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JOHDANTO 

Projektitoiminta jakautuu neljään päävaiheeseen, jotka 
tapahtuvat osittain koulussa, osittain valitussa luonto- ja 
kulttuuriympäristössä. Prosessi alkaa koulussa, jossa 
oppijat yhdessä opettajien kanssa valmistelevat projektia 
artikuloimalla oman avoimen haasteensa ja siihen liit-
tyvän oppimista ohjaavan kysymyksen.  Orientoivien 
toimien jälkeen oppijat alkavat pienryhmissä suunnitella 
oppimisaihioita ja niihin liittyviä välineitä. Suunnittelua 
seuraa oppimisaihioiden dokumentointi, jolloin oppijat 
lähtevät metsämuseoon tai metsäympäristöön kokoa-
maan oppimisaihioon liittyvää aineistoa (esim. videoita, 
kuvia,  asiantuntijahaastatteluja). Viimeisenä vaiheena 
koottu aineisto järjestetään ja käsitellään valitussa 
ympäristössä oppimisaihioksi sekä suunnitellaan sille 
mahdolliset käyttötavat. 

Oppimisprojektissa korostuu kollaboratiivinen toiminta, 
jolloin tarkoitus on, että oppijat toimivat pienryhmissä 
(3–6 henkeä). Tavoitteena on, että ryhmän jäsenillä on 
erilaisia tietoja ja taitoja. Opettajan roolina on tukea ja 
ohjata oppimisprosessia sekä olla oppimisyhteisön ak-
tiivinen jäsen. Oppimisprojektin aikana on myös  tarkoi-
tus tehdä yhteistyötä ja toimia yhdessä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kanssa. 

Case forest – projektissa keskeisenä teknologiaympä-
ristönä toimii wikiympäristö, jonne oppimisaihiot ja 
kaikki muu projektiaineisto rakennetaan. Wiki on sosi-
aalisen media työväline, jonka avulla kaikki yhteisön 
jäsenet voivat vapaasti luoda,  rakentaa ja jakaa erilaisia 
materiaaleja sekä aineistoja. Lisäksi oppijoille tarjotaan 
työvälineitä aineiston keruuseen (kuten digitaalikame-
roita ja nauhureita) sekä esitysten tekoon tarkoitettuja 
ohjelmistoja (esim. PowerPoint tai SlideRocket).
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1. ORIENTATION ACTIVI-
TIES

        

3. INQUIRY        

2. INQUIRY PLAN       4. GENERALIZATION        

• Discussion about things that 
interest in a forest

• Discussion about research per-
spectives

• Studying the research narratives 
and story analysis

• Selection and anchoring of  
open challenge

• Research perspective
• Forming ideas and selection of  

research theme
• Forming ideas and selection of  

inquiry object
• Selection of  inquiry tools
• Agreement on forms of  work

• Arrival at Punkaharju
• Gathering of  inquiry tools
• Carrying out the inquiry
• Discussion about inquiry
• Departure from Punkaharju

• Processing of  data and inter-
preting of  findings

• Reporting on the learning pro-
ject

• Evaluation of  meaning of  pro-
ject

PUNKAHARJU

1. ILMIÖN ARTIKULOINTI

        

3. OPPIMISAIHIOIDEN 
DOKUMENTOINTI       

2. OPPIMISAIHION 
SUUNNITTELU

4. OPPIMISAIHION 
RAKENTAMINEN        

• Keskustelu haasteista ja ilmiöistä
• Oppimista ohjaavan kysymyksen 

artikulointi  ja kiinnittäminen

• Resursseihin tutustuminen 
• Oppimiskohteen valinta 
• Oppimisaihiosuunnitelman 

laadinta
• Oppimisaihion rakenteen suun-

nittelu

• Opintovierailu 
• Aineiston keruu ja tutkimusten 

suorittaminen 

• Kootun aineiston valinta, 
järjestäminen ja yhdistäminen

• Kontekstualisoinnin tuen 
laadinta ja toteutus  

KOULU

METSÄMUSEO
METSÄYMPÄRISTÖ



6

ILMIÖN ARTIKULOINTI

KESKUSTELU HAASTEISTA JA 
ILMIÖISTÄ

Meillä kaikilla on jokinlainen suhde metsään. Oppimispro-
jekti voidaan aloittaa pohtimalla sekä keskustelemalla aja-
tuksista, joita metsä ja kestävä kehitys  tuovat mieleen. 
Yhteinen keskustelu ajankohtaisista metsäkysymyksistä 
antaa kaikille ryhmän jäsenille mahdollisuuden kertoa, 
mitä he ennestään tietävät sekä mitä mieltä he ovat ai-
heeseen liittyvistä kysymyksistä ja näkökulmista.  Keskus-
telu kestävästä kehityksestä ja sen osa-alueista on tärkeää, 
sillä se toimii perustana oppimisaihion suunnittelulle.

MITEN TOIMITAAN?

Keskustelu voidaan käydä pienryhmissä, ja 
sen tukena voidaan myös käyttää luovia tek-
niikoita (esim. aivoriihi, de Bonon kuusi hattua 
jne.). Opettaja voi myös  tarjota keskustelun 
tueksi ajankohtaisia lehtijuttuja, digitaalisia 
resursseja ja aineistoja, joissa tuodaan esiin 
erilaisia  näkökulmia aiheeseen tai kuvauksia 
eri alojen ammattilaisten toiminnasta.
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Tutkimiseen perustuvan oppimisprosessin kehittämisen 
näkökulmasta keskeisessä asemassa ovat oppimistehtävä 
ja oppimista ohjaava kysymys. Hyvä oppimista ohjaava 
ja oppimiseen sitouttava kysymys nousee todellisen 
maailman ilmiöistä, mahdollistaa tutkimusten suunnit-
telun ja suorittamisen vastauksen selville saamiseksi, on 
semanttisesti rikas  ja suhteessa siihen, mitä tutkijat 
todella tekevät sekä eettisesti kestävä ts. ei vahingoita 
yksilöitä,  organismeja tai ympäristöä.  Lisäksi sen tulee 
aidosti kiinnostaa oppijoita, ja heidän tulee myös kokea 
omistavansa tehtävä, jota heidän on tarkoitus ratkaista 
(tiedon omistajuus). Siten opettaja ei anna valmiita 
tehtäviä, tai enintään hän esittää hyvin yleisen kysymyk-
sen, jota oppijat itse tarkentavat ja muotoilevat siten 
itselleen tarkennetut tutkimuskysymykset.

