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1 JOHDANTO

Tässä raportissa esitellään opettajien näkemyksiä 3.–6. luokkien ympäristöopin opettami-
sesta ja oppiaineen sisällöistä sekä ala- ja yläkoulun välisestä nivelvaiheesta. Nivelvaiheella 
tarkoitetaan tässä oppilaiden siirtymistä alakoulusta yläkouluun, jolloin ympäristöoppi 
jakautuu erillisiksi oppiaineiksi. Lisäksi raportissa tarkastellaan, millaista tukea opettajat 
kaipaavat ympäristöopin opetukseen. Raportti perustuu syksyllä 2020 Opetushallituksen 
toimeksiantona teetettyyn selvitykseen, jonka toteutti Otso Laakkonen. Selvityksen aineisto 
kerättiin alakoulun opettajille teetetyllä sähköisellä kyselyllä (N=846) sekä haastattelemalla 
yläkoulun biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian aineenopettajia (N=21). Terveystieto ei 
ollut mukana selvityksessä.

Sähköinen kysely toteutettiin vuoden 2020 lokakuussa, ja se oli suunnattu ensisijaisesti  
3.–6. luokkien opettajille, jotka olivat opettaneet kyseisiä luokkia nykyisen perusopetuksen 
opetussuunnitelman (2014) aikana. Pieni osa vastaajista oli kuitenkin alku- ja erityisopettajia. 
Yläkoulun opettajien haastattelut toteutettiin vuoden 2020 elo-syyskuussa. Haastatteluilla 
kerättiin tietoa yläkoulun opettajien näkemyksistä yläkouluun siirtyvien oppilaiden saavutta-
mista valmiuksista alakoulun ympäristöopissa.

Alakoulun opettajien sähköiseen kyselyyn vastattiin kattavasti ympäri Suomea. Kyselyyn 
vastanneista 96 %:lla oli opettajan kelpoisuus. Vastaajista noin 89 % ei ollut opiskellut sivuai-
neena biologiaa, maantiedettä, fysiikkaa tai kemiaa. Yleisin sivuaine alakoulun opettajien 
keskuudessa oli biologia. Vastanneista noin 6 % oli suorittanut biologian perusopinnot ja 
heistä noin puolet aineenopetukseen pätevöittävän kokonaisuuden.

Kyselyn vastausten perusteella alakoulun ympäristöopin opetusta voidaan tukea tarjoamalla 
opettajille täydennyskoulutusta, kehittämällä opetussuunnitelmaa sekä tuottamalla moni-
puolisia oppi- ja tukimateriaaleja. Materiaalien toivottiin olevan maksuttomia ja saatavilla 
kootusti yhdestä paikasta sähköisessä muodossa. Opettamisen tueksi kaivattiin erityisesti 
videomateriaaleja. Tukimateriaalin kehittämiseen toivottiin mukaan opettajankoulutuslaitok-
sia, tiedelaitoksia ja -hankkeita sekä esimerkiksi luontokoulua. Opetussuunnitelman sisältöi-
hin toivottiin selkeyttä, valtakunnallista vuosiluokkaistamista ja konkretiaa.

Yläkoulun opettajien haastatteluissa ilmeni, että yläkouluun siirtyvät oppilaat osasivat ala-
koulun opetussuunnitelman sisällöllisiä tavoitteita vaihtelevasti. Erityisesti peruskäsitteiden 
hallintaan tulisi panostaa alakoulussa. Yläkoulun opettajat toivoivat, että kokeellista työsken-
telyä lisättäisiin alakouluissa. Alakoulun opettajat toivat kuitenkin esiin kokeellisissa tehtä-
vissä tarvittavien tilojen ja välineistön puutteellisuuden. Opettajat kaipasivat ympäristöopin 
nivelvaiheeseen tiiviimpää yhteistyötä ala- ja yläkoulun välille. Vastaajat toivoivat esimerkiksi 
ala- ja yläkoulun opettajille yhteisiä keskustelutilaisuuksia, jotta nivelvaiheeseen kyettäisiin 
valmistautumaan paremmin. 
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2 YMPÄRISTÖOPPIA ON INNOSTAVA 
OPETTAA JA OPPIA

Alakoulun kyselylomakkeeseen vastanneista noin 90 % koki ympäristöopin innostavaksi 
oppiaineeksi opettaa (kuva 1). Vain viisi vastaajaa arvotti ympäristöopin opettamisen epäin-
nostavaksi.

KUVA 1. OPETTAJIEN INNOSTUS OPETTAA YMPÄRISTÖOPPIA.

Vastaajista noin 85 % arvioi oppilaidensa motivaation osallistua ympäristöopin opetukseen 
olevan keskimäärin hyvä tai erinomainen (kuva 2). Vastaajista yksikään ei kokenut oppilai-
densa motivaation olevan hyvin heikko ja vain 11 vastaajaa arvioi oppilaidensa motivaation 
heikoksi.

KUVA 2. OPPILAIDEN INNOSTUS OSALLISTUA YMPÄRISTÖOPIN OPETUKSEEN 
OPETTAJIEN ARVIOIMANA.



6 OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ YMPÄRISTÖOPIN OPETTAMISESTA JA NIVELVAIHEESTA

3 OPETTAJAJOHTOISESTA 
OPETUKSESTA OIVALTAMISEEN

Vastaajista noin 70 % arvioi opetuksensa olevan pääosin opettajajohtoista. Puolet tutkimuk-
seen vastanneista opettajista tukeutui opetuksessaan lähinnä oppikirjaan. Vastaajista noin 
65 % oli tyytyväisiä oppikirjojen laatuun. Opettajat luottivat tarjolla olevaan oppimateriaaliin 
ja ammattitaitoonsa etsiä oppimateriaalia. Selkokielistä oppimateriaalia erityisen tuen oppi-
laille ja S2-oppilaille toivoi yli 50 % vastaajista.

Vastaajista noin 75 % ilmoitti opetuksensa tukevan kokeellisuutta ja oivaltamista. Lisäksi 
lähes 80 % vastaajista ilmoitti tekevänsä oppilaidensa kanssa arjesta johdettavia yksinkertai-
sia kokeita, minkä lisäksi havaintojen tekoa harjoitellaan ja havaintoja kirjataan ylös. Oppilas-
keskeisesti tutkimusta teetti 65 % vastanneista opettajista.

