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Taustaa 
(Jorma Enkenberg) 

• ”Luokkahuoneopetus siirtää oppilaat 
kulttuurimme ulkopuolelle ja tunkee heidät 
ympäristöön, joka on monin verroin ulkopuolista 
ympäristöä alkeellisempi, luonnottomampi ja 
lisäksi kuolettavan vakava.” (Ivan Illichi) 

• Kun opetuksen ja maailman todellisuudet eivät 
kohtaa? Olemme oppineet suurimman osan siitä, 
mitä tiedämme tai osaamme koulun ulkopuolella. 

• ” Tietämään tuleminen on seurausta sekä 
ulkoisesta, että sisäisestä toiminnasta, 
vuorovaikutuksesta ja itseoppimisesta.” (Jorma 
Enkenberg) 

 

 



 Kuuma kysymys… 

 Mitä lastemme ja nuortemme tulisi oppia, tietää ja kyetä 

tekemään tämän ajan ja tulevaisuuden yhteiskunnassa?  

 

 21. vuosisadan taidot – Binkley ym.,2011 

(http://atc21s.org/index.php/about/what-are-21st-century-skills/ ) 

Ways of thinking 

Ways of working 

Tools of working 

Skills for living in the word (personal and social) 





Ajan ilmiöitä…  

 

”Koulussa monipuolista lahjakkuutta tukevien taito- 

ja taideaineiden osuus on vähentynyt. Tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen sekä arvokasvatuksen osuus 

on koulussa myös vähäistä. ” (Sitra 2008) 

 

• Digitaaliset pelit ja oppimisympäristöt  

• Säästöt 

•  Koulussa viihtyminen  

 

 



Toimenpiteet ovat selvillä: 

1. Pahoinvointia ehkäiseviä palveluja 

2. Aikuisten läsnäoloa 

3. Enemmän leikkiä ja vähemmän 

suorittamista 

4. Lapsille mahdollisuus osallistua ja tulla 

kuulluksi 
 

Sitra 2008: Muutoksen Suomi 49 - Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten 

tukijoina 

 http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/MuutoksenSuomi.pdf 



Muutoksessa... 

 Lapsi on luonnostaan tutkija ja kokeilija.  

 Lapsi pyrkii rakentamaan merkityksiä 

maailmasta kokoamalla siitä tietoa.  

 Suurin osa opitusta on tullut muualta kuin 

perinteisen opettaja keskeisen 

opettamismetodin kautta. 



Osallistavaa oppimista 
• ”Vain sellainen koulu opettaa, jossa kaikki 

oppivat.” 

• Itseoppiminen 

• Hajautettu vastuu ja omistajuus 
oppimistuloksista = Hajautettu pedagogiikka 

• Oppiminen merkitsee liittymistä yhteisöihin ja 
verkostoihin > on siis muutakin kuin fyysiset 
seinät!! 

• Vuorovaikutus! Oppiminen on ennen kaikkea 
yhdessä toimimista, yhteisössä tapahtuvaa 
identiteetin rakentumista ja kehittymistä  

 



 Oppiminen ja toiminta keskenään 

vuorovaikutuksessa jolloin oppiminen ja tieto 

syntyvät toiminnasta.  

 Tietoa luodaan yhteisöllisesti, korostetaan 

moninaisia tapoja ajatella ja toimia, 

suunnitellaan uusia asioita sekä rakennetaan 

luovia ratkaisuja odottamattomiin ongelmiin. 

 Oppiminen on osa emotionaalista 

hyvinvointia:  

◦ Lapsen utelias ja innostuva suhtautuminen 

erilaisiin asioihin on merkki siitä, että lapsi oppii ja 

kehittyy omista lähtökohdistaan. (Sajaniemi 2013) 

 



Suunnittelemalla oppimista 
 Suunnittelu on sosiaalinen prosessi, jossa 

korostuu yhteisöllisesti jaetut ideat, ajatukset 
ja tiedon rakentaminen. > Design – 
suuntautunut pedagogiikka - DOP 

 Tärkeää ei ole miten asiat ovat ja millainen 
maailma on vaan OPETETAAN 
POHTIMAAN millainen maailman pitäisi olla 
ja miten haluaisimme asioiden olevan 
tulevaisuudessa.  