Case forest –projektin alustava ongelma muotoiltiin 
seuraavasti:  Onko metsien käyttö kestävää?

MITEN TOIMITAAN?

Avoimen haasteen ankkuroimisen tueksi ma-
teriaaleissa  on mukana lomakkeita, jotka 
tukevat alustavan ongelman pohtimista  ja 
tarkastelua. Ensimmäinen tehtävä on valita 
näkökulma oppimista ohjaavaan kysymyk-
seen (sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen). 
Tällöin oppijoita pyydetään pohtimaan vali-
tusta näkökulmasta ilmiöitä, jotka liittyvät 
koko luokan haasteeseen.

ILMIÖÖN LIITTYVÄN OPPIMISTA OHJAAVAN KYSYMYKSEN VALINTA 
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OPPIMISAIHION SUUNNITTELU

Kun haaste on artikuloitu ja ilmiö on valittu, seuraava 
tehtävä on alkaa suunnitella sitä, miten yhteistä teemaa 
lähestytään oppijoiden oman tutkimusnäkökulman, 
tutkimuskohteen, menetelmän ja tarkennettujen tut-
kimuskysymysten kautta. 

OPPIMISAIHIOON LIITTYVIIN RE-
SURSSEIHIN TUTUSTUMINEN

Kohteen valinnassa voivat lähtökohtana olla vierailu itse 
museoon tai luonnonympäristöön tai ympäristöä repre-
sentoivat digitaaliset resurssit. Tarkoituksena on tutustua 
ympäristöön ja kohteisiin sekä ryhtyä suunnittelemaan 
näkökulmia, joiden kautta valittua ilmiötä ja siihen liit-
tyviä kohteita voidaan lähestyä.

TUTKIMUSKOHTEEN VALINTA
 

Kun ensimmäinen vierailu museoympäristöön on tehty 
tai tarkasteltu kuvia ympäristöstä, seuraava vaihe on 
valitun kohteen ankkurointi. Oppijoita pyydetään valit-
semaan museosta tai metsäympäristöstä jokin todellinen 
kohde,  joka liittyy jotenkin valittuun ilmiöön.
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999

MITEN TOIMITAAN?

Ohessa  esimerkkitehtävä museoesineiden tai metsäkohteiden kuvien tarkaste-
luun.

Pohdi vastauksia seuraaviin kysymyksin samalla, kun katselet  kuvia 
museokohteista.

1. KOHTEIDEN TAGITUS

• Mitä kuvasta tulee mieleen?
• Millaiseen kysymykseen voi saada vastauksen tutkimalla tätä kohdetta?

Valitse 20 kohdetta ja liitä kuhunkin 2–5 tagia (avainsanaa).

2. ILMIÖN JA SITÄ VÄLITTÄVIEN KOHTEIDEN VALINTA

• Liittyykö kuva johonkin ilmiöön?

Kirjoita ilmiön nimi ja merkitse kuvat, jotka voisivat selittää sitä.

Kuva 1 Kuollut puu

Tagit:  puu, lahoaminen, elinkaari

Miksi puu kuolee?
Miten puu lahoaa?
Onko kuolleessa puussa elämää?
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OPPIMISAIHIOSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Orientaatiovaiheen jälkeen oppijat alkavat suunnitella oppimisaihioita ja niihin liitty-
viä välineitä pienryhmissä. Oppimisaihiosuunnitelma toimii museovierailun käsikirjoi-
tuksena.

RAKENTEEN SUUNNITTELU

Rakennettaessa digitaalisia representaatioita museo- ja metsäkohteista, oppijoiden on 
myös valittava oppimisaihiossa käytettävät esitystavat. Suunnitelluissa oppimisaihioissa 
voi olla seuraavanlaisia esitysmuotoja sekä niiden yhdistelmiä:

• video
• valokuva
• audiotiedosto (esim. haastattelu, musiikki)
• mallit, simulaatiot, prosessikuvat
• piirrokset
• kuvakertomus, animaatio
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MITEN TOIMITAAN?

Ennen suunnitelman tekoa on hyvä keskustella seuraavista asioista:

• Mistä näkökulmasta lähestytte yhteistä teemaa?
   (Valittavat näkökulmat ja asiantuntijakulttuurit kyseisen ilmiön sekä  sitä edustavan kohteen tutkimiseen)

• Mitkä kohteet voisivat antaa vastauksia   tutkimusongelmaan? / Mikä on se kysymys,   johon kohteen tutkiminen
   voisi antaa vastauksen?
   (Olemassa oleva fyysinen artefakti tai luonto ja -kulttuuriympäristössä oleva kohde)

• Miten keräätte aineistoa oppimisaihiota varten?
   (Ilmiöön liittyvät tutkimusraportit, omat havainnot, mittaukset, haastattelut jne., 
   erilaiset käsitteelliset mallit kuten pienoismallit, kaaviot)

• Mitkä tutkimusvälineet soveltuvat tutkimukseenne?
   (Fyysiset välineet, esim. vasara, ja kognitiiviset välineet, kuten toimintasykli, puumalli)

• Miten tutkimus toteutetaan? Kuka tekee mitä?
   (Sosiaalinen ympäristö ja toiminnassa esiintyvät roolit)
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MITEN TOIMITAAN?

Suurimmalla  osalla museoiden työntekijöistä ei 
ole kokemusta tämän tyyppisestä pedagogi-
sesta lähestymistavasta. Ennen museovierailua 
voi olla tarpeen keskustella opettajan ja erityi-
sesti asiantuntijoiden rooleista  etukäteen. Pas-
siivisen tiedonsiirron sijaan on tärkeää roh-
kaista oppijoita, opettajia sekä asiantuntijoita 
osallistumaan aktiiviseen vuorovaikutukseen, 
merkitysneuvotteluihin sekä yhteiseen tiedon-
rakentamiseen.

OPINTOVIERAILU 
- AINEISTONKERUU 

Orientaatiovaiheen jälkeen oppijat lähtevät museoon ja 
alkavat (itsenäisesti) kiertää museoaluetta sekä kerätä 
materiaalia oppimisaihiota varten (esim. havaintoja, 
valokuvia, videoleikkeitä, haastatteluja).

