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1. Johdanto 
 

 

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on yksi aikamme merkittävimpiä ym-

päristöongelmia. Suomessa yleisimpiä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen 

syitä ovat metsien käsittely, soiden ojitus, pellonraivaus, vesirakentaminen sekä 

vesistöjen rehevöityminen. Ilmastonmuutos puolestaan vaikuttaa etenkin lu-

mesta sekä routimisesta riippuvaisiin tunturialueen luontotyyppeihin. Suomen 

koko lajistosta on arvioitu uhanalaisiksi 10,5 prosenttia. Suurin osa uhanalaisista 

lajeista elää metsissä sekä perinneympäristöissä ja muissa ihmisen muuttamissa 

ympäristöissä. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen turvaamiseksi on tehty 

monia kansainvälisiä sekä kansallisia suunnitelmia ja sopimuksia, mutta lajiston 

uhanalaistumista ei ole saatu kuitenkaan hillittyä tavoitteiden mukaisesti. (Lyyti-

mäki, Rinne & Nisonen, 2011, 6-7) 

 

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin suojelemisen edellytyksenä on 

se, että ihmiset ymmärtäisivät luonnon monimuotoisuuden merkityksen koko 

maapallolle sekä jokaiselle ihmiselle omakohtaisesti. Jotta voisimme ymmärtää 

luonnon monimuotoisuuden merkityksen, on meillä oltava tietoa erilaisista la-

jeista. Lajintuntemus on tärkeää, sillä luonnon abstrakteja prosesseja on helpom-

paa ymmärtää, kun niitä lähestytään itselle tuttujen lajien kautta (Palmberg, Hof-

man-Bergholm, Jeronen & Yli-Panula, 2017, 2). Useissa tutkimuksissa onkin to-

dettu, että biodiversiteetin opiskelun tulisikin alkaa jo varhaislapsuudessa oman 

lähiympäristön kasvien ja eläinten havainnoinnilla (Wolff & Skarstein, 2020,1; Lin-

demann-Matthies, 2005, 672-673; Helldén & Helldén, 2008, 129-130). Tälle aja-

tukselle pohjaa myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014, 239-

246), jonka mukaan yhtenä ympäristöoppi oppiaineen kannalta keskeisenä ta-

voitteena on ohjata oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä, ih-

mistä, elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Vuosiluokilla 1-6 op-

pilaita tulee ohjata luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistami-

seen sekä ekologiseen ajatteluun. Kuudennen luokan päättyessä oppilaiden tulisi 

osata havainnoida luontoa sekä tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnus-

omaisia elinympäristöjä. (POPS, 2014, 239) 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ympäristöopin tavoitteena ala-

luokilla on myös oppilaiden ympäristösuhteen rakentumisen tukeminen (POPS, 

2014, 239). Ympäristösuhde voidaan määritellä yksilön tai yhteisön vuorovaiku-

tussuhteeksi ympäristönsä kanssa. Yksilö vaikuttaa toiminnallaan joko tiedostaen 

tai tiedostamattaan omaan elinympäristöönsä, joka puolestaan vaikuttaa yksilöön 

asettamalla tämän toiminnalle rajoituksia tai tarjoamalla mahdollisuuksia (Rossi, 

2010, 81). Ympäristösuhde ei ole koskaan valmis, vaan se kehittyy koko elämän 

ajan (Rossi, 1995, 183). Ympäristösuhteen yhtenä osana voidaan pitää luonto-

suhdetta. Luontosuhde määrittää sen, miten luonto ilmenee yksilön elämässä ja 

millainen merkitys luonnolla on ihmiselle. Luontosuhde myös vaikuttaa yksilön 

suhtautumiseen luontoon ja luonnonympäristöön ts. annetaanko luonnolle arvo 

omana itsenään vai haetaanko luonnosta esimerkiksi taloudellista hyötyä. (Can-

tell, 2011, 332-338) 

 

Luontosuhteen kehittymiselle on tärkeää, että oppilaat ymmärtävät luonnon mo-

nimuotoisuuden eli biodiversiteetin merkityksen maapallon elinkelpoisuuden kan-

nalta, minkä lisäksi oppilaille muodostuu käsitys siitä, että ihminen on osa tätä 

biodiversiteettiä ja täysin riippuvainen häntä ympäröivästä luonnosta (Kaasinen, 

2016, 154). Luontosuhteen syntyminen on edellytys sille, että oppilaissa herää 

mielenkiinto oman ympäristönsä tutkimiseen, suojelemiseen ja kestävien elä-

mäntapojen omaksumiseen (Skarstein & Skarstein, 2020, 324). Jotta oppilaat 

pystyisivät kehittämään luontosuhdettaan, hahmottamaan omakohtaisesti luon-

non monimuotoisuutta ja ymmärtämään luonnon toimintaa, heidän tulee päästä 

harjoittelemaan lajien havainnointia, luokittelua ja tunnistamista (Kaasinen, 2016, 

154; Palmberg, Berg, Jeronen, Kärkkäinen, Norrgård-Sillanpää, Persson, Vil-

konis, & Yli-Panula, 2015, 567-568; Lindemann-Matthies, 2005, 672-673). 

 

Peruopetuksen alaluokilla luokanopettajien tulisi siis osata tukea oppilaidensa 

ympäristösuhteen sekä luontosuhteen kehittymistä ohjaamalla heitä tutkimaan 

omaa elinympäristöään ja lähiluontoaan mm. kasvilajeja havainnoimalla ja tun-

nistamalla. Useat viime vuosina tehdyt tutkimukset kuitenkin osoittavat, että luo-

kanopettajaopiskelijoiden kasvien lajintuntemus ovat Suomessa keskimäärin 

heikkoa (Palmberg & al, 2015; Kaasinen, 2009; Yli-Panula ja Pollari, 2013; Yli-
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Panula ja Matikainen, 2011; Kaasinen, 2019). Kaasinen (2019, 84) on tutkimuk-

sissaan havainnut viitteitä jopa kasvisokeuteen (plant blindness), sillä tutkittavien 

lajintunnistustaidot ovat niin heikolla tasolla.  Alaluokkien opetuksen kannalta olisi 

kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että opettajan omat taidot ja tiedot ovat riittävän 

hyvät, jotta hän pystyisi ohjaamaan oppilaita lajintunnistuksessa muuhunkin kuin 

joidenkin oppikirjassa esiintyvien lajien tarkasteluun (Yli-Panula ja Matikainen, 

2011, 186). Lajien opiskeluun ja havainnointiin omassa lähiympäristössä tulisikin 

kiinnittää huomiota niin koulumaailmassa kuin jo tulevia opettajia koulutettaessa. 

(Palmberg & al. 2015, 567; Kaasinen, 2019, 9) Huolestuttavaa kuitenkin on se, 

että lajien ja niiden tuntemukseen liittyvää opetusta on vähennetty Suomessa vii-

meisten vuosikymmenien aikana jopa yliopistotasolla (Juslén, Pykälä, Kotiranta, 

Kuusinen, & Mannerkoski, 2008, 26; Opetusministeriö, 2007, 32). Kaasinen 

(2009, 282) viittaakin tutkimuksessaan haastattelemiensa asiantuntijoiden huo-

leen siitä, että luokanopettajien heikko lajintuntemuksen taso ei voi olla vaikutta-

matta tulevaisuuden oppilaiden taitoihin ja tietoihin ja toteaa, että luokanopetta-

jien lajintuntemustaitojen kehittämiseen tulisikin kiinnittää jatkossa huomiota jo 

opiskeluvaiheessa.  

 

Mikä sitten erottaa hyvät lajintunnistajat heikoista? Onko heidän tavassaan tehdä 

visuaalisia havaintoaja eroa? Kaasinen (2009, 280) havaitsi tutkiessaan perus-

opetuksen oppilaiden lajitunnistustaitoja, että parhaiten kasvilajeja tunnistaneet 

oppilaat tarkkailivat kasveja useimmiten systemaattisesti tuntomerkkien perus-

teella, kun taas heikommin testissä menestyneet oppilaat tarkastelivat kasveja 

epäsystemaattisemmin, usein jopa havainnoiden kasvia kokonaisuutena erotte-

lematta siitä tarkempia tuntomerkkejä. Vastaavia havaintoja on tehty myös, kun 

silmänliiketutkimuksen avulla on tarkasteltu lääketieteen asiantuntijoiden ja har-

joittelijoiden tapaa tehdä diagnooseja kuvien perusteella (Jarodzka, Holmqvist & 

Gruber, 2017, 8). Jarodzka ym. (2017, 8) havaitsivat tutkimuksessaan, että mitä 

enemmän yksilöllä on tietoa tarkasteltavasta kohteesta sitä tarkoituksenmukai-

semmin ja strategisemmin hän näyttäisi kohdistavan näköhavainnointinsa.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ja vertailla luokanopettajaopiskelijoi-

den ja biologian aineenopettajaopiskelijoiden tapaa tehdä näköhavaintoja kasvi-

lajeista. Opiskelijaryhmien välillä oletetaan olevan eroa siinä, kuinka hyviä he 
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ovat kasvilajien tunnistajina, sillä luokanopettajaopiskelijoiden lajintunnistustaidot 

ovat aiemmissa tutkimuksissa osoittautuneet heikoiksi. Lisäksi luokanopettajan 

opintoihin kuuluu pakollisina biologian opintoina vain yksi viiden opintopisteen di-

daktiikan kurssi, josta puolet on varattu maantieteen didaktiikan opiskelulle. Bio-

logian aineenopettajaopiskelijoilla sen sijaan annetaan jo perusopinnoissa yleis-

kuva Suomen kasvistosta sekä opetetaan käytännön lajinmääritystä, lajien levin-

neisyyttä ja kasvien kasvupaikkaekologiaa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, 

onko opettajaopiskelijaryhmien välillä eroa näköhavaintojen kohdistamisessa, 

katseen kestossa, näönvaraisessa lajintunnistuksessa tai lajintuntemuksessa, 

jota tutkitaan soveltavan tehtävän avulla. Opiskelijaryhmien mahdollisia eroja tar-

kastelemalla pyritään selvittämään vaikuttaako lajintunnistus- ja tuntemustaidot 

kasvien näönvaraiseen havainnointiin. 

 

Tämä tutkimus on osa Helsingin yliopiston Cultivating Of Expertise in Learning of 

Life Sciences-hankeen (CELLS) tutkimusta, jossa selvitetään asiantuntijuuden 

kehittymistä life sciences-aloilla. Tutkimus on toteutettu silmänliiketutkimuksena. 

Vaikka lajintunnistusta ja -tuntemusta onkin tutkittu aiemmin ja myös havainnoin-

nista on tehty silmänliiketutkimuksia, ei kasvien havainnoinnista ole aikaisempaa 

silmänliiketutkimusta. Tämän tutkimuksen tutkimusasetelma ja -menetelmä ovat 

siis innovatiivisia. 

 

Silmänliiketutkimuksen avulla kerätään mm. tietoa testattavan henkilön silmän-

liikkeistä, joista voidaan päätellä, mihin katsojan visuaalinen tarkkaavaisuus kul-

loinkin kohdistuu (Lehtinen, 2005, 223). Seuraamalla ja analysoimalla tutkittavan 

henkilön silmänliikkeitä, saadaan tietoa siitä, mitkä asiat tutkimuksen aikana kiin-

nittivät tutkittavien tarkkaavaisuuden. Duchowski, 2017, 3). 

 

Silmänliikkeet koostuvat pääosin katseen kiinnittymisistä (fiksaatio) ja hypähdyk-

sistä (sakkadi). Hypähdykset ovat nopeita silmänliikkeitä, joiden avulla suunna-

taan verkkokalvon keskikuoppa eli fovea uuteen alueeseen visuaalisessa ympä-

ristössä. Kiinnittyminen (fiksaatio) puolestaan on hetki, jolloin pupillit ovat lähes 

liikkumattomat. Tällöin verkkokalvo vakautetaan silmän tarkan näön alueelle ts. 

ihminen kohdistaa katseensa haluttuun kohteeseen. Keksimäärin fiksaatio kes-

tää noin 150-600 ms. Käytämme noin 90% katseluajastamme fiksaatioihin. 
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(Duchowski, 2017, 40-44) Nyky- ymmärryksen perusteella tietoa omaksutaan fik-

saatioiden aikana, kun taas sakkadien aikana siirrytään vain fiksaatiosta toiseen. 

(Holmqvist & Andersson, 2017, 26-27) 

 

Lehtisen (2005, 225) mukaan tyypillisimmin silmänliiketutkimuksen avulla pyri-

tään määrittelemään tutkittavan henkilön katseen kiinnittymisen kohteet ja niiden 

kestot sekä silmän liikeradat eli katsepolut. Katsepolulla tarkoitetaan silmänliik-

keitä, joilla henkilö prosessoi katsomaansa kohdetta. Tämä katsepolku koostuu 

sarjasta kiinnittymisiä ja hypähdyksiä (Lehtinen, 2005,225). Tässä tutkimuksessa 

tarkasteltiin tutkittavien katseen kiinnittymisen kohdetta ja katseen kestoa tutkit-

tavalla alueella. Silmänliiketutkimuksessa silmänliikkeet tallennetaan elektroni-

sella laitteella, jota kutsutaan silmänliiketunnistimeksi. Tässä tutkimuksessa sil-

mänliikeaineisto kerätiin Tobii Pro- silmänliikekameralla, joka oli sijoitettuna tieto-

koneen näytön alle. 

 

 

2. Teoreettinen tausta 
 

 

Tässä luvussa esittelen tutkielmaani liittyvää teoreettista taustaa, aiempia tutki-

muksia ja tutkielmani kannalta keskeisiä käsitteitä ja peilaan niitä suhteessa Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014). Liikkeelle lähdetään ha-

vaintojen tekemisen käsitteestä. Tämän jälkeen tarkastellaan lajintunnistuspro-

sessia sekä lajintuntemusta ja niiden merkitystä biodiversiteetin ymmärtämisessä 

ja oppimisessa. Lopuksi luodaan vielä katsaus luontosuhteen käsitteeseen sekä 

biodiversiteettikasvatukseen.  

 

 

2.1 Havaintojen tekeminen 

 

Ihminen on sopeutunut käyttämään monipuolista aistiverkostoaan tehokkaasti 

hyväkseen kerätäkseen ympäristöstään informaatiota. Aistien avulla teke-

miemme havaintojen avulla pystymme olemaan vuorovaikutuksessa meitä ym-

päröivän maailman ja sen objektien kanssa sekä toimimaan kulloinkin 
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tilanteeseen sopivalla tavalla (Hayward & Tarr, 2005, 48). Näkö- ja kuuloaistit 

ovat olleet koko ihmislajin olemassaoloajan tärkeitä apuvälineitä kommunikaation 

kehittymiselle, vaarojen havaitsemisella ja niistä kertomisella. Silmien ja korvien 

välityksellä saamme huomattavan määrän informaatiota joka hetki, mistä vain 

pieni osa lopulta kiinnittää tietoisen mielenkiintomme. Näkö- ja kuuloaistin lisäksi 

ihminen hyödyntää myös muita aisteja kuten haju-, tunto- ja makuaistia. (Gold-

stein & Cacciamani, 2021, 3-10) Tässä tutkimuksessa keskitymme näköaistin 

avulla saatujen havaintojen tekemiseen sekä näköhavainnoin avulla saadun tie-

don käsittelyyn.  

 

Wagermans, Wichmann ja Op de Beeck (2005, 3) kuvaavat näköhavainnon syn-

typrosessia jakamalla näköhavainnon synnyn kolmeen hierarkkiseen tasoon. En-

simmäisellä, alimmalla tasolla visuaaliset ärsykkeet eli kohteen piirteet kooda-

taan. Toisella tasolla kohteen piirteet järjestetään havainnoitavan kohteen ku-

vaukseksi ja kolmannella, ylimmällä tasolla visuaalisesta informaatiosta muodos-

tetaan tulkinta. 

 

Kaasisen (2009, 28) mukaan havaitseminen on myös syklinen prosessi, jossa 

havaintoa tarkennetaan ja täydennetään lopullisen havainnon syntymiseen 

saakka. Koska ihminen ei pysty vastaanottamaan kaikkia näköärsykkeitä, joutuu 

hän valikoimaan havainnon teon kannalta tärkeimmät ärsykkeet. Nämä ärsykkeet 

valikoituvat yleensä niiden kiinnostavuuden, tärkeyden, tuttuuden, ennakkovihjei-

den tai ärsykeominaisuuksien perusteella (Kaasinen, 2009, 28-29). Havaintojen 

tekoon vaikuttavat myös havaitsijan aikaisemmat tiedot, kokemukset, käsitykset 

ja muisti (Jarodzka, Scheiter, Gerjets & van Gog, 2010). 

 

Stolpen ja Björklundin (2012, 104) mukaan havaintojen tekoon vaikuttava muisti-

järjestelmä voidaan jakaa epäsuoraan ja suoraan muistijärjestelmään. Suora 

muistijärjestelmä on tietoinen ja analyyttinen järjestelmä, joka käsittelee faktoja 

ja sääntöjä. Tämä on muistijärjestelmä, jota käytämme pyrkiessämme havainnoi-

maan ja tunnistamaan meille ennestään tuntemattomia kohteita. Tällöin hyödyn-

nämme kohteen määrittelyssä loogisia sääntöjä, tyypillisiä piirteitä ja yksityiskoh-

tia. Havainnoitava kohde tunnistetaan tarkastelemalla yhtä piirrettä kerrallaan ja 

vertaamalla sitä johonkin tunnettuun kohteeseen. Tämä kuormittaa työmuistia, 
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jonka kapasiteetti on rajallinen. Suoran muistijärjestelmän käyttö on tiedostettua 

toimintaa ja mahdollista toiminnan sanallistamisen. (Stolpe & Björklund, 2012, 

104) 

 

Stolpen ja Björklundin (2012, 104-105) mukaan epäsuoran muistijärjestelmän 

hyödyntäminen puolestaan mahdollistaa nopean ja automatisoituneen tavan pro-

sessoida tietoa. Epäsuorat muistot muodostuvat multidimensionaalisesti kaikesta 

siitä, mitä aistimme. Nämä muistot ovat kokonaisvaltaisia ja palautuvat ns. toi-

mintamalleina mieleemme kohdatessamme samankaltaisen tilanteen tai kohteen 

uudelleen. Tällöin toiminta tai kohteen tunnistaminen on automattista, tiedosta-

matonta ja nopeaa, eikä työmuistia kuormiteta. (Stolpe & Björklund, 2012, 104-

106) Kohdatessamme meille tutun tilanteen tai kohteen epäsuora muisti ohjaa 

katseemme havainnoinnin kannalta tärkeisiin yksityiskohtiin (Chun & Nakayama, 

2000, 76-77). Havaitsemista voidaan siis harjoitella ja siinä voidaan kehittyä. Ha-

der ja Frensch (1999, 186-187) toteavat, että ihmiset oppivat erottamaan havain-

toprosessin kannalta tarpeellisen informaation tarpeettomasta: mitä enemmän 

yksilöllä on tietoa ja asiantuntemusta jostakin asiasta, sitä paremmin hän pystyy 

keskittämään havaintonsa tehtävän kannalta olennaisimpiin yksityiskohtiin. 

 

Jarodzka ym. (2017, 7-8) ovat silmänliiketutkimuksessa havainneet, että asian-

tuntijuuden lisääntyminen vaikuttaa yksilön näönvaraiseen havaintojen tekoon. 

Kokeneilla lääkäreillä valokuvan perusteella tehtävään diagnoosin tekoon tarvit-

tava aika on lyhyempi ja tarvittava informaatio osataan hakea rajatummalta alu-

eelta, kun heidän havainnointiaan verrataan lääketieteen harjoittelijoiden suori-

tukseen vastaavassa tehtävässä. Jarodzka ym. (2010, 147) toteavatkin, että tar-

kasteltaessa yksilöiden lajintunnistusta on pidettävä mielessä, että yksilön aiem-

mat kokemukset, tiedot ja oppimishistoria ohjaavat havaintojen tekoa, minkä li-

säksi lajintunnistuksen tapaan vaikuttaa myös ympäristö ja materiaalit, joilla lajin-

tunnistusta on aikaisemmin harjoiteltu. Voidakseen tehdä järkeviä havaintoja, tar-

vitaan havaintojen teon tueksi siis tieto lajeista, jota ollaan havainnoimassa (Ja-

rozka ym., 2010, 153). 