 Suunnittelu konkretisoituu oppimista 
sitouttavaan kysymykseen, joka mahdollistaa 
tutkimuksen suunnittelun ja suorittamisen 



 Jokainen Case Forest projekti on itsessään 

DESIGN - sykli, jonka lopussa tehtävä 

toiminnan analysointi sekä siitä saadut 

tutkimustulokset toiminnan 

kehittämisehdotuksineen vaikuttavat 

seuraavan Case Forest -projektin 

suunnitteluun ja toteutukseen 

 Design tutkimuksessa yhdistyvät suunnittelu, 

tutkimus sekä käytäntö.  

 Tunnusomaista todellisen maailman ja sen 

ilmiöiden tutkiminen 



 Design – suuntautuneen pedagogiikan 

kulmakivet muodostuvat osallistuvasta 

oppimisesta, yhteiskehittelystä, erilaisten 

teknologioiden käyttämisestä sekä 

sosiaalisina että henkilökohtaisina 

työvälineinä. 





Autenttista oppimista 
• Lapsilähtöistä oppimista 

• Monipuoliset oppimisessa tarvittavat resurssit 

• Lasten rooli > lapsi jakaa tietoa toiselle lapselle 

• Mahdollisuus koota todellista tietoa oppimiskohteesta 

• Elinikäisen, elämän laajuisen ja syvällisen oppimisen 
periaate 

• Autenttista arviointia 

• Työryhmätyöskentelyä 

Case Forest: 

• Lapsi saa tuottaa mitä tutkitaan 

• Aikuinen hyväksyy monimutkaisen prosessin  ja 
epämukavuuden 



Oppimisympäristö 

 Oppimisympäristö tulee nähdä päiväkodin 

seiniä laajemmin, jolloin siihen kuuluu pk:n 

ulkopuoliset ympäristöt. 

 Monia tämän päivän haasteita ei voi 

ratkaista vain yhdestä näkökulmasta, vaan 

siihen tarvitaan joukko ihmisiä, joilla on 

erilainen tausta ja erilaista 

asiantuntemusta.   





Oppimisen eteneminen 

 Perustana ongelmaperustainen oppiminen.  

 Aikuisen rooli on toimia oppimisen ohjaajana, 
toiminnan auttajana ja tukijana, 
yhteisymmärryksen rakentajana, järjestäjänä, 
toimitsijana… 

 Lapset rajaavat itselleen tutkimustehtävän ja 
muodostavat tutkimusongelman. 

 Ryhdytään hankkimaan ongelmanratkaisua 
tukevaa informaatiota. 

 Tiedonhankinnan jälkeen seuraa kootun aineiston 

tulkinta, käsittely ja johtopäätökset. 



Opetuksen suunnittelun seitsemän 

periaatetta (Enkenberg) 
 Kokonainen ilmiö 

 Ilmiötä kommunikoivat objektit 

 Sitouttavat kysymykset (driving questions) 

 Lapsen ideat ja tulkinnat 

 Suunnittelemalla oppiminen 

 Teknologian käyttö 

 Vapaus valita tapa työskennellä 

 





Eteneminen…. 
1. Lähtökohdaksi kuvat, tarinat, kohteet… jne. 

joista aivoriihi = kaikki ajatukset kirjataan. 