OPPIMISAIHIOIDEN DOKUMENTOINTI 
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OPPIMISAIHION RAKENTAMINEN

 
KOHTEESTA KOOTUN AINEISTON VALINTA, JÄRJESTÄMINEN JA 
YHDISTÄMINEN

Kun aineisto oppimisaihiolle on kerätty, oppijat alkavat järjestämään keräämiään valokuvia, muistiinpanoja ja nauhoit-
teita sekä siirtävät ne Wiki-ympäristöön. Tarvittaessa aineistoa kerätään lisää, jotta tutkimusta voidaan syventää. Tähän 
vaiheeseen sisältyy myös oppimisaihioon liittyvien tagien (avainsanojen) laadinta.

KONTEKSTUALISOINNIN TUEN LAADINTA 
JA TOTEUTUS (VALINNAINEN)

Viimeisenä vaiheena suunnitellaan se, miten kohdetta käytetään käytännössä, ts.  oppimisaihiolle  suunnitellaan ja to-
teutetaan ohjeet, oppimisen rakennustelineet, toimijuus, tietolähteet ja sanasto.
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CASE FOREST 
MENETELMÄN KOKEILUA

Sirkku Myllyntausta & Tuija Peuhkuri
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MIKSI PUIDEN LEHDET VAIHTAVAT 
SYKSYISIN VÄRIÄ?
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Opetan 25 innokkaan ja reippaan oppilaan kolmatta 
luokkaa. Opetuksessa käytän paljon toiminnallisia, 
kokeellisia ja tutkivan opetuksen työtapoja. Uskon myös 
siihen, että vuorovaikutuksessa ja keskusteluissa toistensa 
kanssa oppilaat oppivat parhaiten.  Erilaiset yhteistoimin-
nalliset työtavat ovat oppilailleni arkipäivää. Kun tutus-
tuin Case Forest –pedagogiikkaan, huomasin, että siinä 
yhdistyivät kauniisti opetuksessa tärkeänä pitämäni  asiat. 
Sinänsä menetelmän elementit olivat siis sekä minulle että 
luokalleni tuttuja, mutta Case Forest –pedagogiikassa oli 
kuitenkin jotain uutta,  sellaista systemaattista jäsentelyä ja 
aidosti oppilaiden ehdoilla tapahtuvaa toimintaa, joka 
minua kiinnosti.  Uskoin, että työtapa olisi toimin-
nallisuudessaan ja oppilaslähtöisyydessään toimiva, enkä 
myöskään pettynyt odotuksissani.  Oppilaat olivat alusta 
asti tosi innostuneita työskentelystä ja jaksoivat toimia 
innokkaasti koko työskentelyn ajan.

Case Forest-projektimme eteni seuraavasti:

1. ILMIÖN ARTIKULOINTI 

Aloitimme oppilaiden kanssa ilmiön artikuloinnista, eli 
selvitimme, mitä asiaa metsästä haluaisimme lähteä tut-
kimaan. Orientoiduimme tehtäviin herättelykuvien 
avulla. Olimme  1-2 luokan opettajan, Tuija  Peuhkurin, 
kanssa ottaneet metsästä monia hyvin erilaisia kuvia, joita 
oppilaat ensin kummassakin luokassa tutkivat pienissä 
ryhmissä.  Kummankin luokan oppilaat pohtivat oman 
oppimista ohjaavan kysymyksensä. 

Oppilaat kiersivät pienissä ryhmissä valokuvan luota 
toisen luo ja kirjoittivat asioita, joita kuvat toivat heidän 
mieleensä fläppipapereille, joihin kuvat oli liimattu. Näin 
saatiin ajatuskarttoja jokaisesta kuvasta.

•
Ohjeena tähän työskentelyvaiheeseen oli:

Kun olette kuvan luona miettikää
- mitä kuvassa näkyy
- millainen tunnelma kuvassa on
- miltä kuvassa tuoksuu
- mitä kuvassa kuuluu
- mitä kuvasta tulee mieleen.

Tämän vaiheen jälkeen tarkastelimme yhdessä, mitä 
asioita kuvat olivat kullekin tuoneet mieliin.

Yhteisen keskustelun jälkeen oppilasparit  pohtivat, mitä 
asioita haluaisivat kuvista tutkia ja kirjoittivat mahdollisia 
tutkimuskysymyksiä. Kaikki tutkimuskysymykset koottiin 
lopulta yhteen, niitä tarkasteltiin ja niistä valittiin yksi 
yhteinen oppimista ohjaava kysymys. 

Tutkimuskysymyksiä saatiin paljon.  Kolmannessa luo-
kassa oppilaat keksivät seuraavia mahdollisia tutkimusky-
symyksiä:

• Onko sammal hyvänmakuista?
• Onko se pehmeää?
• Tuoksuuko se miltään?
• Mitä sammalta tuo on?
• Onko se jäkälää?
• Tykkäävätkö porot oikein kovasti tuosta?
• Onko ne kasvatettu vai onko ne siemenistä?
• Voiko sammal vaihtaa väriä?
• Miksi vesi on läpinäkyvää?
• Miksi vesi peilaa?
• Miksi vesi vaihtaa väriä?
• Miten kylmää tuo vesi on?
• Miksi se kuplii?
• Onko tuossa sinilevää?
• Onko se mutaa?
• Onko se sammakonkutua?
• Onko nuo kuplat saippuakuplia?
• Miksi veteen voi tulla kuplia?
• Voiko siellä käydä uimassa?
• Miksi veden läpi näkyy hiekkaa?
• Onko siellä kalastuslupaa?
• Mitkä solut siellä kasvavat?
• Onko se myrkyllinen?
• Mikä maisema se yllä on?
• Onko se mutavettä?
• Onkohan siinä bensaa?
• Mitä hiekan alla on?
• Miksi vesi on kylmää?Onko tuo sieni?
• Mitä se esittää?
• Onko tuo sieni myrkyllinen?
• Miksi noi on noin outoja?
• Voiko sienet kasvaa puussa?
• Missä puussa nuo käävät on?
• Leviääkö ne helposti puuhun?
• Voiko sienistä tehdä esineitä?
• Onko puussa sienitauti?
• Onko sieni kivikova?
• Miten sienet tulevat tuohon?
• Mitä lajia nuo käävät on?
• Kasvaako niitä muualla kuin puussa? 
• Voiko niitä syödä?
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• Mitä kaloja tuossa järvessä on?
• Mitä marjoja ihmiset keräävät?
• Miksi ihmiset tekevät eläimille ansoja?
• Mitä marjoja metsässä on?
• Mitä eläimiä metsässä on?
• Mikä ihmisiä kiinnostaa metsässä?
• Miten voi sytyttää tulen ilman tulitikkuja?
• Miksi tuli alkaa kipinöidä?
• Miten tuli on saatu syttymään?
• Mistä kuva on otettu? Milloin?
• Miksi tuli on kuumaa?
• Miten voi sytyttää nuotion?
• Mitkä puut syttyvät helposti?
• Onko tuli sytytetty tahallaan?
• Miksi tuli on sytytetty?
• Onko tässä metsäpalo?
• Mitä metsäpalossa tapahtuu?
• Mikä järvi kuvassa on?
• Mitä kaloja järvessä on?
• Onko järvessä majavia?
• Saako järvellä kalastaa?
• Milloin saa kalastaa?
• Miltä aikakaudelta järvi on?
• Onko järvessä rapuja?
• Miten puut heijastuvat veteen?
• Kuinka vanha mänty on?
• Miksi lehdet vaihtavat väriä?