 

 



8 
 

2.1.1 Lajintunnistusta tukevien havaintojen tekeminen Peruopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, 240-241) yhtenä ympä-

ristöopin tavoitteena on ohjata oppilaita tekemään lähiympäristöstään havaintoja 

eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen. Havainnointia ja luonnossa 

tutkimisen taitoja tulisi harjoitella koulun lähellä erilaisissa luonnonympäristöissä 

sekä rakennetuissa ympäristöissä. Oppilaita tulisi ohjata havainnoimaan luonnon 

ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina sekä suunnitte-

lemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia 

monipuolisissa oppimisympäristöissä (POPS, 2014, 240-241). Opettajan tehtä-

vänä on ohjata oppilaiden havainnointia asioihin ja yksityiskohtiin, joihin he eivät 

vielä itse osaa kiinnittää huomioita (Skarstein & Skarstein, 2020, 324). 

 

 

2.2 Kasvilajien tunnistaminen 

 

Lajintunnistuksen edellytyksenä on taito tehdä tarkkoja havaintoja. Kasvien tun-

nistuksessa tarvitaan lisäksi käsitteitä niille yksityiskohdille, joita kasveista etsi-

tään tunnistamista varten (Kaasinen, 2009, 30). Palmberg ym. (2015, 563-564) 

mukaan kasveja tunnistettaessa tärkeimpiä piirteitä ovat värit, kukinnot, lehdet ja 

muodot. Kasvien kasvuympäristö huomioidaan useammin luonnossa tehtävissä 

tunnistustehtävissä kuin kuvien avulla tehtävässä tunnistuksessa. Useissa tutki-

muksissa on havaittu, että kasvilajeja, samoin kuin muitakin lajeja, tunnistetaan 

taksonomiatasolla hieman paremmin kuin lajitasolla, jolloin eliölajeja voidaan 

osata nimetä niiden suvun tai heimon mukaan, vaikka tarkka lajinimi ei olisikaan 

tiedossa (Kaasinen, 2019,5; Randler, 2008, 224). Tällöin esimerkiksi rauduskoivu 

saatetaan tunnistaa koivuksi tai keto-orvokki orvokiksi. Taksonomista osaamista 

voidaankin pitää lajintunnistuksen perusosaamisena (Prokop ja Rodák, 2009, 

127). 

 

Objektin tunnistaminen on luokittelua (Hayward & Tarr, 2005, 63). Kaasisen 

(2009, 43) mukaan havaitseminen johtaa luokitteluun ja luokittelu kohteen tun-

nistamiseen sekä nimeämiseen. Käsitteiden ja kielen avulla voimme puhua 
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havaintojemme kohteista tarkasti. Kasvilajeja tunnistettaessa kasvien nimet an-

tavat kielellisen käsitteen tunnistettavalle kasville. Näköaistin varassa tapahtu-

vassa lajintunnistuksessa ihmiset lähtevät useimmiten liikkeelle kasvin kokonai-

suuden hahmottamisesta (Kaasinen, 2009, 33). Tällöin tehtyä havaintoa verra-

taan aivoissa aiempiin nähtyihin kasveihin. Jos kasvia ei tunnisteta kokonaisuu-

den perusteella, sitä tarkastellaan lisää. Tällöin silmät tarkastelevat kasvin pie-

nempiä piirteitä eli tuntomerkkejä, joita edelleen verrataan aiemmin nähtyihin 

kasveihin ja niiden tuntomerkkeihin (Kaasinen, 2009, 33). 

 

Vertaillessaan heikkoja ja hyviä kasvilajintunnistajia sekä heidän tapaansa tehdä 

havaintoja kasvilajeista Kaasinen (2009, 231-235) huomasi, että parhaat tunnis-

tajat tarkkailevat kasveista useampia tuntomerkkejä kuin heikoimmat tunnistajat. 

Parhaimmat tunnistajat osasivat luetella heikkoja tunnistajia enemmän kasvin 

tunnistamista helpottavia tuntomerkkejä, joita olivat mm. kasvin lehtien muoto ja 

väri sekä kukinnon koko ja väri. Heikoimmat kasvilajientunnistajat kertoivat sen 

sijaan useammin tarkastelevansa kasveja kokonaisuuksina. Voidaankin todeta, 

että kasvilajeja tunnistetaan parhaiten selkeiden tuntomerkkien perusteella. 

 

Kun lajintunnistus tapahtuu kasvien aidoilla kasvupaikoilla, on lajintunnistus pa-

rempaa (Palmberg ym., 2015, 561). Kaasinen (2009,284) toteaa, että luonnossa 

kasvilajien tunnistamista helpottaa mahdollisuus käyttää tunnistuksessa hyväksi 

useamman aistin välittämää tietoa. Lisäksi luonnossa havaitsemista ja tätä kautta 

myös tunnistamista helpottaa kasvin tarkasteleminen kolmiulotteisesti, jolloin 

kasvia voi tarkastella eri kulmista.    

 

2.2.1 Kasvien lajintuntemus  

Eliölajin muodostavat ne yksilöt, jotka voivat saada keskenään lisääntymiskykyi-

siä jälkeläisiä.  Laji on ekologian perusyksikkö, sillä ekosysteemiä ei voi ymmär-

tää täysin, ellei sitä olla jaoteltu lajeihin ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

Tällaista lajien luokittelua kutsutaan taksonomiaksi (Mayr, 1999, 174). Kasvilajien 

kohdalla tämä määritelmä ei kuitenkaan ole täysin aukoton, koska kasvien välillä 

tapahtuu paljon risteytymistä, muuntelua ja mutaatioita (Kaasinen, 2009, 19). 

Kasvilajien rakenteessa tai toiminnassa tapahtuvaa muutosta, joka parantaa sen 
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mahdollisuuksia tulla toimeen kasvuympäristössään, kutsutaan sopeutumiseksi 

eli adaptaatioksi (Tirri, Lehtonen, Lemettyinen, Pihakaski, Portin, 2001,14).  

 

Lajin tunnistustaidoilla tarkoitetaan yksilön kykyä havaita ja erotella eri lajien piir-

teitä toisistaan, kun taas lajintuntemuksella tarkoitetaan yksilön tietoa lajin elinta-

voista ja elinympäristöstä sekä taitoa tunnistaa lajille ominaisia piirteitä sekä 

muistaa lajinimiä (Yli-Paunula & Pollari, 2013, 36; Skarstein & Skarstein, 2020, 

315). Lajintuntemus on taito, jonka oppiminen vaatii aikaa ja omakohtaisia koke-

muksia sekä havaintojen tekoa luonnossa (Yli-Panula & Matikainen, 2011, 196). 

Perustietämys lajeista ja niiden tunnistamisesta on useissa tutkimuksissa nähty 

ekologian sekä biodiversiteetin oppimisen ja ymmärtämisen perustana (Palm-

berg ym., 2015, 553; Randler, 2008, 223; Wolff & Skarstein, 2020, 1).  

 

Aiemmissa katseenseurantatutkimuksissa (Jarodzka ym., 2010, 153) on havaittu, 

että asiantuntijat hyödyntävät lajintunnistustaitoaan ja lajintuntemustaan myös 

silloin, kun heille annetaan tehtäväksi havainnoida lajien sopeutumista elinympä-

ristöönsä mm. liikkumisen perusteella. Tällöin he eivät havainnoi lajin käyttäyty-

mistä, vaan keskittävät ensimmäisenä huomionsa lajintunnistuksen kannalta tär-

keisiin kohteisiin. Lajintunnistuksen ja lajintuntemuksensa kautta he pystyvät vas-

taamaan lajin sopeutumiseen liittyviin kysymyksiin ilman, että heidän täytyy koh-

distaa havaintojaan lajin käyttäytymiseen ts. he käyttävät hyödykseen tietoperäi-

siä oikopolkuja, sillä lajintuntemus sisältää aina tietoa myös lajin käytöksestä ja 

sopeutumisesta elinympäristöönsä. Voidaankin todeta, että havaintojen teon tu-

eksi tarvitaan aina tietoa lajeista ja niiden elintavoista, jotta havainnot osataan 

suunnata oikein.  

 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että etenkin luokanopettajaopiskelijoiden ja 

luokanopettajien kasvien lajintunnistustaidot sekä lajintuntemus ovat heikkoja 

(Kaasinen, 2009; Kaasinen 2019; Palmberg ym., 2015; Yli-Panula ja Pollari, 

2013; Yli-Panula ja Matikainen, 2011). Opettajaopiskelijoiden olisi kuitenkin hyvä 

tuntea yleisimmät eliölajit, jotta lajintuntemuksen myötä käsitys luonnon moni-

muotoisuudesta sekä eri eliölajien elinkierrosta kehittyisi (Yli-Panula & Pollari, 

2013, 45). Tämä on tärkeää, sillä useissa tutkimuksissa on todettu, että hyvä la-

jintuntemus lisää opettajien itseluottamusta luonnossa tapahtuvaan opetukseen 
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ja lähiympäristön lajien tutkimiseen (Lindemann-Mathies, Constantinou, Lehnert, 

Nagel, Raper & Kadji- Beltran, 2011, 2267; Wolff & Skarstein, 2020, 15). Kun jo 

opiskeluaikana tuettaisiin opettajaopiskelijoiden lajintunnistustaitoja, olisi heillä 

paremmat mahdollisuudet tulevaisuuden opettajina oppilaiden tukemiseen ja oh-

jaamiseen lajintunnistuksessa ja -tuntemuksessa ympäristö- ja luonnontieto- op-

piaineessa (Yli-Panula & Pollari, 2013, 45).  

 

2.2.2 Lajintunnistus ja -tuntemus Peruopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, 240-242) ympäristöopin 

tavoitteena on vuosiluokilla 1-6 ohjata oppilaita kuvailemaan, vertailemaan ja luo-

kittelemaan monipuolisesti eliöitä ja niiden elinympäristöjä sekä nimeämään niitä. 

Oppilaiden kanssa tulisi tutkia ja tunnistaa lähiympäristön yleisimpiä eliölajeja ja 

niiden elinympäristöjä. Alakoulun lopussa oppilaiden tulisi tunnistaa yleisimpiä 

kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. (POPS, 2014, 240-242)  

 

Kaasinen (2009, 280-282) korostaakin, että kasvilajeja opeteltaessa tulisi kiinnit-

tää huomiota siihen, että kasveja tarkasteltaisiin monipuolisesti eri tuntomerkkejä 

etsien ja tarkkaillen. Oppilaiden havaitsemistavat ovat yksilöllisiä, mikä tulisi huo-

mioida myös opetuksessa, jotta jokainen oppilas voi tutustua kasveihin omalla, 

itselleen ominaisella tavalla. Lisäksi opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, 

että kasvilajituntemukselle annetaan tietty taksonominen pohja, jolle uutta opittua 

tietoa voi liittää (Kaasinen, 2009, 280-282). Tutkimuksissa on todettu, että lajin-

tunnistuksen harjoittelun tapahtuessa lajien aidoilla kasvupaikoilla, on oppiminen 

ja lajien tunnistaminen parempaa (Palmberg ym., 2015; Kaasinen, 2009). 

 

 

2.3 Luontosuhde 

 

Luonnolla ja ympäristöllä tarkoitetaan eri tilanteissa ja yhteyksissä vaihtelevia asi-

oita. Usein arkikielessä ympäristö ja luonto tarkoittavat jopa samaa asiaa (Pa-

rikka-Nihti & Suomela, 2014, 17). Luonnon käsitettä voidaan Elliotin (2010, 46-

47) mukaan lähestyä useasta näkökulmasta. Ensinnäkin luontoa voidaan 
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tarkastella villinä ja koskemattomana, jopa kaukaisena kohteena. Toisaalta voi-

daan erotella ihmisen valmistama tuote tai hyödyke luonnollisesta ja luonnosta. 

Kolmanneksi luonto voidaan nähdä raaka-aineiden ja materiaalien tai tutkimuk-

sen sekä luokittelun kohteena. Neljäntenä tapana on nähdä luonto maapallon 

ekosysteemien monimuotoisena kokonaisuutena, jossa kaikki osat ovat riippu-

vaisia toisistaan ja vaikuttavat toisiinsa. Tällöin ihminen nähdään osana luontoa, 

yhtenä lajina muiden lajien joukossa, jonka teoilla on vaikutusta maapallon 

ekosysteemin hyvinvointiin. (Elliot, 2010, 46-47) 

 

Willamon (2004, 34-35) mukaan luonto voidaan määritellä myös tarkastelemalla 

ympäristöä jatkumoajattelun avulla. Tällöin jaottelu luonnonympäristöön ja raken-

nettuun ympäristöön korvataan toiminnallisella tarkastelulla. Toiminnallisesti aja-

teltuna luonto on läsnä kaikkialla: se ilmenee aineena ja energiana jokaisessa 

fyysisessä rakenteessa. Urbaaneimmassakin ympäristössä on ilmaa, vettä ja 

elintoimintojen aktivoimia ihmisiä. Onkin tärkeää ymmärtää ihminen osaksi luon-

toa ja nähdä kaikissa fyysisissä ympäristöissämme ekologinen ja inhimillinen 

ulottuvuus. Toiminnallinen lähestymistapa luontoon on Willamon (2004, 35) mu-

kaan yleistymässä ja esimerkiksi biodiversiteetin käsite korostaa juuri ekosystee-

mien dynaamisuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Biodiversiteetti ei ole pelkästään 

luonnon rakenteellinen ominaisuus vaan ennemminkin kokonaisvaltaisesti luon-

toa ja sen vaihtelua luonnehtiva näkökulma luontoon. Biodiversiteetin suojelussa 

keskeistä onkin juuri luonnon toiminnan turvaaminen ja luonnon prosessiluonteen 

ymmärtäminen.  

 

Ympäristön käsite puolestaan liitetään moniin erilaisiin yhteyksiin kuten oppimis-

ympäristö, luonnonympäristö tai ympäristötietoisuus. Parikka-Nihti ja Suomela 

(2014, 18) korostavat, että myös ihmisen ja ympäristön suhdetta tulisi tarkastella 

eri tasoilla, aivan kuten ihmisen ja luonnon suhdetta, sillä ympäristö on samaan 

aikaan niin henkilökohtainen, sosiaalinen, luonnontietteellinen kuin yhteiskunnal-

linenkin. Suomela ja Tani (2004, 46-54) sekä Cantell, Aarnio- Linnanvuoro ja Tani 

(2020, 36-43) kuvaavat kolme erilaista lähestymistapaa ympäristöön. Ensinnäkin 

ympäristöä voidaan tarkastella yksilökeskeisestä näkökulmasta. Tällöin ympä-

ristö on yksilön eletty ympäristö, joka jäsentyy merkitykselliseksi koettujen asioi-

den ja ilmiöiden kautta. Tällöin jokaisella ihmisellä on oma yksilöllinen 



13 
 

ympäristönsä, joka saa merkityksensä yksilön ajatusten, kokemusten, tunteiden 

ja toiminnan kautta. Olennaista on ympäristön ja yksilön välisen vuorovaikutuk-

sen ymmärtäminen. 

 

Toisaalta ympäristöä voidaan tarkastella luonnontietteellisestä näkökulmasta 

(Cantell ym., 2020, 39). Tällöin ympäristö ja sitä tarkastelevat ihmiset pysyvät 

toisistaan erillään. Yksittäisten ihmisten liittämät tulkinnata ja merkitykset ympä-

ristöistä jätetään taka-alalle, jotta ympäristöstä saataisiin mahdollisimman objek-

tiivinen käsitys. Luonnontietteellinen lähestymistapa tuottaa tärkeää informaa-

tiota, jonka avulla voidaan suunnitella ympäristön hyvinvointiin tähtäävää toimin-

taa. Esimerkiksi ekologisten prosessien ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta 

voidaan suunnitella ekologisesti kestävää toimintaa. (Cantell ym., 2020, 39) 

 

Kolmanneksi ympäristöä voidaan tarkastella yhteiskunnallisesti tai sosiaalisesti 

tuotettuna kokonaisuutena (Suomela & Tani 2004, 51-53). Tällöin ajatellaan, että 

tietoa ympäristöstä saadaan kulttuuristen representaatioiden kautta ts. ihmiset 

luovat ympäristölleen merkityksiä, joita ilman ympäristöä ei voida tarkastella. 

Näin ympäristö määrittyy ihmisten toiminnan ja sen aiheuttamien ympäristövai-

kutusten kautta. Cantell ym. (2020, 42-43) ovat nostaneet esille lisäksi posthuma-

nistisen ympäristökäsityksen, jonka mukaan ihmistä ei nähdä irrallisena muusta 

maailmasta vaan yhtenä luontokappaleena muiden joukossa. Tällöin raja inhimil-

lisen ja ei-inhimillisen ympäristön välillä ei ole tärkeää vaan se, kuinka ne ovat 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.  

 

Ympäristösuhde voidaan puolestaan määritellä yksilön tai yhteisön vuorovaiku-

tussuhteeksi ympäristönsä kanssa. Yksilö vaikuttaa toiminnallaan aina joko tie-

dostaen tai tiedostamattaan omaan elinympäristöönsä, joka puolestaan vaikuttaa 

yksilöön asettamalla tämän toiminnalle rajoituksia tai tarjoamalla mahdollisuuksia 

(Rossi, 2010, 81). Ihmisen henkilökohtainen ympäristösuhde rakentuu sekä yksi-

löllisistä ympäristökokemuksista että sosiaalisen ympäristön tuottamista käsityk-

sistä. Jos henkilökohtainen suhde ympäristöön unohdetaan ja ympäristöä tarkas-

tellaan vain esimerkiksi luonnontieteen näkökulmasta, on vaarana ympäristöstä 

vieraantuminen ja välinpitämättömyys ympäristöä kohtaan (Parikka-Nihti & Suo-

mela, 2014, 18). 
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Ympäristösuhteen yhtenä osana voidaan pitää luontosuhdetta. Luontosuhteen 

perusta luodaan jo lapsuudessa ja se määrittää sen, miten luonto ilmenee yksilön 

elämässä ja millainen merkitys luonnolla on ihmiselle. Luontosuhde myös vaikut-

taa yksilön suhtautumiseen luontoon ja luonnonympäristöön ts. annetaanko luon-

nolle arvo omana itsenään vai haetaanko luonnosta esimerkiksi taloudellista hyö-

tyä (Cantell, 2011, 332-338). Hyvän luontosuhteen kehittymiselle on tärkeää, että 

yksilöllä on jo lapsuudessa mahdollisuuksia saada omia, myönteisiä luontokoke-

muksia, sillä tutkimukset ovat osoittaneet, että varhaiset luontokokemukset vai-

kuttavat positiivisesti ihmisten luontosuhteeseen vielä aikuisiälläkin (Agimass 

Taye, Abildtrup, Mayer, Ščasný, Strange & Lundhede, 2019, 6). Luontokokemuk-

sia syntyy lähes missä tahansa ympäristössä, olennaista luontosuhteen kehitty-

miselle on kyky havaita ja huomata oma lähiluonto. Tutkimukset ovat osoittaneet, 

että luontosuhdetta voidaan vahvistaa myös urbaanissa ympäristössä (Hallam, 

Gallagher & Harvey, 2021, 7-8). Myönteinen ja vahva luontosuhde kääntyy her-

kästi haluksi vaikuttaa maailman tilaan, joten myönteistä ympäristö- ja luontosuh-

detta voidaan pitää lähtökohtana vastuulliselle, kestävälle elämäntavalla, johon 

kuuluu huolehtiminen omasta ympäristöstä (Cantell, 2011, 336-338; Skarstein & 

Skarstein, 2020, 324). 

 

Ympäristökasvatuksen tavoitteena onkin saada ihmiset tiedostamaan riippuvuu-

tensa ympäristöstään ja lisätä ympäristömyönteisiä asenteita. Pelkkä tiedon li-

sääminen ei kuitenkaan auta, vaan ihmisten on tärkeää saada jo varhaislapsuu-

dessa kokemuksia erilaisissa ympäristöissä toimimisesta sekä oppia tietoja ja tai-

toja ympäristön hoitamisesta ja suojelemisesta (Parikka-Nihti & Suomela, 2014, 

20-21). Samalla on tarpeen myös lisätä ymmärrystä ihmisten vaikutuksesta ym-

päristöönsä. Varhaislapsuudessa hankitut luontokokemukset ja tutustuminen eri-

laisiin eliölajeihin sekä ekosysteemeihin auttaa yksilöä hahmottamaan itsensä 

osaksi suurempaa ekologista järjestelmää, millä on puolestaan positiivista vaiku-

tusta luontoa säilyttävien ja suojelevien toimintatapojen omaksumiseen (Myers Jr 

& Saunders, 2002, 166; Lindemann-Matthies, 2005, 672-673). Cantellin (2011, 

336-338) mukaan ympäristökasvatuksen perimmäisenä tavoitteena onkin, että 

ihmiset kokevat kuuluvansa omaan ympäristöönsä ja voivansa toimia ympäris-

tönsä hyväksi sillä, kun ympäristöön liittyvät henkilökohtaiset merkitykset lisään-

tyvät, myös halu pitää huolta ympäristöstä lisääntyy.  