Yli 90 % vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa:

1) ”Teemme retkiä ja hyödynnän opetuksessa luontoa ja lähiympäristöä.”
2) ”Ympäristöopin opetukseni vahvistaa oppilaideni luontosuhdetta ja  

innostusta luontoa kohtaan.”



7OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ YMPÄRISTÖOPIN OPETTAMISESTA JA NIVELVAIHEESTA

4 OPETTAJIEN KOETTU PÄTEVYYS 
JA OPETUKSEN HAASTEET

Subjektiivinen kompetenssi on operationalisoitu muotoon pätevyys, joka pyrkii selvittämään 
opettajan omia valmiuksia ja uskomuksia suoriutua erilaisista tehtävistä. Subjektiivinen kom-
petenssi sisältää kaksi ulottuvuutta – kompetenssin ja minäpystyvyyden. Kompetenssi viittaa 
opettajan valmiuksiin, eli kykyihin ja taitoihin suoriutua kyseisestä tehtävästä. Minäpystyvyys 
viittaa Banduran1 (1997) teoriaan, jonka mukaan koettu minäpystyvyys ei tarkoita pelkästään 
yksilöiden taitojen määrää, vaan myös hänen uskomustaan käyttää näitä taitoja erilaisissa 
tilanteissa. Tehokas toimiminen opetustilanteissa vaatii siis opettajalta riittäviä valmiuksia ja 
hyviä pystyvyysuskomuksia.

Opettajien koettu pätevyys oli vahvinta biologian ja maantiedon sisältöjen osalta. Avovastaus-
ten perusteella biologiaa painotetaan ympäristöopin opetuksessa eniten. Opettajien koettu 
pätevyys oli heikointa fysiikan ja kemian suhteen. Noin kolmasosa opettajista ei kokenut 
omaavansa riittäviä valmiuksia kemian ja fysiikan opettamiseen. Lisäksi kemia ja fysiikka jää 
60 %:n mielestä vähäisempään asemaan ympäristöopissa.

Opettajat kuvailivat, että oppilaiden motivaation ja vastuun puute sekä oppimisvaikeudet ja 
oppimisympäristöihin liittyvät rajoitteet ovat merkittävimpiä syitä sille, miksi ympäristöopin 
tavoitteita ei saavuteta. Vastaajat kokivat, että noin neljännes oppilaista ei osaa alakoulun 
päätteeksi ympäristöopin sisältöjä siten, että he pystyisivät opiskelemaan yläkoulussa 
hyvällä menestyksellä.

1 Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
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5 BIOLOGIA YMPÄRISTÖOPISSA 
3.–6. VUOSILUOKILLA

Yli 90 % kyselyyn vastanneista koki, että heillä on riittävät valmiudet opettaa ympäristöopin 
biologiaan liittyviä sisältöjä alakoulussa. 65 % oli tyytyväisiä tietoihin ja taitoihin, joita sai 
ympäristöopin biologian opettamiseen opintojen myötä. Lisäksi lähes puolella vastaajista oli 
omaa harrastuneisuutta biologiasta. 

Biologiaa opitaan ja opetetaan mieluusti: 83 %:lla vastaajista oli hyviä muistoja omasta biolo-
gian opiskelusta. Biologian sisältöjen opettamisesta hyvää palautetta oppilailta tai kollegoilta 
oli saanut noin 70 % vastaajista. Jopa 94 % vastaajista ei koe negatiivisia tunteita biologian 
sisältöjä kohdatessa.

5.1 Tärkeimmiksi koetut biologian sisällöt ja opettajien 
kokemus opettamisesta

Vastaajat kokivat ympäristöopin opetussuunnitelman biologian osuuden tärkeimmäksi sisäl-
löksi ihmisen biologian. Yli 48 % vastaajista nosti tämän hyvin tärkeäksi. Tämän lisäksi tär-
keinä sisältöinä erottuivat ”lisääntyminen ja kehitys”, ”eliöt ja elinympäristö”, ”ravintoketju ja 
yhteyttäminen”, ”ravinnontuotanto ja ruoan reitti sekä metsien hyötykäyttö”. Vähiten tärkeim-
miksi sisällöiksi koettiin lajintunnistus, kasvion kerääminen ja kokeellinen kasvien kasvatus. 
Lähes 44 % koki kasvion keräämisen toisarvoiseksi tai melko toisarvoiseksi. Kokeellisen 
kasvien kasvatuksen koki toisarvoiseksi tai melko toisarvoiseksi noin 30 % vastaajista.

Vastaajat kokivat pätevyytensä opettaa biologian sisältöjä keskimäärin hyväksi (taulukko 1). 
Opettajat kokivat pätevyytensä keskimäärin hyväksi niiden sisältöjen osalta, jotka koettiin 
myös tärkeimmiksi: ”ihmisen biologia”, ”lisääntyminen ja kehitys”, ”ravintoketju ja yhteyttä-
minen”ja ”ravinnontuotanto ja ruoan reitit sekä metsien hyötykäyttö”. Opettajat arvioivat bio-
logian sisältöjen opettamisen keskimäärin melko helpoksi. Helpoimmiksi sisällöiksi nousivat 
”ravinnontuotanto ja ruoan reitit sekä metsien hyötykäyttö”, ”ravintoketju ja yhteyttäminen” 
sekä ”ihmisen biologia” (taulukko 2).
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TAULUKKO 1. OPETTAJIEN SUBJEKTIIVINEN KOMPETENSSI (KOETTU PÄTEVYYS) 
YMPÄRISTÖOPIN BIOLOGIAN OPETUKSESSA SISÄLTÖALUEITTAIN. 

1=Hyvin heikko, 2=Melko heikko, 3=Kohtalainen, 4=Hyvä, 5=Erinomainen.