2. Mitä jäi mieleen > käydään läpi ajatuksia, 

kysymyksiä, ehdotuksia ja lopuksi valitaan 

yhteinen tutkimusteema 

3. Rakennetaan käytännön toimintasuunnitelma 

miten saamme tietoa (tutkimusnäkökulman 

valinta)  

4. Tutkimusvaihe ja mahdolliset jatkotutkimukset 

5. Yleistäminen; mitä, miten, miksi on tärkeää 

6. Raportointi  

 

 



Lisää pedagogiikasta 
 www. smy.fi  

 kouluyhteistyö > toiminta > case forest- pedagogiikka 

 

 Mari Parikka-Nihti: Pieniä Puroja, kasvua kohti kestävää kehitystä 

 Parikka-Nihti, Suomela: Iloa ja ihmettelyä – ympäristökasvatus varhaislapsuudessa PS – kustannus 

2014 

 

 Enni –Mari Peltoluhta: Tutkiva luontokasvatus lapsen osallisuuden lisääjänä - Design tutkimus Case 

Forest pedagogiikan soveltamisesta päiväkodissa 

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/93372/Peltoluhta.Enni-Mari.pdf?sequence=2 

 

 Tuija Aartolahti: Miten metsä innostaa lasta – luonto esikouluikäisen leikki- ja oppimisympäristönä: 

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/53624/Aartolahti_Tuija.pdf?sequence=1 Saimaan 

ammattikorkeakoulu 

 

 Milla Hokkanen: Varhaiskasvatusta luontoympäristössä: 

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/56050/Hokkanen_Milla.pdf?sequence=1 Hämeen 

ammattikorkeakoulu 

 

 Hanna Honkaniemi: Case Forest ja Metsissä mahdollisuus – menetelmät lasten ja nuorten 

metsäosaamisen lisäämiseksi.  

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/48648/caseforestlopputyo.pdf?sequence=1 
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 http://www.slideshare.net/fullscreen/Jorm

aEnkenberg/oppimisen-tulevaisuus-

kuopio-2912014-l/2 

 http://www.slideshare.net/Henriikka/do-

pon-pop 

 www.youtube.com / vilkaharju 

 ”Kuinka syvällä kalat uivat” 

 ”Moottorikelkka” 

 ”Mikä on paras pilkki” 
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Hirsimäen eskarit 

ongelmaperustaisen oppimisen 

tiellä 

Syksy 2010 



Herättelevät objektit / kohteet 

• 10.9 kaikki esikoululaiset kokoontuivat 
Hirsimäen kodalla 

• Lapset jaettiin pienryhmiin jotka kulkivat 
etukäteen sovitut kohteet aikuisen kanssa läpi 

• Herättelevissä kohteissa pysähdyttiin aistimaan, 
ihmettelemään ja havainnoimaan 

• Mukana kulkeva aikuinen kirjasi kaikki lasten 
havainnot, pohdinnat ja ajattelun aivoriihen 
tavoin 

 



kohteita 





Tutkimusongelman luominen 

 Havainnot jaettiin kaikkien lasten kesken 

 Tämän jälkeen lasten tuli ideoida kysymyksiä 

tai tutkimusongelmia joita heräsi aivoriihestä 

(kaikki kysymykset olivat sallittuja ja 

mahdollisia) 

 Kaikki lasten kysymykset kirjattiin ylös 



Lasten kysymyksiä 
• MITEN LEHDET VAIHTAA VÄRIÄ? 

• MIKS KUKAT KUIHTUU? 

• MIKS KÄVYT PIENENEE? 

• MIKS VAAHTEROISTA TULEE NIIN PUNASIA? 

• MIKS SYKSYLLÄ JOTKUT MARJAT ON NIIN PUNASIA? 

• MIKS ORAVAT SYÖ KÄPYJÄ? 

• MITEN VUORET KASVAA? 

• MITEN LESKENLEHDET MUUTTUU LEHDIKS? 

• MIKS ORAVAT PELKÄÄ IHMISIÄ? 

• MIKS PUUT MUUTTAA VÄRIÄ SYKSYLLÄ? 

• MITEN PUITTEN LEHDET VAIHTAA VÄRIÄ? 

• MIKS IHMISTEN TUKAT VAIHTAA VÄRIÄ? 

• MISTÄ KASVIT TULEE? 