15 
 

2.3.1 Luontosuhde OPSissa 

 

Ympäristöopin opetuksen tavoitteena perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 on ohjata 

oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään luontoa sekä oppilaiden ympäristösuhteen 

rakentumisen tukeminen. Ympäristöopin opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota 

kestävän kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen 

ulottuvuuteen, sillä tavoitteena on ohjata oppilaita ymmärtämään ihmisten teke-

mien valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa. 

Keskeistä on, että oppilaat oppivat tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäris-

töä, ihmistä, elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. (POPS, 2014, 

240-242).  

 

Lajintuntemus edesauttaa luontosuhteen syntymistä ja positiivinen luontosuhde 

puolestaan herättää halun suojella luontoa (Skarstein & Skarstein, 2020, 324; 

Helldén & Helldén, 2008, 129-130). Luontosuhteen kehittymiselle on tärkeää, että 

oppilaat ymmärtävät luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin merkityksen 

maapallon elinkelpoisuuden kannalta, minkä lisäksi oppilaille muodostuu käsitys 

siitä, että ihminen on osa tätä biodiversiteettiä ja täysin riippuvainen häntä ympä-

röivästä luonnosta (Kaasinen, 2016, 154). Luontosuhteen syntyminen on edelly-

tys sille, että oppilaissa herää mielenkiinto oman ympäristönsä tutkimiseen, suo-

jelemiseen ja kestävien elämäntapojen omaksumiseen. Jotta oppilaat pystyisivät 

kehittämään luontosuhdettaan, hahmottamaan omakohtaisesti luonnon moni-

muotoisuutta ja ymmärtämään luonnon toimintaa, heidän tulee päästä harjoitte-

lemaan lajien havainnointia, luokittelua ja tunnistamista. (Kaasinen, 2016, 154; 

Helldén & Helldén, 2008, 129-130). 

 

 

2.4 Biodiversiteettikasvatus 

 

Biodiversiteetillä tarkoitetaan elollisen luonnon monimuotoisuutta (Tirri ym., 2001, 

78). Kansainvälisen Biodiversiteettisopimuksen (CBD, 1992) mukaan luonnon 

monimuotoisuutta voidaan tarkastella kolmella eri tasolla: geneettisen eli eliöla-

jien sisäisen monimuotoisuuden, eliölajien välisen monimuotoisuuden sekä 
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ekosysteemien monimuotoisuuden tasolla. Tasot muodostavat yhtenäisen koko-

naisuuden, minkä vuoksi monimuotoisuuden säilyttämiseksi huomio tulee kiinnit-

tää kaikkiin tasoihin (Jarkko, Juslén, Kekkonen & Aspi, 2019, 4). Biodiversiteetin 

säilyminen on elintärkeää ihmislajille, sillä meidän elämänlaatumme ja lajimme 

säilyminen ovat riippuvaisia luonnosta (IPBES, 2019,10). 

 

Jotta voi ymmärtää biodiversiteettiä, on yksilöllä oltava tietoa erilaisista lajeista ja 

niiden elintavoista eli lajintuntemusta, sillä luonnon abstrakteja prosesseja on hel-

pompaa ymmärtää, kun niitä opiskellaan tuttujen lajien avulla (Lindemann-Matt-

hies, 2005, 672-673; Helldén & Helldén, 2008, 129-130). Biodiversiteetin opiske-

lun tulisikin alkaa jo varhaislapsuudessa oman lähiympäristön kasvien ja eläinten 

havainnoinnilla (Wolff & Skarstein, 2020,1). Lajintunnistustaidot, kiinnostus luon-

toa kohtaan ja luontokokemukset kehittävät ihmisten ymmärrystä biodiversitee-

tistä ja sen suojelemisesta (Palmberg ym., 2015, 549; Lindemann-Matthies, 

2005; 672-673). Tälle ajatukselle pohjaa myös Perusopetussuunnitelman perus-

teet (2014, 239-246), jossa lajintuntemuksella luodaan perustaa luonnon moni-

muotoisuuden ymmärtämiselle.  

 

Yli-Panula ja Pollari (2013, 47) havaitsivat tutkiessaan luokanopettajaopiskelijoi-

den käsityksiä lajintuntemuksesta ja biodiversiteetistä, että opiskelijoilla oli vai-

keuksia käsitteiden välisen yhteyden ymmärtämisessä. Samalla kuitenkin opis-

kelijat kokivat biodiversiteetin käsitteen ymmärtämisen tärkeäksi. Opettajaksi 

opiskeleville olisikin jo opiskeluaikana tärkeää antaa monipuoliset mahdollisuu-

det tutustua elämän ja eliökunnan monimuotoisuuteen, perehdyttää ekologiseen 

lukutaitoon, tutustuttaa maasto-oppimisen menetelmiin sekä ohjata heitä oma-

kohtaisten havaintojen tekoon luonnossa ja näiden periaatteiden toteuttamiseen 

myöhemmin omassa opetuksessa (Yli-Panula & Matikainen 2011, 196-197). 

 

Alaluokkien opetuksen kannalta on tärkeää, että opettajien tiedot ja taidot ovat 

riittävät ohjaamaan oppilaita muuhunkin kuin oppikirjoissa esiintyvien lajien tar-

kasteluun (Yli-Panula & Matikainen, 2011, 186-187). Opettajien tulisi tuntea lähi-

luonto ja siellä esiintyvät kasvi- ja eläinlajit sekä kyettävä huomioimaan eliöiden 

monimuotoinen esiintyminen koulun lähiympäristössä (Wolff & Skarstein, 

2020,1). Tämä on tärkeää, sillä lajintuntemus lisää opettajien itseluottamusta 



17 
 

luonnossa tapahtuvaan opetukseen ja lähiympäristön lajien tutkimiseen yhdessä 

oppilaiden kanssa (Lindemann-Matthies ym., 2011, 2267). Omia havaintoja teke-

mällä oppilaiden tietoisuus oman lähiluonnon lajeista kasvaa ja arvostus niitä 

kohtaan lisääntyy, mikä tulisi olla biodiversiteettikasvatuksen tärkeänä tavoit-

teena (Lindemann-Matthies, 2005, 672-674). Kotimaisia ekosysteemejä ulkona 

luonnossa opiskeltaessa oppilaille syntyy aiheesta omakohtaisia kokemuksia ja 

samalla oppilaat pystyvät yhdistämään lähiympäristön lajit niille tyypilliseen 

elinympäristöön (Yli-Panula & Matikainen, 2011, 186-187).  

 

Helldén & Helldén (2008, 130) mukaan onnistuneen biodiversiteettikasvatuksen 

edellytyksenä ovatkin varhaiset, moniaistiset, positiiviset oppimiskokemukset 

biodiversiteetistä erilaisissa elinympäristöissä sekä mahdollisuudet keskustella 

omakohtaisista, luonnossa tapahtuneista lajihavainnoista. Opetuksessa tulee 

myös ottaa huomioon oppilaiden aiemmat kokemukset biodiversiteetistä, minkä 

pohjalle uutta tietoa lähdetään rakentamaan.  
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3. Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata luokanopettajaopiskelijoiden ja biolo-

gian aineenopettajaopiskelijoiden tapaa tehdä näköhavaintoja kasvilajeista. Tut-

kimuksessa tarkastellaan, onko opettajaopiskelijaryhmien välillä eroa näköha-

vaintojen kohdistamisessa, katseen kestossa, näönvaraisessa lajintunnistuk-

sessa tai lajintuntemuksessa. Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden näkö-

havaintoja tutkittiin seuraamalla ja tallentamalla tutkittavien silmänliikkeitä silmän-

liikekameran avulla samalla, kun he saivat tarkasteltavakseen kuvia kymmenestä 

erilaisiin kasvuolosuhteisiin sopeutuneesta kasvilajista kahden erilaisen katselu-

kierroksen aikana, joista ensimmäinen oli aikarajattu eikä se sisältänyt tehtä-

vänantoa. Toinen kastelukierros oli puolestaan ajankäytöltä vapaa, mutta siihen 

liittyi tehtävänanto. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Miten luokanopettajaopiskelijat ja biologian aineenopettajaopiskelijat 

eroavat siinä, mihin kasvinosiin he kiinnittävät huomionsa tutkimuksen ai-

karajatulla katselukierroksella kasvikuvia havainnoidessaan? 

2. Miten luokanopettajaopiskelijat ja biologian aineenopettajaopiskelijat 

eroavat tutkimuksen aikavapaalla katselukierroksella kasvikuvien havain-

noinnissa sekä kasvien tunnistamista ja kasvituntemuksen soveltamista 

mittaavissa tehtävissä? 

3. Miten havainnointiin käytetty aika, kasvien tunnistaminen, soveltaviin teh-

täviin vastaaminen, luontosuhde tai lähtötaso-osaaminen ovat yhteydessä 

toisiinsa? 

 

 

4. Menetelmät ja tutkimuksen toteutus 
 
 

Tämä tutkimus on toteutettu kvasikokeellisena tutkimuksena, jossa aineisto on 

kerätty tallentamalla tutkittavien silmänliikeitä sekä tutkittaville tehtyjen kyselyjen 

ja tutkimustehtävän avulla. Metsämuurosen (2008, 8) mukaan puhtaassa kokeel-

lisessa tutkimuksessa pyritään tutkittavaa ilmiötä selittämään manipuloimalla 
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koeasetelman aikana yhtä tekijää, mikä ei kuitenkaan ihmistieteissä ole täysin 

mahdollista, koska inhimillistä, usein monimutkaista toimintaa on vaikeaa selittää 

vain yhdellä tekijällä. Kun koeasetelmaa ei pystytä kontrolloimaan aukottomasti, 

joudutaan tyytymään kvasikokeelliseen asetelmaan. Tällöin monimuuttujamene-

telmien avulla pyritään selvittämään, mitkä tekijät selittävät tutkittavaa ilmiötä tai 

onko tutkittavien ryhmien välillä eroja tutkittavien arvojen keskiarvojen tasolla. 

(Metsämuuronen, 2008, 8-9)  

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen toteutus. Ensin esitellään tutkittavat ja tut-

kimuksen kulku. Tämän jälkeen käydään läpi tutkimuksessa käytetyt mittarit ja 

analyysiprosessia.  

 

 

4.1 Tutkittavat 

 
Tutkimuskohteeksi valikoituivat Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiede-

kunnan luokanopettajaopiskelijat sekä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan 

biologian aineenopettajaopiskelijat. Tutkittavia etsittiin kertomalla tutkimuksesta 

toisen opintovuoden luokanopettajien biologian didaktiikan kurssin osallistujille, 

lähettämällä tutkimuksesta mainoksia opiskelijoiden sähköpostilistoille sekä so-

siaalisen median erilaisille kanavilla. Tutkimukseen osallistui viisi opiskelijaa 

kummastakin opiskelijaryhmästä eli yhteensä tutkittavia oli kymmenen. Aineen-

opettajaopiskelijoista tutkimukseen osallistuneista neljä opiskelijaa oli naisia ja 

yksi oli mies. Luokanopettajaopiskelijat olivat puolestaan kaikki naisia. 

 

Jokainen tutkittava varasi itselleen sopivan tutkimusajan sähköisestä ajanvarus-

järjestelmästä, minkä jälkeen tutkimus suoritettiin sovittuna ajankohtana Helsin-

gin yliopiston CELLS- hankkeen tiloissa joko Siltavuorenpenkereellä tai Viikissä. 

Ennen tutkimuksen aloitusta jokainen tutkittava luki tutkimushanketta koskevan 

tietosuojailmoituksen sekä allekirjoitti tutkimusluvan ja antoi näin luvan käyttää 

vastauksiaan tutkimushankkeen tutkimuksiin. 
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4.2 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen kulku 

                                                

 
 

Kuvio 1. Tutkimuksen eri vaiheet  

 

Tutkimusluvan allekirjoittamisen jälkeen tutkittavat täyttivät tutkimuslomakkeen, 

jolla kerättiin tutkittavien taustatiedot. Taustatietoina kerättiin tutkittavan nimi, 

koulutusohjelma sekä pääaine. Lisäksi tutkimuslomakkeessa kysyttiin, käyttääkö 

tutkittava tutkimuksen aikana piilolinssejä. Tämän jälkeen tutkimuslomakkeet 

koodattiin juoksevilla id-koodeilla, jotta tutkittavat pystyttiin anonymisoimaan ai-

neiston analyysivaihetta varten.  

 

Seuraavaksi tutkittavat täyttivät luontosuhdetta mittaavan CNS- kyselyn (liite 1) 

sekä tekivät lajintunnistuksen lähtötasoa mittaavan testin (liite 2). Lajintunnistuk-

sen lähtötasotestissä tutkittavia pyydettiin nimeämään heille tietokoneen näytöltä 

näytetyt yhdeksän kasvia mahdollisimman tarkasti. Jos kasvia ei tunnistanut la-

jilleen, ohjeistettiin tutkittavia nimeämään kasvin jollekin yleisemmälle 
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taksonomian tasolle, jos se oli mahdollista. Jos opiskelija ei tunnistanut kasvia, 

pyydettiin häntä jättämään kyseinen kohta kyselylomakkeesta tyhjäksi. 

 

Taustatietojen ja taustamuuttujatietojen keräämisen jälkeen tutkittavat ohjattiin 

asettumaan silmänliikkeidenseuranatalaitteiston eteen istumaan siten, että he oli-

vat noin kuudenkymmenen sentin etäisyydellä tietokoneen näytöstä, katse koh-

distettuna mahdollisimman keskellä näytöllä näkyvää valkoista ruutua. Tämän 

jälkeen tutkittaville ohjeistettiin silmänliikkeidenseurantalaitteen kalibrointivaihe. 

Kalibrointivaiheessa silmänliiketunnistin yhdistää katseen sijainnin kalibrointikoh-

teeseen. Tämä tapahtuu siten, että koehenkilöä pyydetään katsomaan kalibroin-

tikohteeseen, minkä aikana silmänliikkeidenseurantalaitteisto mittaa mm. pupil-

lien asentoa ja sarveiskalvojen heijastusta. Kalibroinnin jälkeen silmänliikkeiden-

seurantajärjestelmä pystyy määrittelemään katseen sijainnin havainnoitavalla 

kohteella riittävällä tarkkuudella (Holmqvist & Andersson, 2017, 88-90). Tutkitta-

ville myös kerrottiin, että kalibrointi toistetaan tarvittaessa uudelleen, jotta silmän-

liikkeidenseurantalaite tunnistaa tutkimusvaiheessa katseen sijainnin havainnoi-

tavalla kuvalla mahdollisimman tarkasti. Kalibrointi toistettiin niin monta kertaa 

kuin oli tarpeellista. Onnistuneen kalibrointivaiheen jälkeen tutkittavat ohjeistettiin 

seuraamaan tietokoneen ruudulla olevia ohjeita, pysymään mahdollisimman pai-

koillaan ja säilyttämään katseen tietokoneen ruudulla koko tutkimuksen ajan. Tut-

kittavilla oli mahdollisuus pyytää tutkijalta teknistä apua tai lisäohjeita koko tutki-

muksen ajan. 

 

Silmänliiketutkimuksen ensimmäisellä, aikarajatulla katselukierroksella tutkittavat 

tarkastelivat vapaasti kymmenen eri kasvilajin kuvaa (liite 3). Jokaista kuvaa tar-

kasteltiin kahdenkymmenen sekunnin ajan, minkä jälkeen silmänliikeohjelma 

vaihtoi automaattisesti kasvikuvan uuteen. Kun tutkittava oli katsellut kaikki kas-

vikuvat, hän sai tutkimuksen toisen katselukierroksen toimintaohjeet kirjallisina 

tietokoneen ruudulle.  

 

Tutkimuksen toisella, aikavapaalla katselukierroksella tutkittavien tehtävänä oli 

tarkastella samoja kasvikuvia kuin ensimmäisellä, aikarajatulla kastelukierrok-

sella. Aikavapaalla katselukierroksella he saivat itse määritellä, kuinka kauan he 

yksittäisen kasvin kuvaa katsoivat. Katseltuaan kasvikuvaa tarvittavan ajan 
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tutkittavat siirtyivät itse vastamaan tietokoneen ruudulla avoinna olevaan tutki-

muslomakkeeseen (liite 4). Jokaiselle kasville oli varattu tutkimuslomakkeessa 

oma vastaustila, joka oli otsikoitu kasvin katselujärjestyksen mukaan (luhtavilla 

oli kasvi 1, metsäkorte kasvi 2 jne.). Lisäksi tutkimuslomakkeella oli myös pieni 

kuva havainnoidusta kasvista. Kirjoitettuaan vastauksen soveltaviin tutkimusky-

symyksiin tutkittavat palasivat takaisin silmänliikeitä mittaavaan ohjelmaan tar-

kastelemaan seuraavaa kasvikuvaa tarpeelliseksi katsomakseen ajaksi. Tämän 

jälkeen he palasivat jälleen vastaamaan tutkimuslomakkeen soveltaviin kysymyk-

siin. Tämä toistettiin jokaisen kasvikuvan kohdalla. Soveltava tutkimuskysymys 

ja lajintunnistustehtävä olivat näkyvillä tutkimuslomakkeella jokaisen kasvin koh-

dalla erikseen.  

 

4.3 Mittarit 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa käytetyt mittarit. Tutkimuksen mittarit ja-

kaantuivat taustamuuttujia mittaaviin luontosuhdetestiin ja kasvintunnistuksen 

lähtötasotestiin sekä itse varsinaiseen silmänliiketutkimuksen mittariin, joka koos-

tui kymmenestä kasvikuvasta sekä soveltavasta tehtävästä.  

 

4.3.1 Tutkimuksen taustamuuttujat 

Tutkimusta varten tutkimukseen osallistuneet opiskelijat täyttivät luontosuhdetta 

mittaavan kyselyn sekä tekivät kasvintunnistuksen lähtötasotestin. Kyselystä ja 

testistä saatua tietoa käytettiin aineiston analyysivaiheessa tutkimuksen tausta-

muuttujina. Lisäksi tutkittavien taustatietona kerättiin tiedot tutkittavien koulutus-

ohjelmasta ja pääaineesta.  

 

Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden kasvilajituntemusta testattiin Palm-

berg ym. (2015) tutkimuksessaan käyttämällä kasvilajitestillä, jossa opiskelijoille 

annettiin tehtäväksi tunnistaa yhdeksän Suomessa yleisesti esiintyvää kasvia. 

Kasvien kuvat näytettiin tutkittaville tietokoneen näytöltä yksi kasvikuva kerral-

laan. Opiskelijat kirjoittivat lajin nimen sille varattuun tilaan tutkimuslomakkeella. 

Jos kasvia ei tunnistanut lajilleen, ohjeistettiin tutkittavia nimeämään kasvin 
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jollekin yleisemmälle taksonomian tasolle, jos se oli mahdollista. Jos kasvia ei 

tunnistanut ollenkaan, pyydettiin vastaukselle varattu rivi jättämään tyhjäksi. 

 

Kasvilajitestin kasvit: 

1) Metsäkuusi 

2) Rauduskoivu 

3) Keto-orvokki 

4) Niittyleinikki 

5) Valkoapila 

6) Maitohorsma 

7) Siankärsämö 

8) Piharatamo 

9) Järviruoko 

 

Tutkimukseen osallistuneiden luontosuhdetta mitattiin Mayerin & McPherson 

Frantzin (2004) kehittämällä The connectedness to nature scale - testillä. CNS- 

testi on kehitetty mittaamaan yksilön kokemaa tunnepohjaista yhteyttä luontoon 

(Mayer & McPherson Frantz, 2004, 504). Testi sisältää neljätoista Likert-asteikol-

lisia väittämää, jotka voivat saada arvoja välillä 1-5 (arvo 1 vastaa väittämään ”en 

ole lainkaan samaa mieltä” ja arvo 5 ”olen täysin samaa mieltä”). Kyselyn neljäs-

tätoista väittämästä muodostuu yhden faktorin mallin. Testin validiteettiä ja relia-

bilitettiä on testattu mittarien kehittäjien toimesta useasti suurilla otoskoilla ja sen 

katsotaan mittaavan tutkittavien luontosuhdetta hyvin (Mayer & McPherson 

Frantz, 2004, 512).  