 Hyvin 
heikko

Melko 
heikko

Kohta-
lainen Hyvä Erin-

omainen Keskiarvo Mediaani

Ihmisen biologia 0 % 1 % 10 % 63 % 26 % 4,2 4

Lisääntyminen ja kehitys 0 % 1 % 13 % 61 % 25 % 4,1 4

Eliöt ja elinympäristöt 0 % 2 % 21 % 56 % 21 % 4,0 4

Lajintunnistus 0 % 7 % 33 % 40 % 19 % 3,7 4

Kokeellinen kasvien kasvatus 3 % 16 % 30 % 35 % 15 % 3,4 4

Kasvio 2 % 10 % 27 % 44 % 17 % 3,6 4

Ravintoketju ja yhteyttäminen 0 % 1 % 17 % 58 % 24 % 4,1 4

Ravinnontuotanto ja 
ruoan reitit sekä metsien 
hyötykäyttö

0 % 2 % 16 % 57 % 25 % 4,1 4

TAULUKKO 2. YMPÄRISTÖOPIN BIOLOGIAN KESKEISTEN SISÄLTÖJEN OPETTAMISEN 
KOETTU HAASTAVUUS. 

1= Vaikea, 2=Melko vaikea, 3=Melko helppo, 4= Helppo.

Vaikea Melko 
vaikea 

Melko 
helppo Helppo Keskiarvo Mediaani

Ihmisen biologia 1 % 18 % 53 % 28 % 3,1 3

Lisääntyminen ja kehitys 2 % 21 % 54 % 23 % 3,0 3

Eliöt ja elinympäristöt 1 % 17 % 60 % 22 % 3,0 3

Lajintunnistus 2 % 26 % 49 % 22 % 2,9 3

Kokeellinen kasvien kasvatus 7 % 32 % 44 % 17 % 2,7 3

Kasvio 5 % 27 % 50 % 17 % 2,8 3

Ravintoketju ja yhteyttäminen 1 % 15 % 61 % 23 % 3,1 3

Ravinnontuotanto ja ruoan reitit 
sekä metsien hyötykäyttö 0 % 14 % 61 % 25 % 3,1 3

7 % vastaajista koki, että heidän lajintunnistustaitonsa ovat melko heikot (taulukko 1). Kas-
vion keräämisessä 12 % ja kokeellisessa kasvien kasvatuksessa lähes 20 % vastanneista 
arvioi pätevyytensä olevan melko tai hyvin heikko. Huomattavaa on, että vastausten välillä 
oli suurta hajontaa näiden sisältöjen osalta. Yli 30 % vastaajista koki vaikeimmiksi sisällöiksi 
opettaa muun muassa kokeellisen kasvien kasvatuksen ja kasvion keräämisen (taulukko 2).
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5.2 Ympäristöopin biologian sisältöjen opettamiseen 
kaivataan tukea

Vastaajat toivoivat hyviä opetussuunnitelmaa vastaavia videoita, kokeellisia ja toiminnallisia 
menetelmiä, selkokielistä materiaalia sekä tukea vaikeimmiksi koettujen sisältöjen opetuk-
seen. Tukimateriaalia toivottiin koostettavan tietopankkiin, jota päivitettäisiin säännöllisesti.

Opetusvideot voisivat vastaajien mukaan tuoda oppilaita lähemmäksi niitä ilmiöitä ja teemoja, 
joita he eivät pääse asuinpaikkansa vuoksi seuraamaan omassa ympäristössään. Tällaisia 
teemoja ovat esimerkiksi metsänhoito, ravinnontuotanto ja virtuaaliset vierailut tutkimuslai-
toksissa. Tämän lisäksi videoita toivottiin tukemaan kokeellisuutta siten, että ne esittelevät 
ensin teorian ja sen jälkeen siihen liittyvän kokeen. Videoita ja animaatioita toivottiin myös 
vaikeasti hahmotettavista ilmiöistä, joita ei voi konkreettisesti mallintaa luokassa, kuten 
ihmisen biologiasta ja fotosynteesistä. Näiden tueksi toivottiin myös kolmiulotteisia malleja. 
Videoiden ohella myös laadukkaiden havainnollistavien kuvien tärkeyttä painotettiin opetus-
materiaaleissa.

Vastauksista ilmeni, että kokeellista työskentelyä toivotaan lisättävän, mutta sen toteuttami-
seen kaivataan tukea. Konkreettinen ilmiöiden ihmettely ja syy-seuraussuhteiden pohdiskelu 
koettiin tärkeäksi opetuksessa. Vastaajat toivoivat kokeellisen ja toiminnallisen opetuksen 
tueksi materiaalikokonaisuuksia, jotka sisältäisivät selkeät työskentelyohjeet, tarvittavien 
materiaalien listauksen sekä aika-arvion työskentelylle.

Kasvien kasvatukseen liittyen olisi tarpeellista saada opetusmateriaalia sopivista kasveista, 
hoito-ohjeista ja kasvatuspaikoista kouluille. Kasvien kasvatusta rajoittavat esimerkiksi mul-
takasvien kielto koulussa ja ennen kaikkea se, että paras kasvuaika on kesällä.

Lajintunnistus koettiin vastauksissa haastavaksi ja hajanaiseksi sisällöksi. Opetuksen tueksi 
kaivattiin havainnollistavaa digimateriaalia, jossa lajikuvat olisivat valokuvina. Vastaajat toi-
voivat, että peruslajistosta tuotettaisiin materiaali, josta myös selviäisi, mitkä kasvit pitäisi 
tunnistaa. Lisäksi yksi vastaaja toi esille, että materiaalissa pitäisi olla useampi kuva jokai-
sesta kasvilajista erityyppisillä kasvupaikoilla, koska kasvit eroavat kasvupaikkansa mukaan 
ulkonäöllisesti.

Muutamassa vastauksessa ilmeni, että kasvio koettiin turhaksi ja aikaa vieväksi kokonai-
suudeksi, josta oppilas ei opi juuri mitään. Kasvio koettiin myös eriarvoistavaksi ja vaikeaksi 
toteuttaa niiden oppilaiden kohdalla, jotka eivät saa tehtävään riittävästi tukea huoltajiltaan. 
Kasvion toteutukseen kaivataan selkeää ohjetta, hyviä esimerkkejä ja toimivia välineitä. 
Kasvio voitaisiin toteuttaa myös sähköisessä muodossa. Toisaalta vastauksissa todettiin, että 
lajistoa voisi opiskella myös luonnossa liikkumisen yhteydessä ilman kasvion keräämistä.