• MIKS KÄPYJÄ ON? 

 



 

• MISTÄ KAIKKI ÖTÖKÄT TULEE? 

• MITEN PYSTYY LENTÄÄN? 

• MIKS PUUT KASVAA? 

• MISTÄ TUULI TULEE? 

• MITEN SILMÄT VOI LIIKKUA? 

• MITEN TUULI VOI KAATAA PUUN? 

• MISTÄ EKA IHMINEN ON SYNTYNYT? 

• MISTÄ METSÄT TULEE? 

• MISTÄ KAIKKI ELÄIMET TULEE? 

• MIKS KESÄLLÄ PAISTAA AURINKO? 

• MIKS AURINKO ON NIIN KIRKAS? 

• MIKS AURINKO LÄMMITTÄÄ JA KUIVAA? 

• MISTÄ RUSKA SAA NIMENSÄ? 

 



• MIKS LEHDET PUTOO? 

• MIKS HÄMPPIKSET KASVATTAA VERKKOJA? 

• MIKS TALVELLA SATAA LUNTA? 

• MIKS SAMMAL KASVAA KIVIEN YMPÄRILLE? 

• MIKS PIHKA ON NÄIN TAHMEETA? 

• MIKS IHMISET KAATAA PUITA SYKSYLLÄ? 

• MIKS AMPIAINEN JA NOKKONEN PISTÄÄ? 

• MIKS LEHDET AUTTAA PIENIÄ ÖTÖKÖITÄ KUN 
TULEE SADE? 

• MIKS HEINÄSIRKAT SIRITTÄÄ SYKSYISIN? 

• MIKS KAIKKI KUIHTUU, KUKAT JA MUUT? 

• MIKS ORAVAT KERÄÄ KÄPYJÄ TALVEN VARAKS? 



• MIKS MADOT MENEE SYKSYLLÄ MAAN ALLE? 

• MIKS PUUT KASVATTAA OKSIA? 

• MIKS KARPALOT ON NIIN KIRPEITÄ? 

• MIKS TOISELLA PUOLELLA MAAILMAA TULEE 
NYT KEVÄT, KUN MEILLÄ ON SYKSYLLÄ? 

• MIKS TOISELLA PUOLELLA MAAPALLOA 
VARASTETAAN LAPSIA? 

• MITEN NOI PUUT HEILUU? 

• MIKS SIENET KASVAA SYKSYLLÄ? 

• MIKS KUKAT SULKEE NUPPUNSA, KUN TULEE YÖ 
JA ILTA? 

• MITKÄ ON SYKSYN HAJUT? 



Ohjaava kysymys 

 Koska moni lasten kysymyksistä koski puita ja 
syksyä, rajasimme ensin kysymykset 
koskemaan näitä aihealueita 

 Näiden kysymysten kautta rajattiin 
kysymykset juuri syksyyn ja lehtien 
muutokseen 

 Näistä rakennettiin vielä yhteinen ohjaava 
kysymys:  

   MIKSI LEHDET PUTOAA? 



 

Mistä saadaan tietoa, miten tutkitaan? 

 
• TUTKITAAN LUONTOA 

• SEURATAAN PUITA 

• TÄYTYY MIETTIÄ 

• AIKUISELTA TIETOA – ESKARIN TÄDEILTÄ 

• KOULUSSA OPPII 

• OPETTELEMALLA 

• OPETTAJALTA 

• MEIDÄN YKS NAAPURI TIETÄÄ KAIKEN 
ÖTÖKÖISTÄ 

 



”Tutkitaan luontoa” Aulangolla 23.9 

 Teimme kokopäivän retken Aulangolle  

 Tutustuimme luonnon muutokseen ja 

havainnoimme syksyistä luontoa  

 Pienryhmissä herättelimme aisteja ja etsimme 

syksyn kauneutta mm. tekemällä lehtidioja ja 

syksyistä luontonäyttelyä… 





Tutkimuksia 

Pienryhmissä tutkimuksia 

 Jälleen lasten tuli tuottaa mitä tehdään 

Lapsilta tuli ehdotuksia syksyn luokitteluun ja 
lajitteluun: 