 

CNS- testi pohjautuu ekologi Aldo Leopoldin ajatukselle siitä, että yksilön tulee 

tuntea olevansa osa luontoa, jotta hän pystyy huomiomaan luonnon ja sitä koh-

taavat ongelmat. Tuntiessaan olevansa osa luontoa, yksilössä herää myös halu 

huolehtia luonnon hyvinvoinnista, koska he ymmärtävät oman hyvinvointinsa ole-

van yhteydessä luonnon hyvinvointiin. (Mayer & McPherson Frantz, 2004, 505, 

512) 
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4.3.2 Kasvilajien havainnointi- ja tunnistamistehtävä sekä soveltava teh-

tävä 

Silmänliiketutkimuksen mittariin valittiin kymmenen Suomessa kasvavaa kasvia, 

jotka esiintyvät vaihtelevissa kasvuympäristöissä. Kasvikuvat etsittiin Luonnon-

tieteellisen keskusmuseon ja Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tie-

dekunnan ylläpitämästä eliöiden tunnistusta tukevasta verkko-oppimisympäristö 

Pinkasta. Kasvikuvia valittaessa kiinnitettiin huomioita siihen, että kuvan laatu oli 

tarpeeksi hyvä ja kuvassa tulisi selkeästi esiin kasvin eri rakenteet eli kukinto, 

varsi sekä lehti.  Kuvat koottiin PowerPoint- tiedostoksi, joka tallennettiin Tobii- 

silmänliikekameran ohjelmaan. Tämä vaihe on tärkeä osa silmänliiketutkimusta, 

jotta mittarilla saadaan vastauksia tutkimuskysymyksiin eivätkä tutkimuksen kan-

nalta ulkopuoliset muuttujat häiritse mittauksia (Holmqvist & Andersson, 2017, 5). 

Samoja kasvikuvia käytettiin silmänliiketutkimuksen kummallakin katselukierrok-

sella.  

 

Silmänliiketutkimuksen kasvit: 

1. Luhtavilla 

2. Metsäkorte 

3. Puolukka 

4. Oravanmarja 

5. Ulpukka 

6. Harakankello 

7. Kanerva 

8. Leveä osmankäämi 

9. Niittynätkelmä 

10. Seittitakiainen 

 

Silmänliiketutkimuksen toisella, aikavapaalla kierroksella tutkittavat vastasivat 

sähköiseen lomakkeeseen heille etukäteen esitettyyn soveltavaan tehtävään, 

joka muodostui kahdesta tutkimuskysymyksestä: a) ”Mitä kasvilajin rakenne ker-

too sen sopeutumisesta elinympäristöönsä?” ja b) ”Tunnista kasvi, jos osaat.”.  

Kysymykset toistettiin tutkimuslomakkeella jokaisen kasvin kohdalla uudelleen. 
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4.4 Aineiston analyysi 

 

Tässä luvussa kuvataan, miten silmänliiketutkimuksella hankittua aineisto on 

analysoitu. Ensin käydään läpi lajintunnistustestien sekä soveltavan tehtävän pis-

teytys. Tämän jälkeen käsitellään silmänliikemittauksen tulosten analysointiin 

käytetyt muuttujat. Lopuksi esitellään tutkimuksessa käytetyt tilastolliset menetel-

mät. 

 
 
4.4.1 Tehtävien pisteytys 

Kasvintunnistuksen lähtötasotesti pisteytettiin siten, että jokaisesta oikeasta la-

jinimestä sai kaksi (2) pistettä. Jos tutkittava nimesi kasvin oikein sukutasoisesti 

(esimerkiksi keto-orvokki nimetty orvokiksi), annettiin vastauksesta yksi (1) piste. 

Myös heimotason vastauksesta olisi annettu yksi piste, mutta tällaisia vastauksia 

ei tullut yhtäkään. Vääristä, tyhjistä tai taksonomisesti heimoa ylemmän tason 

nimeämisistä annettiin nolla (0) pistettä. Yhden pisteen sai myös, jos lajinimeä-

minen meni väärin, mutta vastauksessa ilmeni oikea suku (esimerkiksi järviruoko 

oli nimetty rantaruo’oksi). Lopuksi pisteet laskettiin yhteen. Maksimipistemäärä 

kasvintunnistuksen lähtötasotestissä oli 18 pistettä. 

 

Soveltava, aikavapaalla kastelukierroksella tehty, kasvin sopeutumista tarkaste-

leva tehtävä pisteytettiin siten, että kasvin eri rakenteiden mainitsemisesta sai 

yhden pisteen kustakin mainitusta rakenteesta. Jokaisesta rakenteesta sai vain 

yhden pisteen, vaikka kyseinen rakenne olisi mainittu vastauksessa useammin 

kuin kerran. Kasvin rakenteet, joista sai pisteen, olivat kukinto, varsi ja lehti. Kas-

vin rakenne tuli vastauksessa mainita siten, että vastauksesta kävi ilmi, mitä ky-

seinen kasvin rakenteen osa kertoi tutkittavalle kasvin sopeutumisesta kasvuym-

päristöönsä. Esimerkiksi vastaamalla ”Suuret ja ohuet lehdet ilman vahapintaa 

viittaavat kosteaan kasvuympäristöön.”, sai tutkittava yhden pisteen, koska mai-

nitsi kasvin lehden sopeutumisen näkökulmasta. Jos vastauksessa ei oltu huo-

mioitu kasvin sopeutumista kasvuympäristöönsä tai oli jätetty kokonaan vastaa-

matta tutkimuskysymykseen, annettiin vastauksesta 0 pistettä. Yhteensä siis jo-

kaisesta kasvista saattoi saada kolme (3) pistettä, jos vastauksessaan oli mainin-

nut kaikki kolme kasvin rakenteen osaa. Lisäksi jokaisesta kasvista saattoi saada 
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yhden lisäpisteen, jos oli vastauksessaan kertonut, millaiseen kasvuympäristöön 

kasvi on sopeutunut. Yhteensä siis yhdestä kasvista saattoi sopeutumistehtä-

vässä saada neljä pistettä (yhden pisteen lehden mainitsemisesta, yhden pisteen 

varren mainitsemisesta, yhden pisteen kukinnon mainitsemisesta sekä yhden 

pisteen kasvuympäristön mainitsemisesta). Lopuksi pisteet laskettiin yhteen. 

Maksimipistemäärä soveltavasta tehtävästä oli 40 pistettä.  

 

Soveltavan tehtävän yhteydessä tehty kasvin tunnistustehtävä pisteytettiin siten, 

että jokaisesta oikeasta lajinimestä sai yhden (1) pisteen. Jos tutkittava nimesi 

kasvin suku- (esimerkiksi luhtavillan villaksi) tai heimotasoisesti (seittitakiainen 

ohdakkeeksi), sai vastauksesta puoli (0,5) pistettä. Puoli pistettä sai myös, jos 

lajinimeäminen meni väärin, mutta vastauksessa ilmeni oikea suku (esimerkiksi 

luhtavilla oli nimetty tupasvillaksi). Lopuksi pisteet laskettiin yhteen. Maksimipis-

temäärä kasvintunnistustehtävässä oli 10 pistettä 

 

4.4.2 Silmänliikeaineiston analyysi 

Silmänliikeaineistoa analysoitiin heat mapien ja kasvikuville piirrettyjen areas of 

intrestien (AOI) määriteltyjen muuttujien avulla. Tutkimuksessa silmänliikkeitä tar-

kasteltiin fiksaatioiden lukumäärän sekä kokonaiskatseluajan (total visit duration) 

avulla. Heat mapin avulla on mahdollista visualisoida tutkittavien katseen tiheyttä 

tutkittavalla kohteella. Heat mapissa alueet, jotka keräävät paljon fiksaatioita vär-

jäytyvät lämpimillä väreillä ja alueet, joille fiksaatioita kohdistuu vähän, värjäyty-

vät viileämmillä sävyillä (Holmqvist & Andersson, 2017, 302-310).  

 

AOI:en avulla voidaan määritellä tarkemmin ne alueet, joiden keräämistä fiksaa-

tioista ollaan kiinnostuneita (Homqvist &Andersson, 2017, 254). AOI:ien piirtämi-

nen on tutkimuksen kannalta kriittinen vaihe, sillä se saattaa vaikuttaa merkittä-

västi tutkimustuloksiin. Tutkijan kannattaa määritellä AOI:t itse vain silloin, jos tut-

kimuksen kannalta kiinnostavat alueet ovat helposti eroteltavissa toisistaan. 

(Holmqvist & Andersson, 2017, 269). Koska tässä tutkimuksessa oltiin kiinnos-

tuttu tutkittavien katseen kohdistumisesta kasvin rakenteisiin, oltiin jo kasvikuvia 

mittariin valittaessa kiinnitetty huomiota kuvien selkeyteen ja kasvin rakenteiden 

erottuvuuteen. AOI:t piirrettiin jokaiselle kasvikuvalle siten, että jokainen kukinto, 
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lehti tai varren osa oli oma AOI (Kuva 1). Yhdellä kasvikuvalla oli siis useampi 

AOI, joiden avulla pyrittiin määrittelemään tutkittavien katseen kohdistumista ja 

kestoa kasvin eri rakenteisiin tutkimuksen aikana.  

 

 

Kuva 1. Puolukan kuvaan piirretyt Area of Intrestit (AOI) 

 
 

Jokaisesta kasvikuvasta muodostettiin myös koko kasvikuvan sisältämä AOI, 

jossa kasvin rakenteita ei oltu eritelty toisistaan. Toisin sanoen AOI sisälsi koko 

kasvikuvan. Näin pystyttiin määrittelemään tutkittavien kuvien kasvikohtaiset ko-

konaiskatseluajat tutkimuksen aikavapaalla kierroksella. 

 

Silmänliikeaineistoa analysoitiin vertailemalla opiskelijaryhmien välisiä eroja fik-

saatioiden määrän ja vierailujen kokonaiskeston suhteen kasvikuviin piirretyillä 

AOI:llä. Fiksaatioiden määrä kertoo, kuinka monta fiksaatiota esiintyy mitattavana 

aikana tietyn AOI:n sisällä. Vierailujen kokonaiskesto kertoo puolestaan ajan, 

joka kuluu AOI:lle osuneen ensimmäisen ja viimeisen fiksaation välillä. (Tobii AB, 

2022)  

 

4.4.3 Tilastolliset analyysit 

Katseenseurantaohjelmalla kerätty aineisto, soveltavan tehtävän ja kasvilajitun-

nistustehtävän pisteet sekä taustamuuttujina toimivien testien pisteet syötettiin 

IBM SPSS- Statistics 28- ohjelmaan. Tilastollisissa analyyseissa käytettiin 
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parametrittomille aineistoille soveltuvia menetelmiä, sillä tutkimuksen otoskoko 

oli pieni. 

 

Aikarajatulla katselukierroksella kerättiin AOI:lle osuneiden fiksaatioiden luku-

määrät ja kokonaisvierailuajat. Aikavapaalla katselukierroksella jokaisen tutkitta-

van AOI:lle osuneet fiksaatioiden lukumäärät ja katseluajat suhteutettiin heidän 

koko kasvikuvan katseluun käyttämäänsä aikaan tai fiksaatioiden määrään, jotta 

voitiin tarkastella muun muassa sitä, mihin kasvinosiin kukin tutkittava käytti suh-

teellisesti eniten aikaa. Tämä tapahtui siten, että esimerkiksi puolukan varren 

AOI:lle kohdistuneiden fiksaatioiden määrä jaettiin koko puolukan kasvikuvalle 

kohdistuneiden fiksaatioiden yhteismäärällä. Näin saatiin aikavapaan katselu-

kierroksen osalta jokaiselle AOI:lle suhteelliset katseluajat sekä fiksaatioiden 

määrät. Tämä oli tärkeää sen vuoksi, että aikavapaalla kastelukierroksella tutkit-

tavat saivat itse määritellä, kuinka kauan he jokaista kasvikuvaa tarkastelivat, jo-

ten aikavapaan katselukierroksen kokonaisvierailuajat ja fiksaatioiden määrät ei-

vät olleet sellaisenaan vertailukelpoisia. Lisäksi aikavapaalta kastelukierrokselta 

laskettiin jokaisen tutkittavan osalta yhteen kaikkien kymmenen kasvikuvien kas-

teluun käytetty kokonaisaika, jotta voitiin vertailla tutkittavien tehtävään käyttämiä 

absoluuttisia prosessointiaikoja. 

 

Opiskelijaryhmien välisiä eroja tarkasteltiin aikarajatun katselukierroksen osalta 

vertailemalla ryhmien keskiarvoja fiksaatioiden määrän ja vierailun kokonaiskes-

ton osalta. Aikavapaan katselukierroksen kohdalla fiksaatioiden määrät ja vierai-

lun kokonaiskestot suhteutettiin jokaisen tutkittavan kohdalla aikaan, jonka he 

käyttivät kasvikuvan tarkasteluun. Tällöin myös ryhmien välisten erojen tarkastelu 

kohdistui suhteutettuihin aikoihin. Lisäksi aikavapaan katselukierroksen kohdalla 

tarkasteltiin ryhmien välisiä eroja soveltavasta tehtävästä saatuihin pisteisiin sekä 

kasvilajitestistä saatuihin pisteisiin.  

 

Keskiarvojen välisien erojen vertailuun käytettiin Mann- Whitneyn U-testiä, sillä 

otoskoon ollessa pieni (alle 10-30) on keskiarvojen välinen vertailu luotettavaa 

tehdä U-testillä (Metsämuuronen, 2000, 62). Mann-Whitneyn U-testi soveltuu 

kahden ryhmän välisten erojen vertailuun, kun ryhmät ovat riippumattomia toisis-

taan ja muuttujien mittaustaso on vähintään järjestysasteikollinen (Tähtinen, 
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Laakkonen & Broberg, 2020, 135). Mann-Whitneyn U- testin tuloksia arvioidaan 

riskitasoa 0,05 käyttäen eli p-arvon ollessa suuruudeltaan pienempi kuin 0,05, 

voidaan eroa pitää tilastollisesti merkitsevänä (Tähtinen ym., 2020, 121). 

 

Luontosuhdetta mittaavan CNS- kyselyn osioista muodostettiin yksi summamuut-

tuja, joka nimettiin luontosuhteeksi. Metsämuurosen (2000, 29) mukaan summa-

muuttuja muodostetaan usein siksi, että tutkimuksen kannalta kyselyn yksittäiset 

osiot eivät ole kiinnostavia. Sen sijaan ollaan kiinnostuneita tutkittavan ilmiön 

esiintymisestä yleensä. Tässä tutkimuksessa olimmekin kiinnostuneita siitä, min-

kälainen tutkittavien koettu luontosuhde on yleensä. Ennen summamuuttujan 

muodostamista CNS- testin luotettavuutta testattiin Cronbahin alpha- testillä, joka 

mittaa käytetyn mittarin sisäistä yhdenmukaisuutta (Metsämuuronen, 2000, 32-

33). Ennen alpha- kertoimen laskemista, kyselyn osiot, jotka eivät olleet saman-

suuntaisia kyselyn muiden osioiden kanssa käännettiin. Tällaisia osioita olivat ky-

selyn väittämät 4, 12 ja 14. CNS- testin alphan arvo neljällätoista alkuperäisellä 

muuttujalla oli .710, eikä yhdenkään muuttujan pois jättäminen nostanut alphan 

arvoa merkittävästi. Koska alin hyväksyttävä alphan arvo on .60 (Metsämuuronen 

2000, 36), voitiin todeta, että CNS- testi mittasi riittävällä luotettavuudella tutkitta-

vien luontosuhdetta. Mittarin neljästätoista muuttujasta muodostettiin luontosuh-

detta kuvaava summamuuttuja. Summamuuttuja kuvaa tutkittavan luontosuh-

detta siten, että mitä lähempänä tutkittavan luontosuhdekyselyn vastausten kes-

kiarvo on arvoa 5 sitä vahvemmaksi hän kokee oman luontosuhteensa (Mayer & 

McPherson Frantz, 2004, 506). 

 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla tarkasteltiin, ovatko kasvikuvien 

havainnointiin toisella, aikavapaalla kastelukierroksella käytetty aika, kasvilajites-

teissä menestyminen, soveltavan tehtävän tulos sekä koettu luontosuhde yhtey-

dessä toisiinsa. Otoskoon pienuuden vuoksi valittiin korrelaatioiden laskutavaksi 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin, joka soveltuu parametrittomien aineisto-

jen vertailuun (Metsämuuronen, 2004, 14).  

 

Korrelaatiolla tarkoitetaan kahden muuttujan välillä olevaa riippuvuussuhdetta. 

Muuttujien välinen riippuvuus ei tarvitse olla täydellistä, sillä pienikin taipumus 

riippuvuuteen on korrelointia. Korrelaatiokertoimen avulla ilmaistaan korrelaation 
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voimakkuutta.  Korrelaatiokerroin voi saada arvoja vain väliltä -1 - + 1. Itseisar-

voltaan ykkösen arvoiset korrelaatiot ilmaisevat muuttujien välistä täydellistä yh-

teyttä, kun taas nolla kertoo täydellisestä yhteyden puutteesta. Korrelaatiokerroin 

ilmaisee kahden muuttujan välisen yhteyden voimakkuuden lisäksi myös yhtey-

den suunnan ts. korrelaatio voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. (Komulainen 

& Karma, 2002, 38-39; Metsämuuronen, 2006, 370) Korrelaatiokertoimen voi-

makkuuden tulisi olla suurempi kuin 0,8, jotta korrelaatiota voidaan kuvata erittäin 

voimakkaaksi. Korrelaatiokertoimen ollessa välillä 0,6-0,8 korrelaation voidaan 

sanoa olevan korkea ja kertoimen ollessa välillä 0,4-0,6 melko korkea tai kohtuul-

linen (Metsämuuronen, 2006, 346).  

 

Korrelaatiota tarkasteltaessa on pidettävä mielessä, että korrelaatiokertoimen 

merkitsevyyteen vaikuttaa korrelaation lisäksi myös otoskoko. Jos otoskoko on 

todella pieni, voi suurikin korrelaatio jäädä tilastollisesti merkityksettömäksi, kun 

taas otoskoon ollessa suuri, voi pienikin korrelaatio olla tilastollisesti merkitsevä 

(Metsämuuronen, 2011, 372). Tähtinen ym. (2020, 186) toteavatkin, että mitä 

pienemmästä otoskoosta on kyse, sitä suurempi tulee korrelaatiokertoimen olla 

ennen kuin sen voidaan katsoa osoittavan kahden muuttujan välisen riippuvuu-

den olevan tilastollisesti merkitsevää. 

 

 

5. Tutkimustulokset 
 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimuskysymysteni tulokset tutkimuskysymyksittäin. 

Ensimmäisessä alaluvussa vastaan tutkimuskysymykseen ” Miten luokanopetta-

jaopiskelijat ja biologian aineenopettajaopiskelijat eroavat siinä, mihin kasvinosiin 

he kiinnittävät huomionsa tutkimuksen aikarajatulla katselukierroksella kasviku-

via havainnoidessaan?” Toisessa alaluvussa vastaan tutkimuskysymykseen ”Mi-

ten luokanopettajaopiskelijat ja biologian aineenopettajaopiskelijat eroavat tutki-

muksen aikavapaalla katselukierroksella kasvikuvien havainnoinnissa sekä kas-

vien tunnistamista ja kasvituntemuksen soveltamista mittaavissa tehtävissä? Vii-

meisessä alaluvussa vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen ”Miten tutki-

muksen aikavapaalla kierroksella havainnointiin käytetty aika, kasvien 
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tunnistaminen, soveltaviin tehtäviin vastaaminen, luontosuhde tai lähtötaso-

osaaminen ovat yhteydessä toisiinsa? 

 

5.1. Miten luokanopettajaopiskelijat ja biologian aineenopettaja-

opiskelijat eroavat siinä, mihin kasvinosiin he kiinnittävät huo-

mionsa tutkimuksen aikarajatulla katselukierroksella kasvikuvia 

havainnoidessaan? 

 

Luokanopettajaopiskelijoiden ja biologian aineenopettajaopiskelijoiden tapaa 

tehdä näköhavaintoja kasvilajeista ja opiskelijaryhmien välisiä mahdollisia eroja 

siinä, mihin kasvinosiin he kiinnittävät kasvikuvissa huomionsa tutkimuksen aika-

rajatulla katselukierroksella tarkastellaan vertailemalla silmänliikeohjelman muo-

dostamia heat map-kuvia. Jokaisesta kasvilajista esitetään kaksi heat map- ku-

vaa, joista kuva a havainnollistaa luokanopettajaopiskelijoiden fiksaatioiden koh-

distumista heille esitetylle kasvikuvalle ja vastaavasti kuva b havainnollistaa ai-

neenopettajaopiskelijoiden fiksaatioiden kohdistumista vastaavalle kasvikuvalle 

tutkimuksen aikarajatulla katselukierroksella.  