Selkokielisen materiaalin valmisteluun kaivattiin tukea, sillä sen koettiin vievän paljon opet-
tajien resursseja. Vastaajien mukaan selkokielisen materiaalin pitäisi olla visuaalista ja oppi-
laan tasolle sopivaa. Materiaaleiksi ehdotettiin esimerkiksi äänikirjoja sekä videoita.
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5.3 Yläkoulun opettajien teemahaastatteluista nousseita 
kehittämisehdotuksia alakoulun ympäristöopin 
biologiaan

Yläkoulun opettajat pohtivat teemahaastatteluissa oppilaiden lähtötilannetta yläkoulun 
alkaessa, sekä mitkä ovat oppilaiden valmiudet yläkoulun sisältöjen opiskeluun nivelvai-
heessa. Seuraavaksi tarkastellaan yläkoulun opettajien teemahaastatteluissa esiin nousseita 
kehittämisehdotuksia. 

Yläkoulun opettajat toivoivat ympäristöoppiin lisää tutkimuksen tekoa sekä opiskelu- ja 
tutkimustaitojen harjoittelua. Lisäksi toiveena esitettiin, että alakoulun opettajat tekisivät 
tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön. Myös kasvien kasvatusta ja siihen liittyvää tutki-
musta toivottiin toteutettavan alakouluissa.

Lajituntemukseen ja ekosysteemin käsitteisiin toivottiin täsmällisempää hallintaa. Lisäksi 
yläkoulun opettajat kokivat, että yläkouluun tultaessa oppilaat eivät ole ymmärtäneet, että 
solu on kaiken perustana myös ihmisen biologiassa. Kestävän tulevaisuuden sisältöaluee-
seen liittyvät pohjatiedot olivat oppilailla parhaiten hallinnassa, joskin enimmäkseen ylei-
sellä ja tunnetasolla. Yläkoulun opettajien mukaan oppilaiden tulisi hallita paremmin myös 
monimuotoisuuden käsite. Yläkoulun opettajien mielestä alakouluissa olisi kaiken kaikkiaan 
kiinnitettävä huomiota oppilaan innostamiseen, perustietoihin ja -taitoihin sekä lähiympäris-
tön tutkimiseen.
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6 MAANTIETO YMPÄRISTÖOPISSA 
3.–6. VUOSILUOKILLA

Yli 90 % vastaajista koki, että heillä on riittävät valmiuden opettaa ympäristöopin maantie-
toon liittyviä sisältöjä alakoulussa. 65 % oli tyytyväisiä tietoihin ja taitoihin, joita sai ympä-
ristöopin maantiedon opettamiseen opintojen myötä. Lisäksi 37 %:lla vastanneista oli omaa 
harrastuneisuutta maantiedossa.

Maantietoa opitaan ja opetetaan mieluusti: 85 %:lla vastaajista oli hyviä muistoja omasta 
maantiedon opiskelusta. Ympäristöopin maantiedon sisältöjen opettamisesta hyvää palau-
tetta oppilailta tai kollegoilta oli saanut noin 66 % vastaajista. 94 % vastaajista ei kokenut 
negatiivisia tunteita maantiedon sisältöjä kohdatessa.

6.1 Tärkeimmiksi koetut maantiedon sisällöt ja opettajien 
kokemus opettamisesta

Tärkeimmäksi opetussuunnitelman keskeisistä sisältöalueista koettiin ”Suomen, Pohjois-
maiden, Euroopan ja maanosien hahmottaminen”. 97 % vastaajista koki tämän sisällön 
tärkeäksi tai hyvin tärkeäksi. Seuraavaksi tärkeimmiksi koetut sisällöt olivat ”luonnonympä-
ristön ja ihmisen toiminnan hahmottaminen”, ”luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvos-
taminen ja globaalin ymmärryksen vahvistaminen”, ”maailmankuvan rakentuminen” sekä 
”kartan käyttö”. Näitä sisältöalueita piti tärkeinä tai hyvin tärkeinä 90 % vastaajista.

Vähemmän tärkeiksi keskeisistä sisällöistä koettiin ”geomedian käyttö” sekä ”maa- ja kallio-
perän tutkiminen”. Geomedian käyttöä pidettiin melko toisarvoisena tai toisarvoisena noin  
15 %:ssa vastauksista. Maa- ja kallioperän tutkimisen oli arvottanut melko toisarvoiseksi tai 
toisarvoiseksi noin 27 % vastaajista.

Vastaajat kokivat pätevyytensä keskimäärin hyväksi opettaa maantiedon sisältöjä (taulukko 
3). Opettajat kokivat pätevyytensä hyväksi niiden sisältöjen osalta, jotka koettiin myös tär-
keimmiksi: ”Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja maanosien hahmottaminen” sekä ”kartan 
käyttö”. Nämä sisällöt opettajat myös mainitsivat helpoiksi tai melko helpoiksi opettaa (tau-
lukko 4). Seuraavaksi helpoimmat sisällöt opettaa olivat ”luonnonympäristön ja ihmisen toi-
minnan hahmottaminen” sekä ”sää”.

20 % vastaajista arvioi pätevyytensä opettaa geomedian käyttöä olevan hyvin tai melko heik-
koa. Maa- ja kallioperän tutkimisessa pätevyytensä arvioi melko tai hyvin heikoksi 22 % vas-
taajista (taulukko 3). Maantiedon keskeisistä sisällöistä haastavinta oli opettaa geomedian 
käyttöä sekä maa- ja kallioperän tutkimista. Yli puolet vastanneista koki näiden opettamisen 
vaikeaksi tai melko vaikeaksi (taulukko 4).
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TAULUKKO 3. OPETTAJIEN SUBJEKTIIVINEN KOMPETENSSI (KOETTU PÄTEVYYS) 
YMPÄRISTÖOPIN MAANTIEDON OPETUKSESSA SISÄLTÖALUEITTAIN. 

1=Hyvin heikko, 2=Melko heikko, 3=Kohtalainen, 4=Hyvä, 5=Erinomainen.