Meidän luokassamme oppimista ohjaavaksi kysymykseksi 
valittiin Miksi puiden lehdet vaihtavat syksyisin väriä? koska usea 
pari pohti tätä. 

2. OPPIMISAIHION SUUNNITTELU 

Tässä vaiheessa lähdettiin luokan kanssa yhdessä pohti-
maan, miten tutkimusta lähdettäisiin tekemään.  Pohdittiin 
yhdessä, miten tutkitaan ja mitä välineitä käytetään. 

Ensimmäiseksi tutkimusvaiheeksi oppilaat ehdottivat syksy-
isten lehtien keräämistä ja valokuvaamista. Seuraavaksi 
vaiheeksi oppilaat ehdottivat kerättyjen lehtien luokittelua.

3. OPPIMISAIHIOIDEN DOKUMENTOINTI 

Tähän vaiheeseen liittyi aineiston keruu ja tutkimusten 
suorittaminen.

Neljän-viiden hengen ryhmissä kerättiin lähimetsästä syksy-
isiä lehtiä ja digikuvattiin puita ja lehtiä.

Kerätyt lehdet luokiteltiin ryhmissä värin mukaan erilaisiin 
luokkiin. Ryhmät keksivät itse luokitteluperusteensa. Joka-
inen ryhmä luokitteli keräämänsä lehdet jollain tavalla 
lehtien värin mukaan.  Lopuksi ryhmät esittelivät toisilleen 
omat luokittelunsa ja katseltiin yhdessä ryhmien ottamia 

valokuvia.

Tutkimukseen palattiin noin viikon kuluttua, jolloin huo-
mattiin, että osa vihreään luokkaan luokitelluista lehdistä 
oli kellastunut tai tullut ruskeaksi laatikossa viikon aikana. 
Täysin vihreinä olivat säilyneet vain havupuiden lehdet, 
havunneulaset. Tästä päästiin jakoon lehtipuut ja havu-
puut.

  
Tässä vaiheessa lähdettiin pohtimaan,  mistä oikein johtuu, 
että lehtipuiden lehdet vaihtavat väriä syksyllä. Oppilaat 
pohtivat, mistä vastaus löytyisi. 

Oppilaiden ehdotukset olivat:

• - luonnonsuojelualueen kyltit kertovat
• - tietokoneesta -> netti -> wikipedia -> google
• - tietokirjoista
• - elokuvista, asiaohjelmista
• - sanomalehdistä
• - kerätään lehtiä ja tutkitaan mikroskoopilla
• - tarkkaillaan puita eri olosuhteissa
• - kuvataan puita ja esitetään nauha nopeutettuna
• - eri asiantuntijoilta.

Opettaja ohjasi tässä vaiheessa hienovaraisesti eri asiantun-
tijoiden haastattelun suuntaan ja pyysi oppilaita pohti-
maan, ketä voitaisiin haastatella.

Oppilaat ehdottivat seuraavia haastattelukohteita:
• professoria
• Heurekan ihmisiä
• Gardenian ihmisiä
• kasvitieteilijää
• runoilijaa
• tutkijaa
• taiteilijaa
• talonmiestä…

Koska biologi ja kuvataiteilija oli helppo tavoittaa omasta 
koulusta, päätimme haastatella aluksi ainakin heitä. Bio-
login haastattelussa, jonka oppilaat itse kirjoittivat Power 
Point –esitykseen, joka tutkimuksesta tehtiin dokumentiksi, 
saatiin selville seuraavaa:

Tiedätkö miksi  lehdet  vaihtavat  väriä?
Vastaus: Lehtivihreä  hajoaa  ja  otetaan  talteen  
puun  runkoon. Silloin muut värit tulevat  näkyviin.

Kuinka kauan lehdet pysyvät värikkäinä ennen kuin 
ne putoavat?

Vastaus: Riippuu ilmasta, esimerkiksi siitä, kuinka 
tuulista on.    

Miksi lehdet putoavat?
Vastaus: Puu ei tarvitse lehtiä talvella. Lehden kanta 
napsahtaa poikki, kun lehti putoaa.

Mitä tapahtuu, kun lehdet putoavat?
Vastaus: Hajottajat hajottavat ne.
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Kun Power Point esitettiin luokalle tähänastisesta tut-
kimuksesta, nousi heti käsiä ja uudeksi tutkimuskysymyk-
seksi nostettiin ”Mitä ovat hajottajat?” Tästä päätettiin 
tehdä seuraava tutkimus.

Oppilaat kirjasivat kuvataiteilijan haastattelusta seuraavat 
muistiinpanot:

Mitä ajattelet syksystä?
- Syksy on mukavaa aikaa. Syksyllä puihin tulee hi-

enoja värejä.

Oletko piirtänyt paljon lehtipuita?
- Olen valokuvannut niitä ja sen lisäksi, että piirtää 
niitä, niitä voi kerätä, kuivata, järjestellä ja valokuvata.

Mitä värejä käytät, kun piirrät lehtiä?
- Oranssia,  punaista, keltaista, ruskeaa ja vähän 

vihreää.