 

Tämän jälkeen jokaisen kasvikuvan kohdalla tarkastellaan, onko opiskelijaryh-

mien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja heidän havainnoidessaan kasvikuvia 

tutkimuksen aikarajatulla tutkimuskierroksella.  

 

Kuvat 2a ja 2b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille esi-

tettyyn kuvaan luhtavillasta. Luokanopettajaopiskelijoiden heat mapissa (kuva 

2a) fiksaatiot ovat keskittyneet vahvasti kasvin yhteen kukintoon. Aineenopetta-

jaopiskelijoiden heat mapissa (kuva 2b) fiksaatiot ovat sen sijaan jakautuneet 

useamman kukinnon sekä kasvin varren alueelle. Heat mapien perusteella näyt-

täsikin siltä, että aineenopettajaopiskelijat olisivat tarkastelleet kasvia systemaat-

tisemmin kuin luokanopettajat, jotka ovat keskittäneet huomionsa lähinnä yhteen 

kukintoon. 
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Kuva 2a Luhtavilla luokanopettajat               Kuva 2b Luhtavilla aineenopettajat 

 

Vertailtaessa opiskelijaryhmien välisiä eroja ja niiden tilastollista merkitsevyyttä 

huomattiin, että opiskelijaryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevää eroa vierai-

lun kokonaiskeston kohdalla luhtavillan varren alueella (Z=-2,193; U=2,0; p= 

.032). Aineenopettajien katseen vierailun kokonaiskesto on luhtavillan varren 

kohdalla kaksi kertaa pidempi kuin luokanopettajilla.  

 

Kuvat 3a ja 3b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille esi-

tettyyn kuvaan metsäkortteesta. Luokanopettajaopiskelijoiden heat mapissa 

(kuva 3a) fiksaatiot ovat keskittyneet jälleen vahvasti kasvin kukintoihin. Tämän 

lisäksi opiskelijat ovat keksittäneet fiksaatioita myös kasvin keskivaiheella ole-

vaan lehdykkärykelmän ja varren liitoskohtaan. Aineenopettajaopiskelijoiden 

heat mapissa (kuva 3b) fiksaatiot näyttäisivät sen sijaan kohdistuneen kasvin leh-

dykkärykelmiin. Fiksaatioita on kohdistettu myös kasvien kukintoihin, mutta ei niin 

paljon kuin luokanopettajaopiskelijoiden kohdalla. Myös tämän kasvikuvan koh-

dalla aineenopettajaopiskelijat näyttäisivät tarkastelleen kasvia laajemmin kuin 

luokanopettajat, jotka ovat keskittäneet huomionsa kasvien kukintoihin ja yhteen 

lehdykkärykelmään. 
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Kuva 3a Metsäkorte luokanopettajat            Kuva 3b Metsäkorte aineenopettajat 

 

Vertailtaessa opiskelijaryhmien välisiä eroja ja niiden tilastollista merkitsevyyttä 

huomattiin, että opiskelijaryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevää eroa fiksaa-

tioiden määrän (Z=-2,5;U=1,0; p. 016,) ja katseen vierailun kokonaiskeston (Z= 

-2,6; U=0; p .008) osalta metsäkorteen varren kohdalla. Luokanopettajilla fiksaa-

tioita kohdistui kasvin varteen kolme kertaa enemmän kuin aineenopettajilla. Vie-

railun kokonaiskesto oli luokanopettajilla metsäkortteen varren kohdalla viisi ker-

taa pidempi kuin aineenopettajilla.  

 

Kuvat 4a ja 4b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille esi-

tettyyn kuvaan puolukasta. Luokanopettajaopiskelijoiden heat mapissa (kuva 4a) 

fiksaatiot ovat keskittyneet vahvimmin yhteen kasvin kukintoon. Tämän lisäksi 

opiskelijat ovat tarkastelleet kasvin lehtiä sekä varren ja kukinnon liitoskohtaa. 

Myös aineenopettajaopiskelijoiden heat mapissa (kuva 4b) fiksaatiot ovat vah-

vimmin kohdistuneet kasvin yhteen kukintoon ja kasvin lehtiin. Erona luokanopet-

tajien heat mapiin näyttäisi olevan pieni fiksaatioiden keskittymä myös kasvin toi-

seen kukintoon ja sen hede-emirakenteeseen.  
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Kuva 4a Puolukka luokanopettajat                       Kuva 4b Puolukka aineenopettajat 

 

Puolukan kohdalla opiskelijaryhmien välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä 

eroja. 

 

Kuvat 5a ja 5b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille esi-

tettyyn kuvaan oravanmarjasta. Luokanopettajaopiskelijoiden heat mapissa 

(kuva 5a) fiksaatiot ovat jälleen keskittyneet vahvasti kasvin kukintoihin. Aineen-

opettajaopiskelijoiden heat mapissa (kuva 5b) fiksaatiot ovat sen sijaan jakautu-

neet kukinnon sekä kasvin lehtirakenteiden alueille. Heat mapeja tarkasteltaessa 

näyttäisi tämänkin kasvin kohdalla siltä, että aineenopettajaopiskelijat olisivat tar-

kastelleet kasvia ja sen rakenteita laajemmin kuin luokanopettajat, jotka ovat kes-

kittäneet huomionsa lähinnä kasvin kukintoihin. 

 

      

Kuva 5a Oravanmarja luokanopettajat      Kuva 5b Oravanmarja aineenopettajat 
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Vertailtaessa opiskelijaryhmien välisiä eroja ja niiden tilastollista merkitsevyyttä, 

ei opiskelijaryhmien välillä löytynyt oravanmarjan kohdalla tilastollisesti merkitse-

viä eroja.  

 

Kuvat 6a ja 6b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille esi-

tettyyn kuvaan ulpukasta. Luokanopettajaopiskelijoiden heat mapissa (kuva 6a) 

fiksaatiot näyttäisivät keskittyneen jälleen vahvasti kasvin yhteen kukintoon. 

Myös aineenopettajaopiskelijoiden heat mapissa (kuva 6b) fiksaatiot ovat kohdis-

tuneet voimakkaasti kasvin kukintoon, mutta fiksaatioita on keskitetty myös kas-

vin lehtirakenteeseen. Myös ulpukan kohdalla heat mapien perusteella voidaan 

todeta, että aineenopettajaopiskelijat näyttäisivät tarkastelleen kasvia laajemmin 

kuin luokanopettajat. 

 

     

Kuva 6a Ulpukka luokanopettajat                   Kuva 6b Ulpukka aineenopettajat 

 

Vertailtaessa opiskelijaryhmien välisiä eroja ja niiden tilastollista merkitsevyyttä 

huomattiin, että opiskelijaryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevää eroa kasvin 

kukinnon kohdalla katseen vierailun kokonaiskeston osalta (Z= -2,2; U=2; p .032).  

Luokanopettajien vierailun kokonaiskesto ulpukan kukinnon kohdalla on kolme 

kertaa pidempi kuin aineenopettajilla.  

 

Kuvat 7a ja 7b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille esi-

tettyyn kuvaan harakankellosta. Luokanopettajaopiskelijoiden heat mapissa 

(kuva 7a) fiksaatiot näyttäisivät jälleen keskittyneen vahvasti kasvin yhteen ku-

kintoon. Aineenopettajaopiskelijoiden heat mapissa (kuva 7b) fiksaatiot ovat sen 

sijaan jakautuneet useamman kukinnon alueelle. Lisäksi aineenopettajat näyttäi-

sivät tarkastelleen jonkin verran myös kasvin lehtirakennetta.  
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Kuva 7a Harakankello luokanopettajat     Kuva 7b Harakankello aineenopettajat 

 

Vertailtaessa opiskelijaryhmien välisiä eroja ja niiden tilastollista merkitsevyyttä 

huomattiin, että opiskelijaryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevää eroa kukin-

tojen kohdalla katseen vierailun kokonaiskeston osalta (Z= -2,2, U=2; p .032). 

Luokanopettajien vierailun kokonaiskesto harakankellon kukinnon kohdalla on 

kaksi kertaa pidempi kuin aineenopettajilla.  

 

Kuvat 8a ja 8b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille esi-

tettyyn kuvaan kanervasta. Tämän kasvikuvan kohdalla kummankin opettajaopis-

kelijaryhmän fiksaatiot näyttäisivät hajaantuneen melko laajalle alueelle. Kum-

mallakin opiskelijaryhmällä voimakkain fiksaatioiden keskittymä näyttäisi kohdis-

tuvan kasvin yhteen kukintoon. Kukinnon lisäksi kumpikin opiskelijaryhmä näyt-

täisi keksittäneen huomionsa myös kasvin lehtirakenteeseen. Suuria eroja opis-

kelijaryhmien välillä ei kuitenkaan heat mapien perusteella havainnoinnissa näyt-

täisi tämän kasvin kohdalla olevan. 
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Kuva 8a Kanerva luokanopettajat        Kuva 8b Kanerva aineenopettajat 

 

Vertailtaessa opiskelijaryhmien välisiä eroja ja niiden tilastollista merkitsevyyttä, 

ei opiskelijaryhmien välillä löytynyt kanervan kohdalla tilastollisesti merkitseviä 

eroja. 

 

Kuvat 9a ja 9b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille esi-

tettyyn kuvaan leveästä osmankäämistä. Tämän kasvikuvan kohdalla opettaja-

opiskelijaryhmien välillä ei näyttäisi olevan suura eroja fiksaatioiden keskittymi-

sessä. Kumpikin ryhmä on tarkastellut eniten kasvin kukintoa, jonka lisäksi fik-

saatioita on kohdistettu jonkin verran myös kasvin lehtirakenteeseen.  

 

                   

Kuva 9a Leveä osmankäämi luokanopettajat   Kuva 9b Leveä osmankäämi aineenopettajat 
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Opiskelijaryhmien välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa leveän osman-

käämin kohdalla. 

 

Kuvat 10a ja 10b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille 

esitettyyn kuvaan niittynätkelmästä. Luokanopettajaopiskelijoiden heat mapissa 

(kuva 10a) fiksaatiot näyttäisivät keskittyneen vahvimmin kasvin kukintoon. Ai-

neenopettajaopiskelijoiden heat mapissa (kuva 10b) fiksaatiot ovat sen sijaan ja-

kautuneet kukintojen sekä kasvin varren alueelle. Heat mapien perusteella voi-

daankin sanoa, että aineenopettajaopiskelijat näyttäisivät tarkastelleen kasvia 

laajemmin kuin luokanopettajat, jotka ovat keskittäneet huomionsa lähinnä kasvin 

kukintoon. 

 

              

Kuva 10a Niittynätkelmä luokanopettajat     Kuva 10b Niittynätkelmä aineenopettajat 

 

Opiskelijaryhmien välillä ei kuitenkaan löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa niit-

tynätkelmän kohdalla. 

 

Kuvat 11a ja 11b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille 

esitettyyn kuvaan seittitakiaisesta. Tämän kasvikuvan kohdalla opettajaopiskeli-

jaryhmien välillä ei näyttäisi olevan suura eroja fiksaatioiden keskittymisessä. 

Kumpikin ryhmä on tarkastellut eniten kasvin kukintoa, jonka lisäksi fiksaatioita 

on kohdistettu myös kasvin varteen. 
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Kuva 11a Seittitakiainen luokanopettajat    Kuva 11b Seittitakiainen aineenopettajat 

 

Opiskelijaryhmien välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa seittitakiaisen 

kohdalla. 

 

Aikarajatun katselukierroksen tulokset osoittavat, että aineenopettajaopiskelijat 

ovat usean kasvin kohdalla havainnoineet systemaattisemmin kasvin eri osia 

kuin luokanopettajaopiskelijat, jotka ovat usein keskittyneet vain kasvin jonkin yk-

sittäisen osan tarkasteluun, mistä kertovat paitsi visuaaliset heatmap-kuvat, 

myös luokanopettajien tilastollisesti pidemmät prosessointiajat yksittäisten kasvin 

osien kohdalla. Opettajaryhmien välinen ero kasvikuvien havainnoinnissa aikara-

jatulla kastelukierroksella näyttäisi olevan se, että aineenopettajaopiskelijat tark-

kailevat kasveista useampia tuntomerkkejä kuin luokanopettajaopiskelijat. 

 

 

5.2 Miten luokanopettajaopiskelijat ja biologian aineenopettaja-

opiskelijat eroavat tutkimuksen aikavapaalla katselukierroksella 

kasvikuvien havainnoinnissa sekä kasvien tunnistamista ja kas-

vintuntemuksen soveltamista mittaavissa tehtävissä? 

 

Tässä luvussa vastataan toiseen tutkimuskysymykseen eli miten luokanopettaja-

opiskelijat ja aineenopettajaopiskelijat eroavat tutkimuksen aikavapaalla 
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katselukierroksella kasvikuvien havainnoinnissa sekä kasvien tunnistamista ja 

soveltamista mittaavissa tehtävissä. Toisin kuin ensimmäisellä katselukierrok-

sella, tällä kertaa havainnointiin liittyi tehtävänanto, joka kehotti tutkittavia pohti-

maan, mitä kasvin rakenne kertoo sen sopeutumisesta kasvuympäristöönsä sekä 

tunnistamaan kasvilajin. 

 

Ensiksi tarkastellaan kokonaisaikoja, joita ryhmät ovat käyttäneet kasvikuvien tar-

kasteluun tutkimuksen aikavapaalla kierroksella. Tämän jälkeen tarkastellaan ai-

kavapaalla katselukierroksella muodostuneita heat map-kuvia ja vertaillaan ryh-

mien vierailuaikoja ja fiksaatioiden määrää kasvikuvien AOI:ssä suhteessa kysei-

sen kasvikuvan katseluun käytettyyn kokonaisaikaan sekä fiksaatioiden koko-

naismäärään.  

 

5.2.1 Kasvikuvien kokonaiskatseluaika tutkimuksen aikavapaalla katselu-

kierroksella  

 

Aikavapaalla kastelukierroksella opiskelijat saivat tarkastella kasveja itse määrit-

telemänsä ajan. Opiskelijaryhmien välistä eroa katselun kokonaiskestossa aika-

vapaalla katselukierroksella tarkasteltiin vertaamalla opiskelijaryhmien vierailun 

kokonaiskeston keskiarvoja koko kasvikuvalla. Ryhmien välinen vertailu tehtiin 

jokaisen kasvikuvan kohdalla erikseen. Vierailun kokonaiskesto määriteltiin siten, 

että yksi kasvikuva muodosti yhden AOI:n. Opiskelijaryhmien katselun kokonais-

kestot tutkimuksen aikavapaalla katselukierroksella ovat nähtävissä Taulukossa 

1. 
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Taulukko 1. Opiskelijaryhmien vierailun kokonaiskestot kasvikuvilla tutkimuksen aikavapaalla kat-

selukierroksella. 

KASVI LO 
MD 

LO 
M 

LO 
SD 

LO 
MIN 

LO 
MAX 

AO 
MD 

AO  
M 

AO 
SD 

AO 
MIN 

AO 
MAX 

Luhtavilla * 19058 22623 11761 9843 38692 44917 43004 10875 24659 51798 

Metsäkorte 23839 27081 11108 17573 46082 36449 38628 12541 27851 59330 

Puolukka * 15466 15729 1878 13779 18800 30616 32207 11672 17032 47559 

Oravanmarja 18583 20903 12222 7066 35864 22329 30783 30477 9320 84282 

Ulpukka  10849 11069 4117 5656 15467 23616 34103 31835 6297 88400 

Harakankello 16283 16500 9839 5084 32021 12769 16732 11524 5968 35274 

Kanerva 15554 15692 10527 3473 32133 18017 21838 19440 0 49425 

Osmankäämi 9500 11285 6459 5600 20633 12735 21319 18592 7032 52516 

Niittynätkelmä 10666 17823 12183 8366 35246 16333 22191 15683 7385 46584 

Seittitakiainen 17690 15073 5501 8467 20332 11683 10653 8040 0 21981 

* ryhmien välinen ero tilastollisesti merkitsevä, p. < .05 

 

Tilastollisesti merkitsevää eroa vierailun kokonaiskeston kohdalla löytyi kahden 

kasvin kohdalla, jotka olivat luhtavilla (Z= -2,193; U=2; p .028) ja puolukka (Z= -

2,402; U=1,; p .016). Kummankin kasvin kohdalla aineenopettajat olivat katsel-

leet kasvin kuvaa kaksi kertaa pidempään kuin luokanopettajat.  

 

5.2.2 Suhteellinen kasvikuvien AOIhin käytetty katseluaika  

 

Luokanopettajaopiskelijoiden ja biologian aineenopettajaopiskelijoiden kasviku-

vien tarkasteluun käyttämää suhteellista aikaa ja havaintojen kohdistumista kas-

vin eri osille tarkastellaan seuraavaksi vertailemalla katseenseurantaohjelman 

muodostamia heat map-kuvia kasvikuvista tutkimuksen aikavapaalla kastelukier-

roksella. Tutkittavia oli ohjeistettu tarkastelemaan, mitä kasvien rakenteet ja ul-

konäkö kertovat kasvin sopeutumisesta elinympäristöönsä. Vastaukset pyydettiin 

kirjoittamaan erilliselle tutkimuslomakkeelle. Lisäksi kukin kasvi pyydettiin tunnis-

tamaan ja nimeämään tehtävän lopuksi. Tutkittavat saivat tarkastella jokaista 

kasvikuvaa niin kauan kuin katsoivat tarpeelliseksi.  

 

Seuraavaksi jokaisesta kasvikuvasta esitetään kaksi heat map- kuvaa, joista 

kuva a havainnollistaa luokanopettajaopiskelijoiden fiksaatioiden kohdistumista 

heille esitetylle kasvikuvalle ja vastaavasti kuva b havainnollistaa biologian 
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aineenopettajaopiskelijoiden fiksaatioiden kohdistumista vastaavalle kasviku-

valle tutkimuksen aikavapaalla katselukierroksella.  

 

Tämän jälkeen tarkastellaan jokaisen kasvikuvan kohdalla, onko opiskelijaryh-

mien suhteellisissa katseluajoissa tilastollisesti merkitseviä eroja siinä, kuinka 

kauan he ovat tarkastelleet kasvien eri rakenteita.  

 

Kuvat 12a ja 12b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille 

esitettyyn kuvaan luhtavillasta. Luokanopettajaopiskelijoiden heat mapissa (kuva 

12a) fiksaatiot näyttäisivät jakautuneen kasvin jokaiseen kukintoon. Aineenopet-

tajaopiskelijoiden heat mapissa (kuva 12b) fiksaatiot ovat sen sijaan jakautuneet 

vain kolmen kukinnon alueelle. Heat mapien perusteella vaikuttaisikin sitä, että 

aineenopettajaopiskelijat ovat toisella katselukerralla, johon liittyi tehtävänanto, 

keskittäneet huomionsa pienemmälle alueelle kuin luokanopettajaopiskelijat. 

 

       

Kuva 12a Luhtavilla2 luokanopettajat         Kuva 12b Luhtavilla2 aineenopettajat 

 

Opiskelijaryhmien välillä ei luhtavillan kohdalla löytynyt tilastollisesti merkitseviä 

eroja suhteellisissa katseluajoissa. 

 

Kuvat 13a ja 13b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille 

esitettyyn kuvaan metsäkortteesta. Luokanopettajaopiskelijoiden heat mapissa 
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(kuva 13a) fiksaatiot ovat jakautuneet toisella katselukerralla lähes koko kasvin 

alueelle. Ainoastaan kukinnon ja lehtirakenteen välisen varren alueelle ei ole osu-

nut fiksaatioita. Aineenopettajaopiskelijoiden heat mapissa (kuva 13 b) fiksaatiot 

ovat sen sijaan kohdistuneet kasvin ylimpiin lehdykkärykelmiin sekä itiöpesäkkei-

den alaosiin. Myös tämän kasvikuvan kohdalla vaikuttaisi siltä, että aineenopet-

tajaopiskelijat olisivat keskittyneen rajatumpien alueiden tarkasteluun, kun taas 

luokanopettajaopiskelijoiden fiksaatiot ovat jakautuneet lähes koko kasvin alu-

eelle. 