Hyvin 
heikko

Melko 
heikko

Kohta-
lainen Hyvä Erin-

omainen Keskiarvo Mediaani

Suomen, Pohjoismaiden, 
Euroopan ja maanosien 
hahmotus

0 % 1 % 4 % 49 % 46 % 4,4 4

Luonnonympäristön ja ihmisen 
toiminnan hahmottaminen 0 % 0 % 13 % 61 % 25 % 4,1 4

Luonnon ja kulttuurien 
moninaisuuden arvostaminen 
ja globaalin ymmärryksen 
vahvistaminen

0 % 1 % 22 % 56 % 21 % 4,0 4

Maailmankuvan rakentuminen 0 % 2 % 20 % 58 % 20 % 4,0 4

Kartan käyttö 0 % 2 % 9 % 53 % 35 % 4,2 4

Geomedian käyttö 5 % 15 % 40 % 32 % 8 % 3,2 3

Sää 0 % 3 % 20 % 58 % 19 % 3,9 4

Maa- ja kallionperän 
tutkiminen 4 % 18 % 42 % 30 % 6 % 3,2 3

Planetaarisuus ja maapallon 
rakenne 1 % 7 % 29 % 47 % 16 % 3,7 4

TAULUKKO 4. YMPÄRISTÖOPIN MAANTIEDON KESKEISTEN SISÄLTÖJEN OPETTAMISEN 
KOETTU HAASTAVUUS. 

1=Vaikea, 2=Melko vaikea, 3=Melko helppo, 4=Helppo.

Vaikea Melko 
vaikea 

Melko 
helppo Helppo Keskiarvo Mediaani

Suomen, Pohjoismaiden, 
Euroopan ja maanosien 
hahmotus

0 % 5 % 51 % 44 % 3,4 3

Luonnonympäristön ja ihmisen 
toiminnan hahmottaminen 1 % 17 % 60 % 23 % 3,0 3

Luonnon ja kulttuurien 
moninaisuuden arvostaminen 
ja globaalin ymmärryksen 
vahvistaminen

2 % 35 % 49 % 14 % 2,7 3

Maailmankuvan rakentuminen 3 % 42 % 45 % 10 % 2,6 3

Kartan käyttö 2 % 15 % 58 % 26 % 3,1 3

Geomedian käyttö 7 % 45 % 42 % 6 % 2,5 2

Sää 0 % 15 % 63 % 22 % 3,1 3

Maa- ja kallionperän tutkiminen 6 % 51 % 36 % 6 % 2,4 2

Planetaarisuus ja maapallon 
rakenne 3 % 31 % 53 % 13 % 2,8 3

Planetaarisuus antaa perustan monille maapallolla tapahtuville ilmiöille. Opettajista noin 
kolmasosa koki tämän sisällön opettamisen vaikeaksi tai melko vaikeaksi. Lisäksi maailman-
kuvan rakentumisen opettamisen vaikeaksi tai melko vaikeaksi koki noin 45 % vastaajista. 
Luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostamisen ja globaalin ymmärryksen vahvistami-
sen koki vaikeaksi (taulukko 4) tai melko vaikeaksi opetettavaksi hieman alle 40 %  
vastaajista.
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6.2 Ympäristöopin maantiedon sisältöjen opettamiseen 
kaivataan tukea

Alakoulun opettajat toivat esiin tarpeen havainnollistaville ja mielenkiintoa herättäville vide-
oille. Opettajien keskuudesta nousi toivomus, että opetusvideot toteutettaisiin sähköisten 
materiaalien kehittäjien toimesta, jolloin niihin voisi liittää tehtäviä. Opettajat toivoivat myös 
vierailuiden lisäämistä ja muutamat vastaajat esittivät, että vierailukohteisiin sekä muihin 
maihin voitaisiin tutustua virtuaalisesti.

Suuret luokat ja pienet ryhmätilat aiheuttavat haasteen erityisesti tutkimuksen teossa ja 
maastotyöskentelyssä. Kokeellisuus ja toiminnallisuus koettiin tärkeiksi, jotta oppilaat 
pääsevät hämmästelemään ja tutkimisen myötä oppimaan, miten tietoa luodaan luonnon-
tieteissä. Ratkaisuksi toivottiin yksinkertaisia tutkimuksia ja konkreettisia kokeita, joissa 
käytettävät materiaalit ovat tarpeeksi yleisiä. Tutkimuksiin toivottiin selkeitä ohjeita. Myös 
kenttätyöskentelyä toivottiin lisättävän.

Monet vastaajat eivät tienneet, mitä geomedia on. Lisäksi valmiit geomediatyöt ja tukimate-
riaali koettiin oleelliseksi opettajaa tukevaksi toimeksi. Vastauksissa toivottiin geomediasta 
täydennyskoulutusta ja tukimateriaalia, joista selviäisi, mitä geomedia on. Lisäksi toivottiin 
erilaisia vinkkejä alakoulussa toimivista geomedian sovelluksista sekä valmiita geomedia-
tehtäviä.

Vastauksissa tuotiin esiin useita tapoja tukea karttatyöskentelyä alakoulussa. Konkreettisiksi 
kartan hahmottamista ja käyttöä tukeviksi keinoiksi mainittiin muun muassa selkeän kartan 
tuominen luokkaan ja sen hyödyntäminen opetuksessa. Alakoulun vastauksissa toivottiin 
selkeitä ajantasaisia karttoja digitaalisina sekä printtiversioina oppijan ikäkausi huomioi-
den. Opetusmateriaaleihin toivottiin alueellisuutta tukevaa materiaalia, esimerkiksi tietystä 
alueesta voisi olla useampi erityyppinen kartta, joka kehittäisi oppilaan maantieteellistä hah-
motusta sekä auttaisi erottamaan ihmisen ja luonnon aiheuttamia ilmiöitä kartalta.

6.3 Yläkoulun opettajien teemahaastatteluista nousseita 
kehittämisehdotuksia alakoulun ympäristöopin 
maantietoon

Yläkoulun opettajat pohtivat teemahaastatteluissa oppilaiden lähtötilannetta yläkoulun 
alkaessa, ja mitkä ovat oppilaiden valmiudet yläkoulun sisältöjen opiskeluun nivelvaiheessa. 
Seuraavaksi tarkastellaan yläkoulun opettajien teemahaastatteluista nousseita kehittämi-
sehdotuksia. 