Kun kuvataiteilijan haastattelu esiteltiin koko luokalle, 
oppilaat innostuivat itse ehdottamaan erilaisia kuvataide-
toteutuksia, joita voitaisiin syksyisistä lehdistä tehdä. Yh-
dessä päätettiin toteuttaa pölypastellityö. Opettaja esitteli 
uuden tekniikan pölypastelliväreillä.

Päätettiin haastatella myös koulun talonmiestä, koska 
hänellä ehkä oppilaiden mielestä voisi olla paljon tietoa 
syksyisistä lehdistä. Tähän mennessä talonmiehen haastat-
telu on kuitenkin vielä jäänyt ajanpuutteen ja muiden 
hommien vuoksi tekemättä. Oppilaat pitävät kyllä huolen, 
että se toteutetaan.

Tutkimusviikkojen aikana myös sanomalehdestä löytyi 
artikkeli syksyn lehtien  väreistä.  Siihen tutustuttiin.  Yksi 

oppilas oli myös  löytänyt mummolasta tiedelehden, jossa 
oli artikkeli syksyisistä lehdistä. Lupasin ottaa kyseisen 

artikkelin mukaan dokumentointiimme,  kunhan sen 
mummolasta saamme.

Koska emme käytettävissä olevan ajan puitteissa ehtineet 
haastatella ketään runoilijaa,  päätimme etsiä runoilijoiden 
ajatuksia kirjoista. Löysimme seuraavan Ilpo Tiihosen 
runon, jonka päätimme ottaa mukaan tutkimukseen.

Tutkimuksen lopuksi pohdimme avainsanoja, tagejä, joita 
käytimme tutkimuksessa. Niitä olivat: syksy, lehtipuut, 
lehtivihreä ja hajottajat.

Lisäksi arvioimme, mitä oikeastaan projektin aikana 
opimme. Oppilaiden vastauksiksi tuli:

• että lehtipuut pudottavat syksyisin lehtensä
• lehtivihreä varastoituu puun runkoon
• muut värit tulevat esille, kun lehtivihreä ei enää peitä 

niitä
• lehdet putoavat, koska puu ei enää tarvitse niitä
• hajottajat hajottavat lehdet maasta.

Opittu siis  oli, paljon ja monipuolisesti, eivätkä oppilaat 
edes olleet huomanneet arvioida kuvataiteen ja äidinkielen 
oppimistavoitteiden saavuttamista.

Aikaa tähän käytimme noin 15 tuntia. Tuntimäärällisesti 
siis melko paljon, mutta kuten edellä totesin, asioita opit-
tiin paljon ja monipuolisesti ja saavutettiin sekä useamman 
oppiaineen tavoitteita että harjoiteltiin opiskelemaan ry-
hmässä toista kuunnellen ja toista kunnioittaen. Aika tuli 
siis käytetyksi erinomaisesti hyödyksi!
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prosessin ajan. Prosessi synnytti paljon keskustelua ja ih-
mettelyä. Menetelmä sinänsä motivoi ja innosti, var-
maankin koska oppilaat tunsivat tekevänsä jotakin heille 
merkityksellistä. Myös toiminnallisuus, suunnittelu ja  
tekeminen innosti. Koko prosessi kantoi ja olisi kantanut 
pidempäänkin. Tästä on hyvä jatkaa hajottajien tutkimi-
sen parissa.

Itse opin prosessin aikana, että kannattaa luottaa siihen, 
että oppilaat tekevät tarkkoja havaintoja, jopa tarkempia 
kuin aikuiset, ja että heillä on kyky tehdä havainnoistaan 
päätelmiä. 

Jokin menetelmässä, ehkä sen rakenne, saa aikaan sen, 
että menetelmä kantaa. Sen vahvuus on ehdottomasti 
siinä, että oppilaiden kanssa tehdään oikeaa tutkimusta 
niiden mahdollisuuksien puitteissa,  mitä meillä on ja op-
pilaiden ikätaso huomioon ottaen.  Samoin oppimisen 
dokumentointi ja opitun reflektointi ovat tärkeitä. 

Itse tunnen, että pääsin vasta alkuun menetelmässä ja 
ehdottomasti haluan jatkaa ja perehtyä siihen vielä 
paremmin.  Ryhdymme tutkimaan niitä hajottajia joulun 
jälkeen ja jo nyt olemme aloittaneet yhdessä opiskelijoit-
ten kanssa case Forest –menetelmällä tutustumisen Viik-
kiin kotipaikkana. Tarkoituksena on tutustua lähi-
ympäristöön, sen luonnonympäristöön ja sen rakennet-
tuun ympäristöön käyttäen ko tutkimusmenetelmää.

Tässä tutkimuksessa valitsimme dokumentoinnin väli-
neeksi Power Point –esityksen. Minua kiehtoo jatkossa 
erilaisten muiden dokumentaatiotapojen käyttö. Eri ta-
voin tutkimusta dokumentoimalla toteutetaan myös ope-
tussuunnitelman viestintä- ja mediatavoitteita. 
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MIKSI SAMMALTA KASVAA JOKA PAIKASSA?
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Aloitimme Case forest -kokeilun vauhdilla 1-2a -luokassa 
Pelto elinympäristönä - jakson jatkeeksi.  Harjoittelijoiden 
pitämän kolmiviikkoisen jälkeen ryhdyimme tutkimaan 
metsään liittyviä asioita. Koska metsä tulee Viikin nor-
maalikoulun opetussuunnitelmissa vasta kolmansilla luok-
illa, oli Case forest -kokeilu lähtökohtaisesti uudenlaisen 
työtavan harjoittelua.

1. ILMIÖN ARTIKULOINTI JA OPPI-
MISTA OHJAAVAN KYSYMYKSEN AR-
TIKULOINTI

Jakson aihepiiriin orientoiduimme katselemalla ns. herät-
telykuvia. Kuvat oli otettu kesän tai syksyn aikana ja ne 
liittyivät monella tavalla metsiin: niistä saattoi tehdä ha-
vaintoja erilaisista kasvilajeista, väreistä, tunnelmista, elot-
tomasta sekä elollisesta luonnosta yleensä tai vaikkapa 
ihmisen "kummallisesta" tavasta jättää jätteitä luontoon. 
Oppilaat kiersivät kuvat Gallery walking - tyyppisesti 
kolmen hengen ryhmissä. Jokaisen kuvan luona oppilaat 
keskustelivat kuvan herättämistä ajatuksista ja kirjasivat 
kuvasta mieleen tulevat sanat posterille. Näin oppilaat 
saivat mahdollisuuden kertoa siitä, minkälaisia metsiin 
liittyviä asioita heillä pyöri mielessä sillä hetkellä. Kuvat 
tietenkin ohjasivat ajattelua johonkin suuntaan. Kuvien 
katselua ohjeistettiin seuraavalla tavalla:

Tutkikaa parin kanssa kuvia. Kuvalta toiselle siirrytään 
äänimerkistä. Kun olette kuvan luona miettikää

• mitä kuvassa näkyy?
• millainen tunnelma kuvassa on?
• miltä kuvassa tuoksuu?
• mitä kuvassa kuuluu?
• mitä kuvasta tulee mieleen?