 

     

Kuva 13a Metsäkorte2 luokanopettajat     Kuva 13b Metsäkorte2 aineenopettajat 

 

Opiskelijaryhmien välillä ei löytynyt metsäkorteen kohdalla tilastollisesti merkitse-

viä eroja suhteellisissa katseluajoissa. 

 

Kuvat 14a ja 14b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille 

esitettyyn kuvaan puolukasta. Tämän kasvikuvan kohdalla opiskelijaryhmien fik-

saatioiden kohdistumisessa ei juurikaan näyttäisi heat mapin perustella olevan 

eroja. Fiksaatioita on kohdistettu eniten yhteen kukintoon ja jonkin verran kasvin 

varren ja kukinnon liitoskohtaan, kasvin varteen sekä lehtiin. Luokanopettajat 

näyttäisivät kohdistaneen hieman enemmän fiksaatioita varren alueelle. 
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Kuva 14a Puolukka2 luokanopettajat             Kuva 14b Puolukka2 aineenopettajat 

 

Vertailtaessa opiskelijaryhmien välisiä eroja ja niiden tilastollista merkitsevyyttä, 

löytyi tilastollisesti merkitsevä ero puolukan varren kohdalla vierailun kokonais-

ajan suhteellisessa kestossa (Z= -2,095; U= 2,5; p .032).  Luokanopettajat ovat 

käyttäneet varren tarkasteluun 17% kokonaisvierailuajastaan koko kasvikuvalla, 

kun taas aineenopettajat ovat käyttäneet varren tarkasteluun 9% kokonaisvierai-

luajastaan.  

 

Kuvat 15a ja 15b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille 

esitettyyn kuvaan oravanmarjasta. Luokanopettajaopiskelijoiden heat mapissa 

(kuva 15a) fiksaatiot ovat jälleen keskittyneet vahvasti kasvin kukintoihin, mutta 

fiksaatioita on kohdistettu runsaasti myös kasvin lehtiin. Myös aineenopettaja-

opiskelijoiden heat mapissa (kuva 15 b) fiksaatiot ovat kohdistuneet aikavapaalla 

katselukierroksella voimakkaasti kasvin kukinnon alueelle.   
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Kuva 15a Oravanmarja2 luokanopettajat        Kuva 15b Oravanmarja2 aineenopettajat 

 

Opiskelijaryhmien välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa oravanmarjan 

kohdalla. 

 

Kuvat 16a ja 16b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille 

esitettyyn kuvaan ulpukasta. Tämän kasvikuvan kohdalla opiskelijaryhmien fik-

saatioiden kohdistumisessa ei juuri näyttäisi heat mapin perustella olevan eroja. 

Fiksaatioita on kohdistettu eniten yhteen kukintoon sekä lehtirakenteeseen. Li-

säksi kumpikin opiskelijaryhmä on kohdistanut jonkin verran fiksaatioita kasvien 

varsiin. 

 

  

Kuva 16a Ulpukka2 luokanopettajat                    Kuva 16b Ulpukka2 aineenopettajat 

 

Opiskelijaryhmien välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa ulpukan koh-

dalla. 
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Kuvat 17a ja 17b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille 

esitettyyn kuvaan harakankellosta. Kummallakin opiskelijaryhmällä fiksaatiot 

keskittyvät voimakkaimmin kasvin kukintoihin. Kukintojen lisäksi luokanopettaja 

opiskelijoiden fiksaatiot ovat jakaantuneet melko tasaisesti kasvin muiden raken-

teiden alueille, kun taas aineenopettajaopiskelijoiden fiksaatiot ovat keskittyneet 

hieman rajatummille alueille kasvin varren ja lehtien kohdalla.  

 

   

Kuva 17a Harakankello2 luokanopettajat          Kuva 17b Harakankello2 aineenopettajat 

 

Opiskelijaryhmien välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa harakankel-

lon kohdalla. 

 

Kuvat 18a ja 18b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille 

esitettyyn kuvaan kanervasta.  Tämän kasvikuvan kohdalla kummankin opettaja-

opiskelijaryhmän fiksaatiot ovat hajaantuneet melko laajalle alueelle. Aineenopet-

tajaopiskelijoiden heat mapissa (kuva 18b) voimakkaimmin fiksaatioita keränneet 

alueet ovat kuitenkin selvästi rajatumpia kuin luokanopettajaopiskelijoiden heat 

mapissa (kuva 18a), sillä aineenopettajaopiskelijoiden fiksaatioita ovat keränneet 

lähinnä muutamat kukinnot. 
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Kuva 18a Kanerva2 luokanopettajat   Kuva 18b Kanerva2 aineenopettajat 

 

Vertailtaessa opiskelijaryhmien välisiä eroja ja niiden tilastollista merkitsevyyttä, 

löytyi tilastollisesti merkitsevä ero kanervan lehtien kohdalla vierailun kokonais-

vierailuajan suhteellisessa kestossa (Z= -2,207; U= 2,0; p .032).  Luokanopettajat 

ovat käyttäneet kanervan lehtien tarkasteluun 22% kokonaisvierailuajastaan 

koko kasvikuvalla, kun taas aineenopettajat ovat käyttäneet lehtien tarkasteluun 

9% kokonaisvierailuajastaan. 

 

Kuvat 19a ja 19b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille 

esitettyyn kuvaan leveästä osmankäämistä. Tämän kasvikuvan kohdalla kum-

mankin opettajaopiskelijaryhmän fiksaatiot näyttäisivät keskittyvän voimakkaim-

min kasvin kukintoon. Luokanopettajaopiskelijoiden fiksaatiot ovat tämän kasvin 

kohdalla jakautuneet kuitenkin lähes koko kasvin alueelle, kun taas aineenopet-

tajaopiskelijat ovat keksittäneet fiksaationsa lähinnä kasvin kukinnon yläosaan 

sekä lehden kärkeen.  
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Kuva 19a Osmankäämi2 luokanopettajat    Kuva 19b Osmankäämi2 aineenopettajat 

 

Opiskelijaryhmien välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa leveän osman-

käämin kohdalla. 

 

Kuvat 20a ja 20b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille 

esitettyyn kuvaan niittynätkelmästä. Tämän kasvikuvan kohdalla opiskelijaryh-

mien fiksaatioiden kohdistumisessa ei näyttäisi heat mapin perustella olevan 

suurta eroa. Kummankin opiskelijaryhmän fiksaatiot ovat keskittyneet voimak-

kaasti kasvin kukintojen ja kasvin varren alueelle.   

                 

Kuva 20a Niittynätkelmä2 luokanopettajat   Kuva 20b Niittynätkelmä2 aineenopettajat 
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Vertailtaessa opiskelijaryhmien välisiä eroja ja niiden tilastollista merkitsevyyttä 

huomattiin, että opiskelijaryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevää eroa niitty-

nätkelmän lehtiin kohdistuneiden fiksaatioiden suhteellisen määrän kohdalla (Z= 

-2,35; U= 2,5; p .032). Aineenopettajat ovat kohdistaneet kasvin lehtiin enemmän 

fiksaatioita kuin luokanopettajat. 

 

Kuvat 21a ja 21b kuvaavat opiskelijaryhmien fiksaatioiden kohdistumista heille 

esitettyyn kuvaan seittitakiaisesta. Tämän kasvikuvan kohdalla luokanopettaja-

opiskelijat näyttäisivät kohdistaneensa eniten fiksaatioita kasvin kukintoon, jonka 

jälkeen fiksaatiot ovat jakaantuneet melko tasaisesti kasvin muiden rakenteiden 

kesken. Myös aineenopettajaopiskelijoiden fiksaatiot ovat voimakkaimmin koh-

distuneet kasvin kukintoon, mutta tämän lisäksi fiksaatioita on kohdistettu selvästi 

myös varren ja lehtien alueelle.  

 

        

Kuva 21a Seittitakiainen2 luokanopettajat     Kuva 21b Seittitakiainen2 aineenopettajat 

 

Opiskelijaryhmien välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa seittitakiaisen 

kohdalla. 

 

Toisella katselukierroksella, johon liittyi selkeä tehtävänanto tunnistaa kasvilaji ja 

soveltaa lajintuntemukseen liittyvää tietoa, aineenopettajaopiskelijat näyttävät 

toimineen strategisemmin ja systemaattisemmin kuin luokanopettajaopiskelijat. 
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Toisin sanoen aineenopettajaopiskelijoiden huomio näyttäsi kiinnittyneen luokan-

opettajaopiskelijoita valikoituneemmin soveltavaan tehtävään vastaamisen kan-

nalta olennaisiin kasvin rakenteen osiin, kun taas luokanopettajien huomio näyt-

täisi hajaantuneen kasvikuville laajemmin.  Lisäksi aineenopettajaopiskelijat ovat 

käyttäneet kasvien havainnointiin enemmän aikaa kuin luokanopettajaopiskelijat. 

Aikavapaalla katselukierroksella tilastollisesti merkitsevät erot painottuivatkin si-

ten, että aineenopettajaopiskelijat olivat käyttäneet luokanopettajaopiskelijoita 

enemmän aikaa kasvikuvien tarkastelemiseen, jolloin aineenopettajaopiskelijoi-

den kokonaiskatseluajat kasvikuvilla olivat pidempiä. Luokanopettajat olivat puo-

lestaan saattaneet jäädä myös toisella katselukierroksella tarkastelemaan jotakin 

yksittäistä kasvin rakennetta kauemmin kuin aineenopettajat, jolloin heidän suh-

teelliset vierailun kokonaiskestot jollain kasvin rakenteen AOI:llä olivat pidempiä 

kuin aineenopettajaopiskelijoilla. 

 

5.2.3 Opettajaopiskelijaryhmien väliset erot soveltavassa tehtävässä ja la-

jintunnustustehtävässä 

 

Tarkasteltaessa opiskelijaryhmien välisiä eroja soveltavan tehtävän ja lajintunnis-

tustehtävän kohdalla, löytyi tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä lajintun-

nistustehtävän kohdalla (Z= -2,19; U= 2,0; p .032). Aineenopettajat tunnistivat 

kasvilajeja luokanopettajia paremmin. Aineenopettajat tunnistivat keskimäärin 

kuusi kasvia kymmenestä, kun taas luokanopettajat tunnistivat kolme kasvia 

kymmenestä. Soveltavien tehtävien kohdalla tilastollisesti merkitsevää eroa ryh-

mien välillä ei löytynyt, vaikka osaamisessa oli huomattavia eroja opiskelijaryh-

mien välillä. Luokanopettajaopiskelijoiden keskiarvopistemäärä soveltavasta teh-

tävästä oli 18,6 pistettä, kun taas aineenopettajilla vastaava pistemäärä oli 28,2. 

Tähän on saattanut vaikuttaa soveltavan tehtävän suurehkot keskihajonnat, mikä 

saattaa selittää sitä, ettei tilastollista eroa ryhmien välillä ollut vaikka piste-ero 

ryhmien välillä onkin selkeä. Soveltavan tehtävän sekä lajitunnistustehtävän tu-

losten keskiluvut ovat nähtävissä taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Soveltavan tehtävän ja lajintunnistustehtävän tulokset (mediaani, keskiarvo, keksi-

hajonta, minimi- ja maksimiarvot) opiskelijaryhmittäin 

 LO 
MD 

LO 
M 

LO 
SD 

LO 
MIN 

LO 
MAX 

AO 
MD 

AO 
M 

AO 
SD 

AO 
MIN 

AO 
MAX 

SOVELTAVAT 
 TEHTÄVÄT 

17,0 18,6 7,9 9,0 31,0 31,0 28,2 11,4 13,0 40,0 

LAJINTUNNISTUS* 3,0 3,3 1,7 1,5 5,5 6,6 6,4 1,9 3,5 8,5 

TEHTÄVIEN  
YHTEISPISTEET 

22,5 21,9 7,7 12,0 33,0 39,5 34,6 11,8 20,5 46,5 

* p < .05   

 

 

5.3. Miten havainnointiin käytetty aika, kasvien tunnistaminen, 

soveltaviin tehtäviin vastaaminen, luontosuhde ja lähtötaso-

osaamiseen ovat yhteydessä toisiinsa? 

 

Tässä luvussa tarkastellaan, ovatko kasvikuvien havainnointiin aikavapaalla kat-

selukierroksella käytetty aika, kasvien tunnistaminen, soveltavan tehtävän vas-

tauksista saadut pisteet, koettu luontosuhde ja lajintunnistuksen lähtötaso-osaa-

minen, jota mitattiin lajintunnistuksen lähtötasotestillä, yhteydessä toisiinsa. Ko-

ettua luontosuhdetta mittaavan CNS- testin sekä lajintunnistuksen lähtötasotestin 

tulokset ovat nähtävissä taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Lajintunnistuksen lähtötasotestin ja CNS-testin mediaanit, keskiarvot, kes-

kihajonnat sekä minimi- ja maksimiarvot opiskelijaryhmittäin 

 LO 

MD 

LO 

M 

LO 

SD 

LO 

MIN 

LO 

MAX 

AO 

MD 

AO 

M 

AO 

SD 

AO 

MIN 

AO 

MAX 

LAJINTUNNISTUKSEN  
LÄHTÖTASOTESTI 

10,0 9,4 0,89 8,0 10,0 15,0 13,6 3,97 7,0 17,0 

LUONTOSUHDE 
(CNS- TESTI) 

4,1 3,9 0,32 3,5 4,1 3,9 4,1 0,5 3,6 4.9 

 

Opiskelijaryhmien välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja lajintunnistuk-

sen lähtötasotestin tai CNS- testin osalta. Lähtötaso-osaamisessa on kuitenkin 

havaittavissa selkeä ero opiskelijaryhmien välillä aineenopettajaopiskelijoiden 

tunnistaessa kasveja luokanopettajaopiskelijoita paremmin. Aineenopettajien 
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kohdalla lajintunnistuksen lähtötasotestin tulosten keskihajonta on ollut suuri, jo-

ten se on saattanut vaikuttaa siihen, ettei ryhmien välillä ollut tilastollisesti mer-

kitsevää eroa lajintunnistuksen lähtötasotestin kohdalla.  

 

Mahdollisia yhteyksiä kasvien kokonaiskatseluaikojen, luontosuhdetestin tulos-

ten, lajintunnistuksen lähtötasotestin, soveltavan tehtävän pisteiden, lajintunnis-

tuspisteiden sekä soveltavan tehtävän pisteiden sekä lajintunnistustehtävän yh-

teispisteiden kesken etsittiin laskemalla muuttujien väliset korrelaatiokertoimet. 

Korrelaatiot ovat nähtävissä taulukossa 4.  

 

Taulukko 4. Spermanin järjetyskorrelaatiokertoimet aikavapaan katselukierroksen koko-

naiskatseluajalle, luontosuhteelle, lajintunnistuksen lähtötasotestille (lajitesti 1), toisen 

kierroksen lajintunnistustehtävälle (lajitesti 2), soveltavalle tehtävälle sekä soveltavan 

tehtävän ja lajintunnistustehtävän yhteispisteille 

 kokonaiskatse-

luaika 

luonto-

suhde 

laji-

testi1 

laji-

testi2 

sovel-

tava 

tehtävä 

sovel-
tava 
tehtävä 
ja laji-
testi 

kokonaiskatseluaika 1 .337 .031 .188 .506 .498 

luontosuhde  1 .379 .276 .105 .098 

lajitesti1   1 .865** .352 .511 

lajitesti2    1 .305 .486 

soveltava tehtävä     1 .972** 

soveltava tehtävä 

 ja lajitesti2 

     1 

** p< .01 

     

Tilastollisesti merkitsevä yhteys löytyi lajintunnistuksen lähtötasotestin ja silmän-

liiketutkimuksen toisen kierroksen lajintunnistustestin välillä. Korrelaatio on posi-

tiivinen, eli lähtötasotestisissä kasveja hyvin tunnistaneet opiskelijat tunnistivat 

kasveja hyvin myös silmänliiketutkimuksen lajintunnistustestissä. Positiivinen, ti-

lastollisesti merkitsevä korrelaatio löytyi myös soveltavan tehtävän ja soveltavan 

tehtävän ja lajintunnistustehtävän yhteispisteiden välillä. Tämä toki selittyy sillä, 

että kyseessä on sama soveltava tehtävä, joten sen tuleekin korreloida itsensä 

kanssa. 

 

       



53 
 

6. Luotettavuus 
 

 

Metsämuurosen (2011,74) mukaan tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida 

reliabiliteetin ja validiteetin avulla. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetilla 

tarkoitetaan mittauksen toistettavuutta. Reliaabelilla mittarilla saadaan eri mit-

tauskerroilla melko samanlaisia vastauksia. Validiteetti puolestaan vastaa kysy-

mykseen siitä, tutkittiinko sitä ilmiötä, jota oli tarkoitus tutkia. Validiteetti voidaan 

jakaa ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tut-

kimuksen yleistettävyyttä ja sisäisellä validiteetilla käsitteiden oikeaa käyttöä ts. 

ovatko tutkimuksessa ja mittarissa käytetyt käsiteet teorian mukaisia ja katta-

vatko käsitteet riittävän kattavasti tutkittavan ilmiön. (Metsämuuronen, 2011, 74)  

 

Tutkimuksen mittarilla tarkoitetaan joko yksittäistä testiä tai suuremmasta mitta-

ristosta tehtyä osamittaria. Yleensä mittari koostuu useasta osiosta, kuten tässä-

kin tutkimuksessa. Jotta tutkimuksen tulokset olisivat yleistettävissä, on suositel-

tavaa käyttää valmista mittaria, jota on testattu suurilla ihmismäärillä ja näin sen 

luotettavuus on testattu ja raportoitu aiemmissa tutkimuksissa. (Metsämuuronen, 

2000, 43) Tässä tutkimuksessa taustamuuttujamittarit olivat valmiita, useissa ai-

kaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä ja testattuja mittareita. Luontosuhdemitta-

rin luotettavuutta juuri tämän tutkimuksen aineistoon testattiin vielä laskemalla 

vastauksille Cronbachin alpha- kerroin.  

 

Koska luontosuhdemittarin väittämät käännettiin englannista suomeksi, testattiin 

suomennetut väittämät kahdella luokanopettajaopiskelijalla, jotka eivät osallistu-

neet tutkimukseen. Näin haluttiin varmistaa, että väittämät ovat ymmärrettäviä ja 

mittaavat näin siis sitä, mitä niiden halutaankin mittaavan. Tämä on tärkeää, sillä 

kyselytutkimuksen yhtenä riskinä on kysymysten ymmärrettävyys ja kysymyksiin 

liittyvä väärinymmärryksen mahdollisuus: vastaaja saattaa ymmärtää kysymyk-

set toisin kuin tutkija on ajatellut (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 195, 231–

232). Testin jälkeen korjattiin muutamia kirjoitusvirheitä, mutta muutoin mittari 

vaikutti toimivalta ja väittämät ymmärrettäviltä. 
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Voidaankin siis todeta, että taustamuuttujien osalta tutkimuksen reliabiliteetti 

sekä validiteetti ovat hyviä, sillä käytetyt mittarit ovat jo aiemmin testattuja ja tä-

män tutkimuksen tulokset näiltä osin näyttäisivät olevan linjassa aiempiin tutki-

muksiin. 

 

Silmänliiketutkimukseen ei valmista mittaria ollut käytettävissä, sillä aiempaa tut-

kimusta aiheesta ei juuri ole. Mittari rakennettiin yhteistyössä CELLS- tutkimus-

hankkeen jäsenten kanssa, jotta mittarista tulisi mahdollisimman validi. Kasviku-

via mittariin valittaessa pyrittiin löytämään mahdollisimman korkealaatuisia kuvia, 

joista erottuvat hyvin kasvin rakenteet, joiden havainnoinnista oltiin kiinnostu-

neita. Lisäksi mittariin valittuja kuvia valittaessa kiinnitettiin huomiota kuvien häi-

riöttömyyteen ts. siihen, ettei kuvassa kasvin lisäksi olisi mitään muuta, joka saat-

taisi kiinnittää tutkittavien huomiota. On kuitenkin pidettävä mielessä, että omaa 

mittaria käytettäessä tutkimuksen luotettavuus on täysin oman mittarin luotetta-

vuuden varassa (Metsämuuronen, 2000, 44). Onkin siis mahdollista, että toisilla 

kasvikuvilla tutkimuksen tulokset saattaisivat olla erilaiset. Tutkimuksen tuloksia 

ei siis voi silmänliiketutkimuksen osalta yleistää koskemaan opettajaksi opiskele-

vien kasvien havainnointia ja kasvilajintuntemusta yleisesti. Toisaalta tausta-

muuttujana käytetty, aiemmin testattu kasvilajitestin sekä silmänliiketutkimuksen 

aikavapaan katselukierroksen kasvintunnistustestin tulokset korreloivat voimak-

kaasti keskenään, mikä viitaisi siihen, että tulokset ainakin kasvilajittuntemuksen 

osalta saattaisivat olla samansuuntaisia myös muilla kasvikuvilla sekä kasvila-

jeilla. Näin ollen voitaisiin olettaa silmänliikemittarin olleen kohtuullisen validi eli 

mitanneen sitä, mitä sen oli tarkoituskin mitata. 