Oppilaiden alueellisen ymmärryksen kehittymiseen toivottiin panostettavan alakoulussa. 
Esimerkiksi erilaisten ilmiöiden paikantamista kartalle tulisi harjoitella. Yläkoulun haastat-
teluista ilmeni kartan käyttöön liittyvä kehitysehdotus: alakoulussa voitaisiin liittää ajankoh-
taisia tapahtumia esimerkiksi uutisista luokan seinällä olevaan karttaan. Vastaajat toivoivat 
myös planetaaristen liikkeiden ja siitä johtuvien ilmiöiden ymmärtämisen vahvistamista. 
Myös peruskäsitteisiin toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota alakoulussa. Lisäksi 
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toivottiin, että käsitteet liitettäisiin vahvemmin arjen ilmiöihin. Ympäristöoppiin toivottiin lisää 
maastotyöskentelyä, eli luonnossa liikkumista sekä innostuksen ja uteliaisuuden luomista.

Haastatelluilla yläkoulun opettajilla oli erilaisia näkemyksiä ”ihmiset ja kulttuurit maapal-
lolla” -sisältöalueen hallinnasta. Osa vastaajista koki, että lähtötiedot ovat oppilailla hyvin 
hallussa, kun taas osa totesi aiheen haastavaksi ja käsitteiden hallinnan puutteelliseksi. Vas-
taajat kokivat, että oppilaat eivät ymmärtäneet ja suvainneet erilaisuutta ja osalla oli ennak-
koluuloja. Myös ihmisoikeuksien ja luonnon kunnioittaminen oli vähäistä joillakin oppilailla.

Neljä viidestä vastaajasta koki oppilaiden pohjatietojen ja -taitojen olevan hyvällä tasolla kes-
tävän elämäntavan ja luonnonvarojen kestävän käytön osalta. Ilmastonmuutoksen opetuksen 
osalta kasvihuoneilmiön mekanismin hallintaan olisi syytä kiinnittää huomiota alakouluissa. 
Myös toiveikkuutta kaivattiin lisää ilmastonmuutoksen opetukseen. Vastaajat painottivat 
kestävän elämäntavan harjoittamista käytännössä ja omien valintojen vaikutusten opettelua 
konkreettisesti 5.–6. luokilla.
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7 FYSIIKKA YMPÄRISTÖOPISSA 
3.–6. VUOSILUOKILLA

Vastaajista noin 40 % ei kokenut omaavansa riittäviä valmiuksia ympäristöopin fysiikan opet-
tamiseen. Lisäksi noin 35 % vastaajista ei kokenut hallitsevansa fysiikan keskeisiä käsitteitä. 
Fysiikan opetus ympäristöopissa aiheutti 27 %:lla vastaajista kielteisiä tuntemuksia. Hei-
koista valmiuksista kertovaa lukua voi selittää se, että jopa 65 % vastaajista ei kokenut tyy-
tyväisyyttä opintojensa myötä saatuihin tietoihin ja taitoihin. Vastaajista noin 7 % omasi har-
rastuneisuutta fysiikan osalta. Valtaosa fysiikan harrastuneisuudesta liittyi alan opintoihin, 
rakenteluun ja kiinnostukseen avaruutta, elektroniikkaa ja ylipäänsä fysiikkaa kohtaan.

7.1 Tärkeimmiksi koetut fysiikan sisällöt ja opettajien 
kokemus opettamisesta

Vastaajia pyydettiin arvioimaan ympäristöopin opetussuunnitelman fysiikan osuuden sisäl-
töjen tärkeyttä omassa opetuksessaan. Vastauk sista oli erotettavissa kaksi selkeää sisältöä, 
jotka alakoulun opettajat arvottavat tärkeiksi tai hyvin tärkeiksi. Vastaajista 95 % arvotti 
turvallisuuteen liittyvän sisällön joko tärkeäksi tai hyvin tärkeäksi omassa opetuksessaan. 
Toiseksi tärkeimmäksi sisällöksi vastaajat nostivat arjen tilanteiden selittämisen. Lämpötilan 
mittaamista ja lämpöenergiaan perehtymistä pidettiin kolmanneksi tärkeimpänä sisältö-
alueena. Sen arvotti tärkeäksi tai hyvin tärkeäksi 72 %. Opettajien oman pätevyyden tunne 
opettaa näitä sisältöjä oli myös hyvä. Turvallisuuteen liittyvän sisällön osalta 87 % vastaajista 
koki pätevyytensä hyväksi tai erinomaiseksi. Arjen tilanteiden selittämisen kohdalla vastaava 
osuus oli 82 % ja lämpötilan mittaamisen ja lämpöenergiaan perehtymisen kohdalla 69 % 
(taulukko 5). Opettajat kokivat näiden sekä lämpötilaan liittyvien sisältöjen opettamisen kes-
kimäärin melko helpoksi (taulukko 6).

Sisältö, jonka vastaajat arvottivat selkeästi vähempiarvoiseksi, oli ”teknologian käsittely fysii-
kan tiedonalan käsitteillä ja malleilla”. Tämän sekä sisältöalueen ”laitteiden toimintaperiaat-
teiden ja erilaisten rakenteiden tutkiminen” osalta opettajat kokivat myös oman pätevyytensä 
heikoimmaksi. Noin 20 % vastaajista koki pätevyytensä heikoksi tai hyvin heikoksi näiden 
sisältöjen osalta. Lisäksi voiman käsitteeseen tutustuminen sekä energialajien muuntuminen 
ja energian säilymisen periaate olivat aihealueita, jotka koettiin haastaviksi opettaa. Koko-
naisuutena fysiikan sisältöjä ei nostettu yhtä tärkeään asemaan kuin biologian ja maantiedon 
sisältöjä. Myös pätevyyden tunne oli alhaisempi kuin biologiassa ja maantiedossa.
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TAULUKKO 5. OPETTAJIEN SUBJEKTIIVINEN KOMPETENSSI (KOETTU PÄTEVYYS) 
YMPÄRISTÖOPIN FYSIIKAN OPETUKSESSA SISÄLTÖALUEITTAIN. 

1=Hyvin heikko, 2=Melko heikko, 3=Kohtalainen, 4=Hyvä, 5=Erinomainen.