Kirjoittakaa ajatuksenne fläppipaperille kuvan ympärille.

1-2a -luokassa tähän ensimmäiseen vaiheeseen meni 
noin 40 minuuttia. Kuvia oli kahdeksan, mikä oli ehkä 
yksi - kaksi liikaa. Pienet oppilaat olisivat jaksaneet paneu-
tua hiukan perusteellisemmin jokaiseen kuvaan, jos niitä 
olisi ollut vaikkapa kuusi. Tuotokset olivat kuitenkin jat-
kon kannalta erittäin hyvät.

Orientoitumisen jälkeen aloimme artikuloida oppimista 
ohjaavaa kysymystä. Aloimme siis pohtia oppimis-
tehtävää, joka meitä tässä aihepiirissä voisi kiinnostaa. 
Oppilaat saivat miettiä nyt aivoriihityyppisesti neljän - 
viiden hengen ryhmissä kysymyksiä metsään liittyen. Ja 
kysymyksiähän riitti,  vaikka itse en ollut ollenkaan varma, 
pystyvätkö he tuottamaan yhtään mitään. Omaa 
epävarmaa olotilaani ei helpottanut ne viisi - kuusi tuntia 
seurannutta opetusharjoittelijaa! Varsin pian kuitenkin 
selvisi, että moni metsään liittyvä asia kiinnosti aidosti 
oppilaita. He myös osasivat muokata oppimista ohjaavia 
kysymyksiä varsin mallikkaasti. Alla oleva lista on noin 
puolen tunnin työn tulos!
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Lasten kysymykset, driving questions:

• Miksi metsässä ei ole taloja?
• Miksi metsässä on multaa?
• Mistä öljy koostuu?
• Miksi metsässä ei ole kerrostaloja?
• Miksi metsässä on puita?
• Miksi metsässä on roskia?
• Miksi metsässä on paljon ötököitä?
• Miksi kallioon on maalattu?
• Miten puut syntyvät?
• Miten sammal syntyy?
• Miten metsä syntyy?
• Kuinka kauan kärpäset elävät?
• Miten ötökät on tullut maailmaan?
• Missä eläimet asuvat?
• Miksi eläimet ovat maailmassa?
• Missä eläimet ovat?
• Miksi kasvit ovat vihreitä?
• Miksi puut kasvavat nopeasti?
• Miksi sammalta on joka paikassa?
• Miten metsä syntyy?
• Miksi ötökät lentää?
• Miten kivi syntyy?
• Miksi lehtiä pitää olla puissa?
• Miksi kivessä on sammalta?
• Miksi ihmiset heittää roskia luontoon?

• Miksi tarvitaan nuotioita?
• Miksi kalat ovat joskus läpinäkyviä?
• Miksi metsässä ei ole taloja?
• Miksi metsässä ei ole kotitaloja?
• Miksi metsässä on lasikuitua?
• Miksi metsässä on tuli?
• Miksi metsässä on sieniä?
• Miksi metsässä on puita?
• Miksi metsässä on kiviä?
• Miksi teemme projektia metsästä?
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2. OPPIMISAIHION SUUNNITTELU

Oppimista ohjaavia kysymyksiä tuli siis  valtavasti. Niistä 
päätimme suhteellisen demokraattisesti valita omaksi koko 
luokan yhteiseksi tutkimuskysymykseksi kysymyksen "Miksi 
sammalta kasvaa joka paikassa?" 

Oppimisaihion suunnitteluvaiheessa valitaan siis  oppimi-
skohde,  mutta samalla suunnitellaan sitä, miten yhteistä 
teemaa lähestytään. Tässä vaiheessa mietitään mm. mene-
telmiä ja tarkennetaan tutkimuskysymyksiä.  Meillä tut-
kimuskysymykset tarkentuivat muotoon: Kasvaako sammalta 
todella joka paikassa? Missä sammalta todella kasvaa ja miksi? 
Missä sammalta ei todellakaan kasva ja miksi ei? 

Oppilaat ehdottivat tutkimusmenetelmiksi seuraavia tapoja:

• mennään metsään
• tehdään testi: haetaan kivi, videokamera
• tunnustellaan sammalta
• haistellaan sammalta
• tutkitaan mikroskoopilla ja suurennuslasilla
• opetetaan koulussa
• raotetaan sammalta kivestä
• katsotaan tietokoneelta

Jostain syystä harvahampaiset ykkösluokkalaiseni keksivät 
mutkattomammin tapoja tutkia ilmiötä. Kakkosluokkalaiset 
sen sijaan lähes  jumittuivat tietokoneeseen ja "opetetaan 
koulussa" -tyyppiseen ajatteluun. Itse ihmettelin ja ihastelin 
ykkösluokkalaisten ennakkoluulottomuutta. Koko porukka 
on kuitenkin ollut "koulumaailmassa" yhtä kauan eli viime-
vuotiset eskarit ovat siis tämän vuoden ykkösiä.

3. OPPIMISAIHIOIDEN DOKUMENTOINTI

Luokkamme päätti siis  kerätä aineistoa lähinnä aistin-
varaisesti. Päätimme kuvata havaintojamme ja tehdä niistä 
muistiinpanoja.  Tutustuimme lisäksi sammalaiheiseen tieto-
tekstiin, jonka käsittelimme yhteistoiminnallisen palapeli-
mallin tapaan. Lisäksi löysimme netistä sammalaiheisen 
videon. Varsinaisesti mitään erityistä näkökulmaa (biologi, 
puutarhuri jne.) emme valinneet.
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4. OPPIMISAIHION RAKENTAMINEN

Aineisto koottiin Power point - muotoon. Siihen liitettiin valokuvat metsäretkeltä sekä oppilaiden kirjalliset muistiin-
panot. Lopuksi projektiin liitettiin vielä vesivärityön tekeminen sekä tarinan kirjoittaminen.  Samalla koko projektista 
laadittiin avainsanalista (tagit). Sammaltutkimukset (miten sammal juo?) luokassa jatkuivat vielä jonkin aikaa varsinaisen 
projektin jo loputtua.