 

Silmänliiketutkimuksen reliabiliteettia voidaan verrata vain saman tyyppisiin tutki-

muksiin ts. tutkimuksiin, joissa silmänliikkeitä on tutkittu vastaavan ilmiön parissa 

(Homqvist & Andersson, 2019, 616). Koska vastaavan kaltaisia silmänliiketutki-

muksia ei juuri ole tehty, on tämän tutkimuksen reliabiliteettia vaikeaa arvioida. 

Tutkimuksen luotattavuuden parantamiseksi tutkimuksen eri vaiheet onkin pyritty 

raportoimaan mahdollisimman huolellisesti siten, että lukijalle muodostuu selkeä 

käsitys siitä, miten tutkimus on toteutettu. Näin tutkimus olisi mahdollista toistaa 

samankaltaisena myös myöhemmin. Tämä onkin Hirsijärven ym. (2009, 232) mu-

kaan tutkimuksen luotettavuuden kannalta keskeistä.  



55 
 

Silmänliiketutkimuksen soveltava tehtävän tulosten kohdalla on myös hyvä pitää 

mielessä jo aiemmin mainittu käsitteiden monitulkintaisuuden haaste (Hirsjärvi 

ym. 2009, 231-232). Tutkija ei voi olla ikinä täysin varma siitä, ovatko tutkittavat 

ymmärtäneet heille esitetyt käsitteet samalla tavalla. Lisäksi on mahdollista, että 

tutkija vastauksia analysoidessaan ei osaa tulkita tutkittavien vastauksia siten, 

kuin tutkittavat ovat ne tarkoittaneet. Käsitteiden monitulkintaisuudesta pyrittiin 

tutkimuksen aikana pääsemään eroon sillä, että kaikki tutkittavat saivat samat 

toimintaohjeet sekä suullisesti että kirjallisesti. Lisäksi tutkija oli koko tutkimuksen 

ajan paikalla ja tutkittavien saatavilla, jos heillä syntyi kysymyksiä tutkimuksen 

aikana.  

 

Soveltavaan tehtävän tuloksiin saattoi myös vaikuttaa kokeen pituus, jolloin vii-

meisten kasvien kohdalla tutkittavat eivät välttämättä jaksaneet keskittyä kasvien 

havainnointiin ja soveltaviin tehtäviin vastaamiseen yhtä hyvin kuin kokeen 

alussa. Tähän viittaa tutkittavien aikavapaalla katselukierroksella kasvikuvien tar-

kasteluun käyttämän kokonaisajan lyheneminen kokeen viimeisten kasvikuvien 

kohdalla. Mittarin luotettavuutta olisikin voinut vahvistaa kasvikuvien esitysjärjes-

tyksen satunnaistamisella. Tällöin kasvin paikka mittarissa olisi vaihdellut tutkit-

tavien välillä, eikä tutkittavien väsyminen olisi päässyt vaikuttamaan vain tiettyjen, 

nyt mittarissa viimeisenä olleiden kasvien havainnointiin. 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen silmänliiketutkimuksen osalta vaikuttaa silmänliike-

mittarin haasteiden lisäksi myös pieni otoskoko (N=10), joka ei täytä tilastollisen 

analyysin yleisiä oletuksia otoskoosta. Tämän vuoksi tutkimuksen tuloksia ei voi 

yleistää koskemaan perusjoukkoa. Tutkimus tulokset ovat kuitenkin linjassa ai-

kaisemman lajintunnistusta sekä luokanopettajaopiskelijoiden kasvilajintunte-

musta käsitelleiden tutkimuksen kanssa ja vahvistaa omalta osaltaan näin aikai-

sempien tutkimusten tuloksia. 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyvät myös tutkimuksen teon eettiset kysymykset 

niin tutkimuksen teon eri vaiheissa kuin tuloksia raportoitaessa. Tutkijalle eettinen 

tarkastelu tarjoaa välineitä, joilla hän voi lisätä tutkimuksensa tieteellistä korrekti-

suutta sekä luotettavuutta (Tähtinen ym., 2020, 57-58). Tässä tutkimuksessa on 

pyritty noudattamaan Opetus ja kulttuuriministeriön Tutkimuseettisen 
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neuvottelukunnan (2019) asettamia ihmistietteellistä tutkimusta koskevia eettisiä 

periaatteita. Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat osallistuivat tutkimukseen va-

paaehtoisesti. Tutkimuksen aluksi heille esiteltiin tutkimushanketta koskeva tie-

tosuojailmoitus ja heitä pyydettiin suostumus tutkimukseen osallistumiseen tutki-

musluvan allekirjoittamalla. Tutkittavilla oli myös halutessaan mahdollisuus kes-

keyttää tutkimus. Tulosten raportoinnissa on pyritty siihen, että yksittäisiä tutkit-

tavia ei pystytä tunnistamaan. Raportointivaiheessa tuloksia käsitellään vain 

opiskelijaryhmätasolla, eikä yksittäisten opiskelijoiden tuloksia nosteta esiin.  

 

 

7. Pohdintaa 
 

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että kun kasvilajin ha-

vainnointiin ei liittynyt tehtävänantoa, luokanopettajaopiskelijat tarkastelivat kuvia 

keskittyen vain yksittäisiin kasvinosiin, kun taas aineenopettajaopiskelijat tarkas-

telivat kasvikuvia perusteellisemmin, useampiin kasvin osiin keskittyen. Kun ha-

vainnointiin liittyi lajintuntemukseen liittyvä tehtävänanto, aineenopettajaopiskeli-

jat näyttävät olleen havainnoinnissaan strategisempia keskittyen tiettyihin, tehtä-

vän kannalta olennaisiin kasvinosiin. Vaikka kasvilajien tunnistusta ei ole aikai-

semmin tällä menetelmällä tutkittu, tutkimuksen tulokset ovat linjassa aikaisem-

pien silmänliiketutkimusten kanssa, vaikka ne on toteutettu eri konteksteissa. Ko-

konaisuutena tutkimuksen tulokset antavat huolestuttavaa tietoa etenkin luokan-

opettajaopiskelijoiden lajintuntemuksen tasosta. 

   

Tutkimuksen ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää, 

eroavatko luokanopettajaopiskelijat ja biologian aineenopettajaopiskelijat siinä, 

mihin kasvinosiin he kiinnittävät huomiota kasvikuvia havainnoidessaan tutkimuk-

sen ensimmäisellä, aikarajatulla katselukierroksella, johon ei liittynyt tehtävänan-

toa. Tarkasteltaessa kasvien heat map-kuvia näyttäisi siltä, että aineenopettaja-

opiskelijat ovat havainnoineet kasveja luokanopettajaopiskelijoita useammin ko-

konaisuuksina, kun taas luokanopettajaopiskelijat ovat usean kasvin kohdalla 

keskittäneet huomionsa joihinkin yksittäisiin kasvin osiin. 

 



57 
 

Heat map- kuvien perusteella tehtyä analyysia tukee myös opiskelijaryhmien vä-

listen erojen tilastollinen arviointi fiksaatioiden määrän ja vierailun kokonaiskes-

tojen osalta tutkimuksen aikarajatulla katselukierroksella. Tarkasteltaessa opis-

kelijaryhmien välisiä eroja fiksaatioiden määrän ja vierailun kokonaiskeston kes-

kiarvojen osalta tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi neljän kasvin kohdalla. Kol-

men kasvin kohdalla luokanopettajien vierailun kokonaiskesto oli jollakin kasvin 

rakenteella tilastollisesti merkitsevästi pidempi kuin aineenopettajilla. Nämä kas-

vit olivat metsäkorte, ulpukka sekä harakankello. Lisäksi metsäkorteen varren  

kohdalla luokanopettajaopiskelijoiden fiksaatioiden määrä oli tilastollisesti merkit-

sevästi suurempi kuin aineenopettajaopiskelijoilla. Luokanopettajaopiskelijat ovat 

siis usean kasvikuvan kohdalla käyttäneet tilastollisesti merkitsevästi kauemmin 

aikaa jonkin yksittäisen rakenteen havainnointiin. Poikkeuksen tekee luhtavilla, 

jonka kohdalla aineenopettajaopiskelijoiden vierailun kokonaiskesto on kasvin 

varren kohdalla ollut pidempi kuin luokanopettajaopiskelijoilla. Tähän on saatta-

nut vaikuttaa se, että luhtavilla on ollut katseenseurantakokeen ensimmäinen 

kasvi, mikä on mahdollisesti vaikuttanut opiskelijoiden havainnointiin siten, että 

aineenopettajat ovat tämän kasvin kohdalla keskittyneet muita kasveja kauem-

min kasvin yksityiskohtiin. Fiksaatioiden määrässä tilastollisesti merkitsevää eroa 

oli vain metsäkorteen kohdalla, jolloin luokanopettajaopiskelijoiden fiksaatioiden 

määrät olivat kasvin varren kohdalla suurempia kuin aineenopettajilla.  

 

Silmänliikeaineiston perusteella näyttäisikin siis siltä, että luokanopettajaopiske-

lijat ovat tutkimuksen aikarajatulla katselukierroksella käyttäneet usean kasvin 

kohdalla aineenopettajia enemmän aikaa tarkastellessaan jotakin kasvin yksit-

täistä osaa. Aineenopettajaopiskelijat näyttäisivät sen sijaan havainnoineet kas-

veista systemaattisemmin useampia osia, eivätkä ole jääneet tarkastelemaan pit-

käksi aikaa jotakin kasvin yksittäistä kohtaa. Kaasinen (2009, 231-235) havaitsi 

tutkiessaan eri ikäisten opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden kasvintunnistustai-

toja, että parhaiten kasveja tunnistavat ne henkilöt, jotka tarkkailevat kasveista 

useampia tuntomerkkejä, kun taas heikommat lajintunnistajat keskittyvät vain jo-

honkin yksittäiseen tuntomerkkiin. Tämä saattaisi viitata siihen, että aineenopet-

tajaopiskelijat ovat kasvin havainnointi- ja tunnistustaidoiltaan taitavampia kuin 

luokanopettajaopiskelijat. Tälle johtopäätökselle antaa tukea myös kasvilajin tun-

nistustestien tulokset, joita käsitellään tässä kappaleessa myöhemmin.  
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Toisena tutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää, miten luokanopettaja-

opiskelijat ja biologian aineenopettajaopiskelijat eroavat tutkimuksen aikava-

paalla katselukierroksella kasvikuvien havainnoinnissa sekä kasvien tunnista-

mista ja kasvituntemuksen soveltamista mittaavissa tehtävissä. Opiskelijaryh-

mien välillä näyttäisi tämän tutkimuksen tulosten perusteella olevan eroa siinä, 

kuinka kauan ryhmät ovat aikavapaalla kastelukierroksella kasvikuvia tarkastel-

leet. Tilastollisesti merkitsevä ero opiskelijaryhmien kokonaiskatseluajoissa oli 

luhtavillan ja puolukan kohdalla, joita aineenopettajaopiskelijat olivat tarkastelleet 

kaksi kertaa pidempään kuin luokanopettajaopiskelijat. Aineenopettajaopiskelijoi-

den kokonaiskatseluajat olivat myös muiden kasvikuvien kohdalla luokanopetta-

jaopiskelijoita pidempiä, mutta erot eivät ole kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä. 

Ainoastaan seittitakiaisen kohdalla luokanopettajaopiskelijoiden kokonaiskatse-

luaika on aineenopettajaopiskelijoita pidempi.  

  

Tarkasteltaessa aikavapaan katselukierroksen heat map- kuvia, näyttäisi usean 

kasvin kohdalla siltä, että aineenopettajaopiskelijat ovat keskittyneet joihinkin tiet-

tyihin kasvin rakenteisiin, kun taas luokanopettajaopiskelijat ovat tarkastelleet 

kasveja laajemmin, eivätkä ole välttämättä keskittäneet huomiotaan johonkin tiet-

tyyn kasvin rakenteeseen. Kuitenkin tarkasteltaessa opiskelijaryhmien välisiä 

eroja kasvien eri rakenteisiin kohdistuneiden fiksaatioiden määrissä ja vierailujen 

kokonaiskestoissa, kun ne suhteutettiin kasvikuvien kokonaiskatseluaikoihin, löy-

tyi tilastollisesti merkitseviä eroja kolmen kasvin kohdalla. Puolukan varren koh-

dalla luokanopettajaopiskelijoiden suhteellinen vierailun kokonaiskesto on pi-

dempi kuin aineenopettajaopiskelijoilla. Kanervan kohdalla luokanopettajaopis-

kelijoiden vierailun suhteellinen kokonaiskesto kasvin lehdillä on pidempi kuin ai-

neenopettajaopiskelijoilla. Niittynätkelmän kohdalla puolestaan aineenopettaja-

opiskelijoiden suhteellinen fiksaatioiden määrä kasvin lehdille on suurempi kuin 

luokanopettajaopiskelijoilla. 

 

Toisen kastelukierroksen heat map-kuvien analysoinnin sekä kasvikuvien koko-

naiskatseluaikojen, suhteellisten vierailuaikojen ja suhteellisten fiksaatioiden 

määrien vertailun perusteella näyttäisikin siltä, että aineenopettajaopiskelijoiden 

huomio on kiinnittynyt toisella katselukierroksella luokanopettajaopiskelijoita vali-

koituneemmin soveltavaan tehtävään vastaamisen kannalta olennaisiin kasvin 
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rakenteen osiin, kun taas luokanopettajien huomio näyttäisi hajaantuneen kasvi-

kuville laajemmin. Aineenopettajaopiskelijat ovat käyttäneet kasvien havainnoin-

tiin toisella katselukierroksella enemmän aikaa kuin luokanopettajaopiskelijat, 

jotka ovat puolestaan saattaneet jäädä myös toisella katselukierroksella tarkas-

telemaan jotakin yksittäistä kasvin rakennetta kauemmin kuin aineenopettajat, 

jolloin heidän suhteelliset vierailun kokonaiskestot jollain kasvin yksittäisellä ra-

kenteen AOI:llä olivat pidempiä kuin aineenopettajaopiskelijoilla. 

 

Soveltavan tehtävän ja lajintunnistustehtävän osalta tilastollisesti merkitsevä ero 

löytyi lajintunnistustehtävästä. Aineenopettajaopiskelijat tunnistivat kasvilajeja 

luokanopettajaopiskelijoita paremmin. Aineenopettajaopiskelijoiden lajintunnis-

tustehtävän keskiarvo oli 6,4, kun se luokanopettajaopiskelijoilla oli 3,3. Heikoiten 

suoriutunut luokanopettaja sai testissä 1,5 pistettä ja paras 5,5 pistettä. Aineen-

opettajilla heikoin lajintunnistustehtävän tulos oli 3,5 pistettä ja paras 8,5 pistettä. 

 

Aikavapaalla katselukierroksella tilastollisesti merkitsevät erot painottuivat siis si-

ten, että aineenopettajaopiskelijat olivat käyttäneet luokanopettajaopiskelijoita 

enemmän aikaa kasvien tarkastelemiseen, kun taas luokanopettajaopiskelijat oli-

vat saattaneet jäädä tarkastelemaan jotakin kasvin yksityiskohtaa kauemmin kuin 

aineenopettajaopiskeijat. Testattaessa aikavapaalla katselukierroksella opiskeli-

jaryhmien lajitunnistusta silmänliikemittarin kasveilla huomattiin, että aineenopet-

tajaopiskelijat tunnistivat luokanopettajaopiskelijoita paremmin heille esitetyt kas-

vilajit. Jarodzka ym. (2010, 153) ovat aikaisemmassa kasteenseurantatutkimuk-

sessaan huomanneet, että asiantuntijuuden lisääntyessä lajintunnistustaitoja ja 

lajintuntemusta pystytään hyödyntämään myös silloin, kun tehtävänä on havain-

noida lajin sopeutumista elinympäristöönsä. Tällöin lajin havainnoija keskittää 

huomionsa lajintunnistuksen kannalta itselleen tärkeisiin yksityiskohtiin ratkais-

takseen hänelle annetun tehtävän lajin sopeutumisesta. Lajin tunnistaminen toi-

mii toisin sanoen oikopolkuna tehtävän ratkaisuun, sillä lajintunnistus ja lajintun-

temus sisältää tietoa myös lajin sopeutumisesta elinympäristöönsä. Tämän tutki-

muksen tulosten voidaankin katsoa olevan linjassa Jarodzkan ym. (2010) tutki-

muksen kanssa, sillä aineenopettajaopiskelijat näyttäisivät havainnoineen kas-

veja luokanopettajaopiskelijoita systemaattisemmin, kun opiskelijoille annettiin 

kasvikuvien havainnoinnin yhteydessä tehtäväksi soveltaa lajintuntemustaan 



60 
 

kasvien sopeutumista käsittelevän tehtävän muodossa. Voidaankin siis ajatella, 

että aineenopettajaopiskelijoilla kasvin tunnistus on saattanut tapahtua jo ensim-

mäisellä, aikarajatulla katselukierroksella, jolloin aineenopettajaopiskelijat tarkas-

telivat pidempään kasvin rakenteita. Näin lajituntemus ja jo edellisellä katselu-

kierroksella tapahtunut lajin tunnistus ovat saattaneet vaikuttaa aineenopettaja-

opiskelijoiden havainnointiin toisella, aikavapaalla katselukierroksella, kuten Ja-

rozkan ym. (2010) ovat omassa tutkimuksessaan havainneet. Tunnistettuaan la-

jin jo mahdollisesti ensimmäisellä katselukierroksella, ovat aineenopettajaopiske-

lijat voineet hyödyntää lajintuntemustaan vastatessaan kasvin sopeutumista kos-

kevaan kysymykseen toisen katselukierroksen yhteydessä. Onkin siis mahdol-

lista, että he eivät toisella kastelukierroksella enää tarvinneet niin paljon aikaa 

kasvin tunnistamiseen ja rakenteiden yksityiskohtaisempaan tarkasteluun, vaan 

he ovat voineet keskittää huomionsa jokaisen kasvikuvan kohdalla soveltavan 

tehtävän kannalta merkityksellisiin kasvin yksityiskohtiin. Luokanopettajaopiske-

lijat sen sijaan, ovat saattaneet vielä toisella, aikavapaalla katselukierroksellakin 

pyrkiä tunnistamaan heille näytettyjä kasveja, jolloin he ovat jääneet edelleen, 

heikkojen lajintunnistajien tapaan (Kaasinen, 2009, 231-235) tarkastelemaan, ai-

nakin joidenkin kasvien kohdalla, niiden rakenteiden osia.  

 

Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää, miten havainnoin-

tiin aikavapaalla tutkimuskierroksella käytetty aika, kasvien tunnistaminen, sovel-

taviin tehtäviin vastaaminen, luontosuhde ja lähtötaso-osaamiseen ovat yhtey-

dessä toisiinsa. Muuttujien välisisä korrelaatiokertoimia tarkasteltaessa huomat-

tiin, että tässä aineistossa ainoastaan kasvintunnistuksen lähtötasotestillä oli yh-

teyttä soveltavan tehtävän lajintunnistustehtävästä suoriutumiseen. Opiskelijat, 

jotka olivat tunnistaneet kasveja lähtötasotestissä hyvin, tunnistivat hyvin myös 

silmänliiketutkimuksen mittarissa mukana olleita kasveja. Aineenopettajaopiske-

lijat tunnistivat kasveja luokanopettajaopiskelijoita paremmin. Huomioitavaa on 

se, että tämän tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia aiempien luokanopet-

tajaopiskelijoiden lajintunnistukseen liittyvien tutkimusten kanssa, joiden mukaan 

luokanopettajaopiskelijoiden lajintunnistustaidot ja lajintuntemus ovat keskimää-

rin tyydyttävällä tasolla (Palmberg ym., 2015; Palmberg ym., 2017; Skarstein & 

Skarstein, 2020; Wolff & Skarstein, 2020). Tässä tutkimuksessa luokanopettaja-

opiskelijat saivat lajintunnistuksen lähtötasotestissä keskimäärin 9,4 pistettä 18 
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pisteestä eli he tunnistivat testin kasveista puolet. Silmänliiketutkimuksen sovel-

tavan tehtävän yhteydessä tehdyssä lajintunnistustehtävässä luokanopettaja-

opiskelijat saivat keskimäärin 3,3 pistettä kymmenestä pisteestä eli kasvilajeja 

tunnistettiin suhteessa jopa heikoimmin kuin lajintunnistuksen lähtötasotestissä.  