Hyvin 
heikko Heikko Kohta-

lainen Hyvä Erin-
omainen Keskiarvo Mediaani

Arjen tilanteiden selittäminen 0 % 2 % 16 % 57 % 25 % 4,1 4

Teknologian käsittely fysiikan 
tiedonalan käsitteillä ja 
malleilla

3 % 19 % 47 % 26 % 5 % 3,1 3

Laitteiden 
toimintaperiaatteiden ja 
erilaisten rakenteiden 
tutkiminen

2 % 15 % 46 % 30 % 7 % 3,2 3

Turvallisuuden ja turvataitojen 
edistäminen. Liikenne-, palo- ja 
sähköturvallisuus

0 % 1 % 12 % 59 % 28 % 4,1 4

Voiman käsitteeseen 
tutustuminen 1 % 10 % 41 % 40 % 8 % 3,4 3

Lämpötilan mittaaminen ja 
lämpöenergiaan perehtyminen 0 % 3 % 27 % 53 % 16 % 3,8 4

Energialajien muuntuminen ja 
energian säilymisen periaate 2 % 10 % 39 % 38 % 11 % 3,5 3

Ääni- ja valoilmiöiden 
tutkiminen 2 % 8 % 39 % 41 % 10 % 3,5 4

Lähiavaruus sekä 
planetaarisuus 1 % 7 % 32 % 45 % 15 % 3,7 4

TAULUKKO 6. YMPÄRISTÖOPIN FYSIIKAN KESKEISTEN SISÄLTÖJEN OPETTAMISEN 
KOETTU HAASTAVUUS. 

1= Vaikea, 2=Melko vaikea, 3=Melko helppo, 4= Helppo.

Vaikea Melko 
vaikea

Melko 
helppo Helppo Keskiarvo Mediaani

Arjen tilanteiden selittäminen 0 % 10 % 60 % 30 % 3,2 3

Teknologian käsittely fysiikan tiedonalan 
käsitteillä ja malleilla 8 % 59 % 28 % 4 % 2,3 2

Laitteiden toimintaperiaatteiden ja 
erilaisten rakenteiden tutkiminen 4 % 50 % 39 % 6 % 2,5 2

Turvallisuuden ja turvataitojen 
edistäminen. Liikenne-, palo- ja 
sähköturvallisuus

0 % 7 % 60 % 32 % 3,3 3

Voiman käsitteeseen tutustuminen 3 % 45 % 45 % 8 % 2,6 3

Lämpötilan mittaaminen ja lämpöenergiaan 
perehtyminen 2 % 17 % 65 % 16 % 3,0 3

Energialajien muuntuminen ja energian 
säilymisen periaate 6 % 48 % 39 % 6 % 2,5 2

Ääni- ja valoilmiöiden tutkiminen 4 % 36 % 51 % 10 % 2,7 3

Lähiavaruus sekä planetaarisuus 3 % 27 % 56 % 13 % 2,8 3
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7.2 Ympäristöopin fysiikan sisältöjen opettamiseen 
kaivataan tukea

Tutkimus- ja havainnollistamismateriaalin puute oli monien vastausten mukaan huolestut-
tavaa. Monissa kouluissa fysiikan kokeellisuus oli vastaajien mukaan 70-luvulta peräisin 
olevien tutkimussalkkujen varassa. Opettajat toivoivat päivitettyjä valmiita tutkimuspaketteja 
välineineen ja ohjeineen. Kokeellisuuteen toivottiin koottuja ideoita ja vinkkejä vaivattomista 
tavoista järjestää kokeellisuutta huomioiden erilaiset rajoitukset, kuten tutkimustilojen ja 
välineistön puute sekä suuren ryhmäkoon ja pienen luokkatilan välinen ristiriita. Kokeelli-
suus voisi olla arkisten asioiden tutkimista, joihin liitetään fysiikan termejä, jotta oppilaat 
oppivat esimerkiksi syy-seuraussuhteita ja luonnontieteellisen tutkimuksen periaatteita. 
Vastaajat toivoivat myös riittävää välineistöä valo- ja ääni-ilmiöiden tutkimiseen. Teknolo-
giaan ja toimintaperiaatteisiin liittyvät sisällöt koettiin haastaviksi. Tähän esitettiin ratkai-
suksi ideoita ja materiaalia rakenteluun ja erilaisten toimintaperiaatteiden opetteluun.

Yksinkertaistavat, selittävät, kuvaavat ja vapaasti hyödynnettävät lyhyehköt videot olisi-
vat tarpeellisia fysiikan sisältöjen opettamisen tueksi. Vastaajat toivoivat videoita etenkin 
asioista, jotka saattavat olla opettajalle vaikeita demonstroida ja selittää kuten voima, lämpö 
ja energia. Videoiden olisi vastaajien mukaan oleellista olla oppilaslähtöisiä ja alakoululaisille 
sopivia. Video voisi esitellä aiheen ja tehtävän tutkimuksen, jonka jälkeen oppilaat pääsisivät 
tutkimaan. Vastauksissa ilmeni tarve myös vierailuille, joten videoidut virtuaalikierrokset voi-
sivat toimia ratkaisuna tähän.

Vastaajat kokivat tärkeänä, että oppimateriaaleja kehitetään fysiikan osalta tarpeeksi yksin-
kertaisiksi ja selkeiksi, joissa sisältöihin pureudutaan konkretian, arjen ja esimerkkien 
kautta. Opettajat toivoivat useissa vastauksissa, että materiaali olisi sähköistä ja päivitettä-
vissä. Monissa vastauksissa nousi esiin myös eriyttävän ja selkokielisen materiaalin tärkeys.

7.3 Yläkoulun opettajien teemahaastatteluista nousseita 
kehittämisehdotuksia alakoulun ympäristöopin 
fysiikkaan

Yläkoulun opettajat pohtivat teemahaastatteluissa oppilaiden lähtötilannetta yläkoulun 
alkaessa, ja mitkä ovat oppilaiden valmiudet yläkoulun sisältöjen opiskeluun nivelvaiheessa. 
Yläkoulun fysiikan opettajat kokivat alakoulun fysiikan opetuksen tavoitteiden tarjoavan 
heikon jatkuvuuden yläkouluun. Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että tavoitteet sinänsä 
mahdollistavat jatkuvuuden, mutta ongelmana on niveltämisen vaikeus, koska alakoulun 
sisällöistä ei jatketa yläkoulussa suoraan seitsemännellä luokalla. Fysiikan aineenopettajat 
kokivat, että alakoulun opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet ovat fysiikan sisältöjen 
osalta liian vaativia.

