. R., & Gorsh, J. (2011). Science Instruction 

for Students with Learning Disabilities: A Meta-Analysis. Learning Disabilities Research & 

Practice, 26(4), 188–203. https://doi.org/10.1111/j.1540-5826.2011.00340.x 

Thomas, J. W. (2000). A review of reasearch on PBL. San Rafael, CA: Autodesk Foundation. 

Torppa, M., Tolvanen, A., Poikkeus, A.-M., Eklund, K., Lerkkanen, M.-K., Leskinen, E., & Lyytinen, 
H. (2007). Reading development subtypes and their early characteristics. Annals of Dyslexia, 

57(1), 3–32. https://doi.org/10.1007/s11881-007-0003-0 



 

53 

 

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uudistettu laitos). 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2019). Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohje. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/ihmistieteiden-eettisen-

ennakkoarvioinnin-ohje 

UNESCO. (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427 

Villanueva, M. G., Taylor, J., Therrien, W., & Hand, B. (2012). Science education for students with 
special needs. Studies in Science Education, 48(2), 187–215. 

https://doi.org/10.1080/14703297.2012.737117 

Viro, E., & Joutsenlahti, J. (2018a). The StarT Project Competition from the Perspective of 
Mathematics and Academic Literacy. Education Sciences, 8(2), 67. 

https://doi.org/10.3390/educsci8020067 

Viro, E., & Joutsenlahti, J. (2018b). Projektityöskentelyn kehittäminen yläkoulun matematiikan 

opetuksessa. FMSERA Journal, 2(1), 90–99. 

Viro, E., Joutsenlahti, J., & Eriksson, S.-L. (2016). Projektityöskentely matematiikan opiskelussa 

yläkoululaisten ja heidän opettajiensa kokemana. 12. 

Väätäinen, K. (2019). Kestävän kehityksen osa-alueiden ilmentyminen luonnontieteiden 

projektitöissä: Tapaustutkimus StarT- projekteista [Helsingin Yliopisto]. E-thesis. 

Watt, S. J., Therrien, W. J., & Kaldenberg, E. R. (2014). Meeting the Diverse Needs of Students with 

EBD in Inclusive Science Classrooms. Beyond Behavior, 23(2), 14–19. 

https://doi.org/10.1177/107429561402300203 

Wellington, W., & Wellington, J. (2002). Children with communication difficulties in mainstream 

science classrooms. 13. 

 



 

54 

 

LIITE 1. OPPILASKYSELY 

 

 



 

55 

 

 



 

56 

 

 



 

57 

 

 



 

58 

 

LIITE 2. OPETTAJAKYSELY 

 

 

 



 

59 

 

 

 