 

Luokanopettajaopiskelijoiden toistuvasti tutkimuksissa esiin nouseviin heikkoihin 

lajintunnistustaitoihin tulisikin mahdollisuuksien mukaan reagoida jo luokanopet-

tajien koulutusvaiheessa, sillä luokanopettajaopiskelijoiden tulisi kyetä tulevai-

suudessa, luokanopettajina toimiessaan ohjaamaan oppilaita kasvilajien havain-

nointiin ja tunnistamiseen. Tehtävä on haasteellinen, jos opettajan omat lajintun-

nistustaidot ja lajintuntemus oman lähialueen kasveista ovat heikolla tasolla. Yli-

Panula & Matikainen (2011, 186-187) korostavat, että alaluokkien opetuksessa 

on ensiarvoisen tärkeää, että opettajien lajintunnistustaidot riittävät oppikirjojen 

tarjoamia lajeja laajempaan lajien havainnointiin ja tunnistamiseen. Opiskelijoi-

den lajintuntemuksen parantaminen ja erilaisten välineiden tarjoaminen luon-

nossa tehtävään lajien havainnointiin ja -tunnistamiseen on tärkeää myös siksi, 

että hyvän lajintuntemuksen on todettu parantavan opettajien itseluottamusta 

luonnossa tapahtuvan opetuksen toteuttamiseen ja lähiympäristön lajien tutkimi-

seen yhdessä oppilaiden kanssa (Lindemann-Matthies ym., 2011, 2267). Miten 

sitten luokanopettajaopiskelijoiden lajintunnistus ja -tuntemustaitoja voitaisiin ke-

hittää jo opiskeluaikana? Lajintunnistusta, varsinkin luonnossa lajien elinympä-

ristöissä, tulisi lisätä opettajaopiskelijoiden opintoihin. Samalla opiskelijoita tulisi 

ohjata tekemään lajihavaintoja monipuolisesti: yksittäisten tuntomerkkien sijaan 

opiskelijoita tulisi ohjata lajien tunnuspiirteiden laajempaan havainnointiin. Myös 

tutustuminen erilaisiin virtuaalisiin lajintunnistussivustoihin olisi hyödyllistä jo 

opiskeluaikana.   

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että lajintunnistustaidot, kiinnostus luon-

toa kohtaan ja luontokokemukset kehittävät ihmisten ymmärrystä biodiversitee-

tistä ja sen suojelemisen tärkeydestä (Palmberg ym., 2015, 549; Lindemann-

Matthies, 2005; 672-673; Skarstein & Skarstein, 2020, 324; Helldén & Helldén, 

2008, 129-130). Tämän on mielenkiintoista, sillä tämän tutkimuksen tulosten poh-

jalta näyttäisi siltä, että koetulla luontosuhteella ei ole yhteyttä tähän tutkimuk-

seen osallistuneiden opiskelijoiden lajintunnistustaitoihin tai lajintuntemukseen. 
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Opiskelijoiden koetussa luontosuhteessa ei tässä tutkimuksessa ollut tilastolli-

sesti merkitsevää eroa ja kumpikin ryhmä vaikuttaisi kokevan luontosuhteen lä-

hes yhtä voimakkaana. Näyttäisikin siis siltä, että tähän tutkimukseen osallistu-

neet opiskelijat suhtautuvat luontoon positiivisesti, vaikka heidän lajintunnistus-

taitonsa eivät olisikaan hyvät. Tämän tutkimuksen otos on kuitenkin niin pieni, 

ettei tuloksia voi yleistää koskemaan perusjoukkoa. Tutkimus kuitenkin antaa toi-

voa siitä, että opettajaopiskelijoiden positiivinen luontosuhde tarjoaa hyvän poh-

jan, jolle opettajankoulutuksen on mahdollista tarjota välineitä ja menetelmiä, joi-

den varassa opiskelijat voivat kehittää omia lajitunnistus- ja -tuntemuksen taito-

jaan. Kehittäessään lajintunnistustaitojaan ja lajintuntemustaan opiskelijat saavat 

myös välineitä oman ymmärryksen lisäämiseen biodiversiteetistä sekä sen suo-

jelemisen merkityksestä. 

 

Luonnossa tapahtuva opetus ja lajintunnistus ovat Helldén & Helldén (2008, 130) 

mukaan onnistuneen biodiversiteettikasvatuksen edellytys, sillä lajintuntemuk-

sella luodaan pohja luonnon monimuotoisuuden ymmärtämiselle. Kuten jo aiem-

missa tutkimuksissa (Yli-Panula & Matikainen 2011, 196-197) on todettu, tulevai-

suuden luokanopettajille tulisiskin jo opiskeluaikana tarjoat mahdollisuuksia ke-

hittää omaa ekologista lukutaitoaan, tutustua monipuolisesti maasto-opetuksen 

menetelmiin ja harjoitella havaintojen tekoa luonnossa, jotta he pystyvät opetta-

jina toimiessaan suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolista biodiversiteetti-

kasvatusta tulevaisuuden oppilaille. Maasto- opetus ja biodiversiteettikasvatus 

eivät saa jäädä vain opiskelijoiden ja tulevaisuuden opettajien oman harrastunei-

suuden varaan, vaan heille tulee tarjota riittävät välineet oppilaiden kanssa työs-

kentelemiseen jo opiskeluaikana. Vain näin voimme turvata Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden toteutumisen oppilaiden havain-

nointitaitojen, lajintunnistustaitojen, luontosuhteen kehittämisen ja biodiversiteet-

tikasvatuksen osalta. Tulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista tutkia, miten opis-

kelija-aikana koettu ja testattu lajintunnistustaito- ja tuntemus sekä opiskeluai-

kana saatu opetus vaikuttavat siihen, minkälaista luonnossa tapahtuvaa opetusta 

opettajat luokanopettajina toimiessaan suunnittelevat ja toteuttavat sekä kuinka 

Opetussuunnitelman perusteiden asettamat tavoitteet todellisuudessa toteutu-

vat.  
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9. Liitteet 
 

LIITE 1  

Luontosuhdetta mittaava CNS- kysely  

 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin mahdollisimman rehellisesti asteikolla 1-5, siten kuin si-

nusta tällä hetkellä tuntuu. Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.  

Käytä vastauksissasi seuraavaa asteikkoa:  

1 = En ole lainkaan samaa mieltä 

2 = Osittain eri mieltä 

3 = En ole samaa enkä eri mieltä. 

4 = Osittain samaa mieltä 

5 = Olen täysin saamaa mieltä   

                                                              

 1. Tunnen usein olevani yhtä ympäröivän luonnon kanssa.         1      2     3      4      5 

 2. Koen ympäröivän luonnon yhteisöksi, johon kuulun.           1      2     3      4      5 

 3. Tunnistan ja kunnioitan muiden eliöiden älykkyyttä.                 1      2     3      4      5 

 4. Tunnen usein, että en ole yhteydessä luontoon.                       1       2     3     4      5 

 5. Kun ajattelen elämääni, kuvittelen itseni 

     osaksi laajempaa elämän kiertokulkua.                                     1     2      3      4      5 

 6. Tunnen usein sukulaisuutta eläimiin ja kasveihin.                     1      2      3      4     5 

 7. Tunnen olevani osa maapalloa.                                                 1      2      3      4     5 

 8. Ymmärrän, miten tekoni vaikuttavat minua 

     ympäröivään luontoon.                                                                1      2     3      4     5 

 9. Tunnen usein olevani osa ekosysteemiä.                                   1       2     3     4     5 

10. Mielestäni kaikki maapallon asukkaat, ihmiset ja 

      muut eliöt ovat samaa elävää kokonaisuutta.                            1      2      3       4     5 

11. Kuten puu on osa metsää, minä sulaudun osaksi luontoa.         1      2      3        4     5 

12. Jos ajattelen paikkaani maapallolla, koen olevani  

      hierarkian korkeimmalla tasolla.                                                 1     2      3      4       5 

13. Ajattelen usein olevani vain pieni palanen 

      ympäröivää luontoa.                                                    1      2     3      4      5  

14. Henkilökohtainen hyvinvointini ei ole riippuvainen 

      luonnon hyvinvoinnista.                                                                1      2      3      4     5 
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LIITE 2 

Lajintunnistuksen lähtötasoa mittaavan testin kasvikuvat 

     

1. metsäkuusi                          2. rauduskoivu 

 

 

3. Keto-orvokki 

 

   

4. Niittyleinikki                       5. Valkoapila  
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6. Maitohorsma    7. Siankärsämö 

   

8. Piharatamo   9. Järviruoko 
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LIITE 3 

Silmänliikemittarin kasvikuvat 

 

      

1. Luhtavilla                       2. Metsäkorte 

 

 

   

     3. Puolukka      4. Oravanmarja 

 



5 
 

 

5. Ulpukka 

 

6. Harakankello                      7. Kanerva 

    

8. Leveä osamnkäämi            9. Niittynätkelmä 
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10.  Seittitakiainen 
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LIITE 4  

Soveltavan tehtävän vastauslomake 

 

 

TEHTÄVÄ: 

 

TÄSSÄ VAIHEESSA PYYDÄMME SINUA VASTAAMAAN KIRJALLISIIN KYSYMYKSIIN ENNEN 

KUIN JATKAT KUVIEN KATSOMISTA.  

VIERITÄ SIVUA HIIREN AVULLA ALAS NIIN PALJON, ETTÄ NÄET KYSYMYKSEN SEURAA-

VALLA SIVULLA: 

 

 

KYSYMYS Kasvista 1:  

1. Mitä kasvin ulkomuoto ja rakenne kertoo sen sopeutumisesta elinympä-

ristöönsä. 

2. Tunnista kasvi, jos osaat.   

 

KUN OLET VASTANNUT, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VIERITÄ SIVUA TAAS ALAS NIIN 

PALJON HIIREN AVULLA, ETTÄ SAAT JATKO-OHJEET. 

 

KUN OLET VALMIS JATKAMAAN KUVIEN KATSELUA, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VEDÄ 

HIIREN KURSORI OIKEAAN ALAKULMAAN, JOTTA SE EI JÄÄ HÄIRITSEMÄÄN LUKEMIS-

TASI. TÄMÄN JÄLKEEN PAINA F10 -NÄPPÄINTÄ, JOLLOIN NÄKYMÄ PALAA JÄLLEEN KAS-

VIKUVIIN.  

PALATESSASI MYÖHEMMIN TAKAISIN TÄHÄN DOKUMENTTIIN, VIERITÄ SIVUA HIIREN 

AVULLA ALASPÄIN PÄÄSTÄKSESI VASTAAMAAN SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN. 
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KYSYMYS Kasvista 2:  

1. Mitä kasvin ulkomuoto ja rakenne kertoo sen sopeutumisesta elinympä-

ristöönsä. 

2. Tunnista kasvi, jos osaat.   

 

KUN OLET VASTANNUT, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VIERITÄ SIVUA JÄLLEEN ALAS 

NIIN PALJON HIIREN AVULLA, ETTÄ SAAT JATKO-OHJEET. 

 

KUN OLET VALMIS JATKAMAAN KUVIEN KATSELUA, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VEDÄ 

HIIREN KURSORI OIKEAAN ALAKULMAAN, JOTTA SE EI JÄÄ HÄIRITSEMÄÄN LUKEMIS-

TASI. TÄMÄN JÄLKEEN PAINA F10 -NÄPPÄINTÄ, JOLLOIN NÄKYMÄ PALAA JÄLLEEN KAS-

VIKUVIIN.  

PALATESSASI MYÖHEMMIN TAKAISIN TÄHÄN DOKUMENTTIIN, VIERITÄ SIVUA HIIREN 

AVULLA ALASPÄIN PÄÄSTÄKSESI VASTAAMAAN SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN. 

 

 

KYSYMYS Kasvista 3:  

1. Mitä kasvin ulkomuoto ja rakenne kertoo sen sopeutumisesta elinympä-

ristöönsä. 

2. Tunnista kasvi, jos osaat.   
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KUN OLET VASTANNUT, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VIERITÄ SIVUA TAAS ALAS NIIN 

PALJON HIIREN AVULLA, ETTÄ SAAT JATKO-OHJEET. 

KUN OLET VALMIS JATKAMAAN KUVIEN KATSELUA, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VEDÄ 

HIIREN KURSORI OIKEAAN ALAKULMAAN, JOTTA SE EI JÄÄ HÄIRITSEMÄÄN LUKEMIS-

TASI. TÄMÄN JÄLKEEN PAINA F10 -NÄPPÄINTÄ, JOLLOIN NÄKYMÄ PALAA JÄLLEEN KAS-

VIKUVIIN.  

PALATESSASI MYÖHEMMIN TAKAISIN TÄHÄN DOKUMENTTIIN, VIERITÄ SIVUA HIIREN 

AVULLA ALASPÄIN PÄÄSTÄKSESI VASTAAMAAN SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN. 

 

 

 

 

 

KYSYMYS Kasvista 4:  

1. Mitä kasvin ulkomuoto ja rakenne kertoo sen sopeutumisesta elinympä-

ristöönsä. 

2. Tunnista kasvi, jos osaat.   

 

KUN OLET VASTANNUT, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VIERITÄ SIVUA TAAS ALAS NIIN 

PALJON HIIREN AVULLA, ETTÄ SAAT JATKO-OHJEET. 

KUN OLET VALMIS JATKAMAAN KUVIEN KATSELUA, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VEDÄ 

HIIREN KURSORI OIKEAAN ALAKULMAAN, JOTTA SE EI JÄÄ HÄIRITSEMÄÄN LUKEMIS-

TASI. TÄMÄN JÄLKEEN PAINA F10 -NÄPPÄINTÄ, JOLLOIN NÄKYMÄ PALAA JÄLLEEN KAS-

VIKUVIIN.  

PALATESSASI MYÖHEMMIN TAKAISIN TÄHÄN DOKUMENTTIIN, VIERITÄ SIVUA HIIREN 

AVULLA ALASPÄIN PÄÄSTÄKSESI VASTAAMAAN SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN. 
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KYSYMYS Kasvista 5:  

1. Mitä kasvin ulkomuoto ja rakenne kertoo sen sopeutumisesta elinympä-

ristöönsä. 

2. Tunnista kasvi, jos osaat.   

KUN OLET VASTANNUT, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VIERITÄ SIVUA TAAS ALAS NIIN 

PALJON HIIREN AVULLA, ETTÄ SAAT JATKO-OHJEET. 

KUN OLET VALMIS JATKAMAAN KUVIEN KATSELUA, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VEDÄ 

HIIREN KURSORI OIKEAAN ALAKULMAAN, JOTTA SE EI JÄÄ HÄIRITSEMÄÄN LUKEMIS-

TASI. TÄMÄN JÄLKEEN PAINA F10 -NÄPPÄINTÄ, JOLLOIN NÄKYMÄ PALAA JÄLLEEN KAS-

VIKUVIIN.  

PALATESSASI MYÖHEMMIN TAKAISIN TÄHÄN DOKUMENTTIIN, VIERITÄ SIVUA HIIREN 

AVULLA ALASPÄIN PÄÄSTÄKSESI VASTAAMAAN SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN. 

 

KYSYMYS Kasvista 6:  

1. Mitä kasvin ulkomuoto ja rakenne kertoo sen sopeutumisesta elinympä-

ristöönsä. 

2. Tunnista kasvi, jos osaat.   

 

 

 



11 
 

KUN OLET VASTANNUT, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VIERITÄ SIVUA TAAS ALAS NIIN 

PALJON HIIREN AVULLA, ETTÄ SAAT JATKO-OHJEET. 

KUN OLET VALMIS JATKAMAAN KUVIEN KATSELUA, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VEDÄ 

HIIREN KURSORI OIKEAAN ALAKULMAAN, JOTTA SE EI JÄÄ HÄIRITSEMÄÄN LUKEMIS-

TASI. TÄMÄN JÄLKEEN PAINA F10 -NÄPPÄINTÄ, JOLLOIN NÄKYMÄ PALAA JÄLLEEN KAS-

VIKUVIIN.  

PALATESSASI MYÖHEMMIN TAKAISIN TÄHÄN DOKUMENTTIIN, VIERITÄ SIVUA HIIREN 

AVULLA ALASPÄIN PÄÄSTÄKSESI VASTAAMAAN SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN. 

 

KYSYMYS Kasvista 7:  

1. Mitä kasvin ulkomuoto ja rakenne kertoo sen sopeutumisesta elinympä-

ristöönsä. 

2. Tunnista kasvi, jos osaat.   

 

KUN OLET VASTANNUT, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VIERITÄ SIVUA TAAS ALAS NIIN 

PALJON HIIREN AVULLA, ETTÄ SAAT JATKO-OHJEET. 

KUN OLET VALMIS JATKAMAAN KUVIEN KATSELUA, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VEDÄ 

HIIREN KURSORI OIKEAAN ALAKULMAAN, JOTTA SE EI JÄÄ HÄIRITSEMÄÄN LUKEMIS-

TASI. TÄMÄN JÄLKEEN PAINA F10 -NÄPPÄINTÄ, JOLLOIN NÄKYMÄ PALAA JÄLLEEN KAS-

VIKUVIIN.  

PALATESSASI MYÖHEMMIN TAKAISIN TÄHÄN DOKUMENTTIIN, VIERITÄ SIVUA HIIREN 

AVULLA ALASPÄIN PÄÄSTÄKSESI VASTAAMAAN SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN. 

 



12 
 

KYSYMYS Kasvista 8:  

1. Mitä kasvin ulkomuoto ja rakenne kertoo sen sopeutumisesta elinympä-

ristöönsä. 

2. Tunnista kasvi, jos osaat.   

KUN OLET VASTANNUT, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VIERITÄ SIVUA TAAS ALAS NIIN 

PALJON HIIREN AVULLA, ETTÄ SAAT JATKO-OHJEET. 

KUN OLET VALMIS JATKAMAAN KUVIEN KATSELUA, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VEDÄ 

HIIREN KURSORI OIKEAAN ALAKULMAAN, JOTTA SE EI JÄÄ HÄIRITSEMÄÄN LUKEMIS-

TASI. TÄMÄN JÄLKEEN PAINA F10 -NÄPPÄINTÄ, JOLLOIN NÄKYMÄ PALAA JÄLLEEN KAS-

VIKUVIIN.  

PALATESSASI MYÖHEMMIN TAKAISIN TÄHÄN DOKUMENTTIIN, VIERITÄ SIVUA HIIREN 

AVULLA ALASPÄIN PÄÄSTÄKSESI VASTAAMAAN SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN. 

 

 

KYSYMYS Kasvista 9:  

1. Mitä kasvin ulkomuoto ja rakenne kertoo sen sopeutumisesta elinympä-

ristöönsä. 

2. Tunnista kasvi, jos osaat.   

 

KUN OLET VASTANNUT, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VIERITÄ SIVUA TAAS ALAS NIIN 

PALJON HIIREN AVULLA, ETTÄ SAAT JATKO-OHJEET. 

KUN OLET VALMIS JATKAMAAN KUVIEN KATSELUA, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VEDÄ 

HIIREN KURSORI OIKEAAN ALAKULMAAN, JOTTA SE EI JÄÄ HÄIRITSEMÄÄN LUKEMIS-

TASI. TÄMÄN JÄLKEEN PAINA F10 -NÄPPÄINTÄ, JOLLOIN NÄKYMÄ PALAA JÄLLEEN KAS-

VIKUVIIN.  

PALATESSASI MYÖHEMMIN TAKAISIN TÄHÄN DOKUMENTTIIN, VIERITÄ SIVUA HIIREN 

AVULLA ALASPÄIN PÄÄSTÄKSESI VASTAAMAAN SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN. 
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KYSYMYS Kasvista 10:  

1. Mitä kasvin ulkomuoto ja rakenne kertoo sen sopeutumisesta elinympä-

ristöönsä. 

2. Tunnista kasvi, jos osaat.   

 

KUN OLET VASTANNUT, ÄLÄ SULJE TIEDOSTOA, VAAN VIERITÄ SIVUA TAAS ALAS NIIN 

PALJON HIIREN AVULLA, ETTÄ SAAT JATKO-OHJEET. 

KUN OLET VALMIS, TEHTÄVÄ PÄÄTTYY. PAINA VIELÄ LOPUKSI F10 -NÄPPÄINTÄ!  

 

 

 