 

  luokitellaan koon perusteella 

  värien perusteella 

  elollisuuden perusteella 

   

   



Aulankokeskuksella 

 Aulankokeskukselle keräännyimme 
tutkimaan syksyisiä lehtiä (ja paljon 
muitakin aarteita luonnosta) 
mikroskoopein 

 Pohdimme mihin lehdistä on kadonnut 
kaikki vihreä väri… 

 Ja totesimme kasvien varastoivan sitä 
juuriin ja esim. puilla runkoon, talven 
varalle.  



25.10 Tutkimukset jatkuvat 

 Kokoonnuimme päiväkodille ja palautimme 

mieliin tutkimusongelmaa 

 Lapset kertoivat nyt tietoansa… sillä aihe oli 

selvästi puhututtanut kotona ja päiväkodilla. 

 Eteisleveilyä oli ollut ilmassa aikaisemmin ”mä 

muuten tiedän miksi lehdet putoaa…” 

 

 



Mitä tiedät? 

 ”Lehdet kuivuu, siksi ne putoaa.” 

 ”Lehdet kuihtuu ja kuolee.” 

 ”Madot syö sitten niitä lehtiä” 

 ”Lehdet muuttuu mullaksi” 



Mitä nyt tehdään? Mistä saamme tietoa 

lisää? 

 ”Puistotyöntekijältä tai metsurilta” 

 ”Tutkitaan itse valokuvaamalla ja  
suurennuslasilla” 

 ”Poimitaan lehtiä ja tutkitaan niitä” 

 ”Kirjoista tietoa” 

 ”Museosta!” 

 

 

 

 



 Pienryhmissä aloitimme sarjakuvien tekemisen 
puiden muutoksesta 

 Osa lapsista lähti valokuvaamaan puita 

 Osa lähti etsimään tutustumiskohteita tai 
”puistotyöntekijää” netistä 



Google! 

 Ryhmä löysikin tiensä (aikuisen avustamana) 

googleen ja täältä löytyi tietoa… 

 Jotta puu selviää talvesta tulee sen pudottaa 

lehtensä. Puu haihduttaa vettä lehdistä, 

haihtumista ei voi tapahtua talvella. Tämän 

vuoksi puu tiputtaa lehtensä. 

 Lehtiruodoissa on erilaisia solurakennelmia, 

joten lehden irtoaminen on erilaista eri puilla. 



Tietoa asiantuntijalta 

 ”Puistotyöntekijäksi tai metsuriksi” löytyi 
päiväkodin oma talonmies Esa.  

 Esalla olikin 23 vuoden kokemus puista ja 
lehdistä. Hän oli työskennellyt niin metsurina 
kuin talonmiehenä ja  mm. rakentanut paljon 
puusta. 

 Lapset haastattelivat ensin Esaa ja tämän 
haastattelun pohjalta päätettiin tehdä oma 
lehtien tutkimuskasa.  

 Lehtikasaan laitettiin lämpömittari, jota voidaan 
käydä tarkistamassa koko vuoden ajan. 

 

 



Esan haastattelu 

ESKARIT: 
MINKÄLAISIA KONEITA SULLA ON? 

Esa: 

 SININEN IMULAKAISIN, 2KPL 
REPPUPUHALTIMIA, 2KPL KÄSIPUHALTIMIA 

 HOITELEN MYÖS PÄIVÄKODIN OVIEN 
SARANOITA, VALOJA, ULKOALUEITA 
MUUTENKIN JA LUMET TIETYSTI TALVELLA.  

 LAPSILLA PITÄÄ OLLA TURVALLINEN OLLA 

 MULLA ON 23V. KOKEMUS PUUHOMMISTA, 
OLEN OLLUT METSURINAKIN 



TIEDÄTKÖ MIKSI LEHDET TIPPUVAT 
PUISTA? 