Ykkös - kakkosluokkalasten avainsanat tästä projektista olivat ryhmittäin seuraavanlaiset:

Ryhmä 1: metsä, sammal, luonto, puut, kivet.
Ryhmä 2: metsä, sammal, puut.
Ryhmä 3: metsä, kivi, itiöt, kuusi, sammal, puut.
Ryhmä 4: sammal, metsä, itiö, kuuset, tärkeää.
Ryhmä 5: metsä, sammal, laveeraus, tutkimus, itiö.

Lopuksi oppilaiden ajatuksia siitä, mitä tästä projektista opimme:

• sammal kasvaa elottomissa paikoissa
• sammal kasvaa lehtien avulla
• sammal kasvaa kuolleissa puissa ja lisääntyy itiöiden avulla ja että sammalella ei ole juuria, sammal viihtyy var-

jossa, sammalta kasvaa kivissä
• sammal kasvaa märissä paikoissa ja pienessä valossa
• sammalella ei ole juuria
• sammal pystyy juomaan, vaikka olisi väärinpäin.
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LIITTEET
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AIKATAULUEHDOTUS 
KAHDEN PÄIVÄN KURSSILLE

Teoreettinen johdanto oppimisaihioiden suunnitteluun ja rakentamiseen (n. 30 min)

Ilmiön artikulointi  (n. 2 h)
•   Yleinen keskustelu haasteista ja ilmiöistä
•   Oppimista ohjaavan kysymyksen artikulointi  ja kiinnittäminen

Metsä- ja museoympäristön esittely (n. 30 min)
•   Tukena digitaaliset resurssit  (esim. verkkosivut, videoklipit, PowerPoint-esitys)

(Ruokailu)

Oppimisaihion suunnittelu  (n. 3 h)
• Resursseihin tutustuminen 
• Oppimiskohteen valinta 
• Oppimisaihiosuunnitelman laadinta
• Oppimisaihion rakenteen suunnittelu

Ympäristöön tutustuminen (n.1 h)

Aineiston keruu ja tutkimusten suorittaminen (n. 2 h)

(Ruokailu)

Oppimisaihioiden rakentaminen  (n. 4 h)
• Kootun aineiston valinta, järjestäminen ja yhdistäminen
• Kontekstualisoinnin tuen laadinta ja toteutus 
• Oppimisaihioiden esittely

Oppimisaihioiden rakentaminen ja esittely voi tapahtua myös koulussa.

Päivä 2 METSÄ-JA MUSEOYMPÄRISTÖ

Päivä 1 KOULU 
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OPPIMISYMPÄRISTÖN ULOTTUVUUDET

Oppimistehtävä

-   Avoimesti jäsennelty
-   Semanttisesti rikas
-   Eettisesti kestävä
-   Nousee todellisen elämän ilmiöistä
-   Ei yhtä ainoaa oikeaa vastausta

Teknologiaympäristö

-   Wiki ohjelmisto (esim.Wetpaint)
-   Kuvagalleria (esim. Jalbum/Picasa)
-   Aineistonkeruun työvälineet 
    (esim. digitaalikamerat ja -nauhurit,  
     kynä&paperi)
-   Työvälineet aihioiden esittelyyn 
     (esim. PowerPoint/SlideRocket,
      dataprojektori/ Smart board)

Sosiaalinen ympäristö

-   Kollaboratiivinen toiminta
-   Pienryhmätyöskentely 
    (3-6 henkeä)
-   Opettaja fasilitaattorina
-   Asiantuntijat
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OPPIMISAIHIO
SUUNNITELMA

TUTKIJARYHMÄN KOKOONPANO:                              

TUTKIMUSNÄKÖKULMA: (Mistä 
näkökulmasta tutkimus tehdään?)

TUTKIMUSONGELMA, JOHON/JOIHIN KOHTEEN TUTKIMINEN ANTAA RATKAISUN:
(Yhteiseen haasteeseen liittyvät tarkennetut tutkimuskysymykset)

TUTKIMUSKOHDE:
(Mitkä kohteet voisivat antaa vastauksia   tutkimusongelmaan?) 

REPRESENTAATIOT JA SIMULAATIOT:
(Videot, kuvat, simulaatiot jne.) 

TUTKIMUSVÄLINEET (FYYSISET VÄLINEET/ AJATTELUN VÄLINEET):
(Mitkä tutkimusvälineet soveltuvat tutkimukseen?)

TAPAUSTUTKIMUKSET:
(Omat havainnoinnit, mittaukset, haastattelu / jo olemassa olevat tutkimusraportit)

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS:
(Miten tutkimus toteutetaan? Kuka tekee ja mitä?) 

Aihiosuunnitelma toimii 
käsikirjoituksena opinto-

vierailulle. 
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TUTKIMUSVÄLINEET
TOIMINTASYKLI
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TOIMINTASYKLI
ESIMERKKI



33

Kasvavien männiköiden 
koloaminen

Runko kuorittiin tyveltä niin ylös,  kuin 
mies ylsi. Vain rungon pohjoispuolelle 
jätettiin kämmenenlevyinen kaistale 
kuorta pitämään puu hengissä. 

Tervanpoltto 

Aluksi tervahaudasta saadtiin tervavettä 
eli ns. tervankusta.  Parasta tervaa saa-
tiin polton keskivaiheilla; polton lopussa 
tuleva terva on paksuinta. Tämän 
jälkeen terva valutettiin haudasta kau-
kaloon ja siitä edelleen jääh-tymisen 
jälkeen tervatynnyreihin.

Tervahaudan rakennus

Tervakset ladottiin alassuin käännetyn 
padan muotoiseksi keoksi. Tervahau-
dan alla kulki juoksutusputki, jota pit-
kin haudan pohjalle valuva terva saatiin 
aikanaan valutettua tynnyreihin. 