 KASVIT MENEVÄT PITEMMÄLLE 
TALVIUNELLE KUIN KARHUT. KYLMÄ 
ON IRROTTANUT LEHDET PUISTA. 
PUU EI SAA PÄÄSTÄÄ OMAA ELÄMÄÄ 
POIS. SE EI SAA HAIHDUTTAA VETTÄ 
POIS, SE KUIVUISI, JOS SE 
LUOVUTTAISI LEHDISTÄ VETTÄ POIS. 

 KEVÄÄLLÄ PUU HERÄÄ JA 
KASVATTAA UUDET LEHDET. 



MIKSI LEHDET LENTÄVÄT TUULEN 
MUKANA? 

 LEHDET KUIVUVAT, VESI LÄHTEE NIISTÄ 
POIS, NE ON KEVYITÄ JA TUULI 
KULJETTAA NIITÄ 

MIHIN KUIVUNEET LEHDET LAITETAAN? 

 PAROISILLA ON JÄTTIMÄINEN KOMPOSTI, 
JONNE LEHDET LAITETAAN. NIISTÄ TULEE 
SITTEN MULTAA.  

 LÄMPÖTILA KOMPOSTISSA VOI NOUSTA 
30:EEN ASTEESEEN.  



 OKSILLE ON AIVAN OMA 

PAIKKANSA. 

 MÄRÄT LEHDET PAINAA 

ENEMMÄN. 

 VAAHTERA ON ESAN MIELESTÄ 

TYLSIN PUU, KOSKA SEN LEHDET EI 

MAADU HELPOSTI. VAAHTERAN 

LEHDET ON NAHKEAPINTAISIA  



MIKSI DINOSAURUKSET 
TYKKÄISIVÄT LEHDISTÄ? 

 - SE ON KASVISSYÖJÄ, VARMAAN 
VOISI TYKÄTÄ LEHDISTÄ. 

MIKSI SIILI TEKEE PESÄN LEHTIIN? 
 SIELLÄ SILLÄ ON LÄMMIN. 
MIKSI HYÖNTEISET TYKKÄÄ 

LEHDISTÄ? 
 - NE TYKKÄÄ LÄMMÖSTÄ JA NE VOI 

MUNIA SINNE 



1.11 lisää tietoa ja toimintaa 

 Keräännyimme jälleen päiväkodille ja kertasimme 

Esan haastattelun 

 Tutustuimme sarjakuviin, joita jo tässä välissä oli 

tullut kuin sieniä sateella. 

 Kertasimme jälleen tietoja ja kysyimme lapsilta mitä 

seuraavaksi he haluavat tehdä 



Mitä tehtiin? 
 Valokuvausta jatkettiin  

 Samoin sarjakuvia 

 Etsittiin tietoa kirjoista ja piirrettiin puun 

muutosta 

 Aloitettiin jättikirjan valmistus 

tutkimuskysymykseen perustuen 

 Tarinoita ja näille  

    kuvitus 



 KOIVUN TARINA  

  KEVÄÄLLÄ KOIVU ISTUTETTIIN METSÄÄN. 

SE OLI YKSINÄINEN PIENI KOIVU. KOIVU 

LÄHTI KASVAMAAN. KOIVUSSA VIRTASI 

MAHLAA. SE SAI RAVINTEITA. SILMUISTA 

TULI HIIRENKORVAT JA NÄISTÄ KASVOI 

KOIVULLE LEHDET. KOIVU KASVOI KESÄLLÄ 

15 cm.  

   SYKSYLLÄ KOIVUSTA TIPAHTI LEHDET JA 

LEHTIVIHREÄ MENI JUURIIN. TULI TALVI. 

KOIVUSTA TULI NAKUPELLE. KOIVU 

NUKKUI KEVÄÄSEEN ASTI. 
   NEA, LUKA, JUHO, REA, SAMI, SONJA 

 

 