Käyttökohteet

Terva oli kysyttyä ainetta valtavien 
puisten purjelaivojen aikakaudella, sillä 
laivojen puurakenteiden ja köysistöjen 
käyttöikä piteni tervakäsittelyllä.  Terva 
on ollut myös tärkeä rohto niin ihmis-
ten kuin eläintenkin vaivojen hoidossa.

TERVA

museokohteen analyysi
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PUUMALLI
ESIMERKKI
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Arboretum:
Pihdat (Abies)

sahakävytrunko

KäyttöYleiset omi-
naisuudet

puu puutarhalehdet
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TUTKIMUSVÄLINEET
FYYSISET TYÖVÄLINEET
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Hypsometri

Kuorimittari

Kasvukaira

Runkoluku

Relaskooppi

Lahoaste

Kaulain

Mittasakset

MITEN TOIMITAAN?

Katso videoita työvälineistä:

http://caseforest.wetpaint.com/page/Reseach+tools

http://caseforest.wetpaint.com/page/Reseach+tools
http://caseforest.wetpaint.com/page/Reseach+tools
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OPPIMISTA OHJAAVIA KYSYMYKSIÄ 
ESIMERKKEJÄ

1. How could we fight against illegal felling?
2. How could forest certification protect forests?
3. What advantages and disadvantages has wood as a building material in comparison with concrete 
and steel?
4. How could the general public contribute to improvement of  forest health?
5. Is it good to use wood as fuel?
6. How could the state influence afforestation in order to increase forest land? 
7. Is it  a long way from the pine seed to the tree? (Object - cone shelter, nursery, forest)
8. Why the forest needs many different plant species? (Object - the variety of  organisms in the for-
ests, for example, old, trees, dry trees, ??nectarine bushes etc.).
9. What is the forest? What does it look like?
10. What kinds of  organisms live in the forest?
11. How was this forest stand established? 
12. How should people behave in the forest?
13. What are the optimal conditions for trees to grow? 
14. Why do people need forests for their living? What is the value of  forests/wood?
15. Can forests exist without man? Can the forest exist without being treated and managed by peo-
ple?
16. What is the impact of  forests on human well being and health? 
17. What is the impact of  man or human activities on the forest?
18. What are the advantages and disadvantages of  using machines for timber felling? Is it good for 
the forest to use chemical treatment? 
19. What is the history of  forest management in your country?
20. What kinds of  products are made of  timber?
21. Why does one tree species look different when it grows on a different site? 
22. Is working in forestry a hard job? Is it dangerous? What are the main tasks of  foresters? What 
kind of  services do they provide?
23. What are the advantages and disadvantages of  having an artificial or a natural Christmas tree? 
Which would you prefer?
24. Why is the scent of  the forest so special? 
25. Can you hear the forest? What kind of  sounds can you hear in a forest?
26. What is the impact of  pollution on the environment?
27. How does pollution of  the forest influence human beings?
28. What is the role of  human beings in maintaining the forests?
29. What kind of  impact does forest harvesting have on the environment, plants and animals?
30. In which forest - broadleaves or coniferous – is the air fresher? Provide facts to prove this!
31. How can lichens be used to obtain information about air and pollution?
32. Dead wood – a habitat for microorganisms?
33. "Clean" forest – what is its impact on the origin and distribution of  new microorganisms and 
plants?
34. Direct and indirect pollution - how should we view it, which is more dangerous and why?
35. New species - acclimation and introduction – a threat or not for the local species
36. Does everyone like forests to be natural?
37. How to find a balance between forest regeneration and hunting management?
38. Forest for health - what are its possible uses in medicine?
39. Relations between humans and animals.
40. Why do trees grow faster in southern Sweden than in northern Sweden?
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41. How can the forest be good for the environment?
42. Why is there bare forest land?
43. Who is in charge of  the forest?
44. For how long will the forest last?
45. Will we run out of  forest some day?
46. What did the forest look like a hundred years ago?
47. How can the same forest have many different functions/values? -What are they and who 4actually decides 
what they are?
48. What kind of  forest is valuable?
49. What would I do in this forest/for this forest, if  it was my choice and why?
50. Why should we plan how to manage our forests?
51. How does the forest regenerate?
52. How old is the forest?
53. What does the forest mean to Finns?
54. What can you find in the forest that is edible?
55. What animals are there in the forest?
56. What is the woodpecker’s favourite tree? Why?
57. What birds sing in a conifer forest, what about  a broadleaved forest?
58. How do animals change the forest?
59. Whose teeth marks are these?
60. What forest types are there in Finland?
61. Why don’t trees usually grow on fells?
62. How are trees used?
63. What does lichen tell us? What about stumps?
64. What does it look like in the forest?
65. How does the forest smell?
66. What do mosses feel like?
67. What can you hear in the forest?
68. What are you scared of  in the forest?
69. Is the human impact on the forest positive or negative?
70. Can the forest exist without people?
71. Can people exist without the forest?
72. What are the grounds for biodiversity?
73. What is the value of  biodiversity?
74. Why is the biodiversity of  mixed forest greater than that of  a pine forest?
75. How are biodiversity and sustainability of  the forest connected?
76. Is mixed forest more sustainable than pine forest or spruce forest?
77. How do you understand the saying: “The forest starts from the trees“?
78. What does it means when we say that: “Trees catch the sun“?
79. Do people need the forest?
80. Who needs the forest?
81. What does this tree tell us about history?
82. Why is that tree standing there?
83. What do the growth rings of  a tree tell us?
84. Will forestry be sustainable in the future?
85. How do you find the footprints of  human?
86. Should we allow free access to the forest or collect money for it?
87. What are the wishes of  future generations regarding the forest?
88. Should we encourage tourism in natural areas?
89. What kind of  impact does the forest have on human health?
90. Is it better to use biomass as fuel rather than petrol?
91. What are the different possibilities for managing forests?
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Case Forest Wiki
http://caseforest.wetpaint.com/

Esimerkkejä oppimisaihioista
http://www.youtube.com/
hakusana Vilkaharju

Lusto- Suomen metsämuseo
http://www.lusto.fi/palvelut/kouluyhteistyo.html

Teknologisia työvälineitä (ilmaisia)

Wiki Software
http://www.wetpaint.com/

Jalbum
 http://jalbum.net/

Picasa
http://picasa.google.com/

SlideRocket
http://www.sliderocket.com/
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