Kaikki vastaajat kuvailivat oppilaiden valmiuksien olevan yläkouluun siirtyessä hatarat ja 
vaihtelevat. Osa käsitteistä ymmärretään, kuten fotosynteesi ja aurinkokunta, samoin muu-
tamia peruskäsitteitä. Vastauksissa kerrottiin, että esimerkiksi voima, liike ja energia ovat 
käsitteitä, joita osataan heikosti. Alakoulussa ei pitäisi pelätä käsitellä ilmiöitä käyttäen 
oikeita termejä.
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Haastateltujen mukaan tutkimuksen tekeminen tulee usein mukaan vasta yläkoulussa 
ensimmäistä kertaa jo pelkästään laboratorio-olosuhteiden vuoksi. Opettajien mielestä 
tätä tulisi kehittää alakoulussa siten, että oppilaat tutkisivat ilmiöitä ja oppisivat tekemään 
niistä havaintoja sekä kirjaamaan ne ylös. Alakoulun opettajilta toivottiin oppilaita innostavaa 
puhetta siten, että osoitettaisiin oppilaille luonnontieteiden ja teknologian ulottuvan heidän 
omaan elämäänsä.

Vastaajat toivoivat, että energian tuotantoon tutustuttaisiin alakoulun tasoon sopivalla 
tavalla: kokeellisesti, hämmästelemällä ja arkielämän fysiikan pohjalta. Alakoulussa voitai-
siin pohtia, miten ja missä energiaa tuotetaan.

Jotta alakoulun ympäristöopin opetukseen saataisiin yhdenvertaisuutta, ehdotettiin, että 
opetussuunnitelmassa pitäisi olla ranskalaisilla viivoilla ne perusasiat, jotka opetuksessa 
tulee käydä läpi. Tällä hetkellä opetussuunnitelma ei haastateltujen mukaan tue tarpeeksi 
luokanopettajia. Osa vastaajista koki tarpeelliseksi tietopaketin, josta yläkoulun opettaja saisi 
tietoonsa, mitä alakoulussa opetetaan ja miten omaa ainetta on käsitelty alakoulussa. Lisäksi 
ehdotettiin, että yläkoulun luonnontieteiden opettajat voisivat pitää pajoja alakoulun opetta-
jille.
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8 KEMIA YMPÄRISTÖOPISSA 
3.–6. VUOSILUOKILLA

Vastaajista noin kolmasosa ei kokenut omaavansa riittäviä valmiuksia ympäristöopin kemian 
opettamiseen. Kemian osalta oli positiivista, että lähes 70 % opettajista koki hallitsevansa 
kemian keskeiset käsitteet, vaikka 60 % vastaajista ei kokenut tyytyväisyyttä opintojen myötä 
saatuihin tietoihin ja taitoihin. Positiivista oli myös se, että noin 70 % vastaajista oli täysin 
samaa tai melkein samaa mieltä väitteen kanssa: ”Käytämme kokeellisuutta käsitelles-
sämme kemian sisältöjä”.

Vastaajista vajaat 7 % omasi harrastuneisuutta kemian osalta. Valtaosa harrastuneisuudesta 
liittyi keittiökemiaan, yleiseen kemian kiinnostukseen, oppimateriaalin tuottamiseen ja tut-
kimiseen nuorten kanssa myös työn ulkopuolella. Noin 70 % vastaajista omasi hyviä koke-
muksia kemian sisältöjen opettamisesta. Tämä on positiivinen lukema ottaen huomioon, että 
opettajista vain hieman yli puolet on saanut opetuksestaan positiivista palautetta oppilailta 
tai kollegoilta ja että noin 40 %:lla vastaajista ei ollut hyviä muistoja omasta kemian opiske-
lusta.

8.1 Tärkeimmiksi koetut kemian sisällöt ja opettajien 
kokemus opettamisesta

Vastaajia pyydettiin arvioimaan ympäristöopin opetussuunnitelman kemian osuuden sisäl-
töjen tärkeyttä omassa opetuksessaan. Vastausten perusteella kemian sisällöt koettiin 
tasaisesti tärkeiksi, mistä osoituksena eniten ja vähiten tärkeänä pidetyn sisällön keskiarvon 
vaihteluväli, joka oli vain 0,66. Heikoiten arvotettu sisältö oli aineen säilymisen periaate ja 
tärkeimmäksi arvotettu oli aineiden ja materiaalien kiertokulut, kuten veden kiertokulku. 
Yleisesti kemian sisällöt koettiin tärkeiksi eikä vastauksista erottunut selkeitä sisältöjä, jotka 
olisivat nousseet vähemmän tärkeiksi opettajien omassa opetuksessa.

Vastaajat pitivät pätevyyttään opettaa kemian sisältöjä pääosin hyvänä. Vain yksi sisältö 
koettiin selkeämmin kohtalaiseksi. Tämä sisältö oli: ”Harjoitellaan selittämään arjen tilan-
teita, teknologiaa ja materiaaleja kemian tiedonalan käsitteillä ja malleilla”. Joka kymmenes 
vastaaja koki pätevyytensä tämän sisällön osalta heikoksi tai hyvin heikoksi (taulukko 7). 
Lisäksi kaksi hieman heikompaa sisältöä olivat aineiden ominaisuuksien tutkiminen ja aineen 
säilymisen periaate. Opettajat arvioivat pätevyytensä parhaimmaksi aineiden ja materiaalien 
kiertokulkujen osalta. Keskimäärin vastaajat kokivat pätevyytensä kemian sisältöjen osalta 
heikommaksi kuin maantiedossa ja biologiassa, mutta paremmaksi kuin fysiikassa.

Vastaajat nostivat vaaralliset aineet, olomuodot, palamisen, yhteyttämisen sekä aineiden ja 
materiaalin kiertokulut helpommiksi sisällöiksi opettaa (taulukko 8). Nämä sisällöt arvioitiin 
pääsääntöisesti melko helpoksi. Kuitenkin palamisen koki noin neljäsosa vastaajista vai-
keaksi tai melko vaikeaksi. Yhteyttämisen koki vaikeaksi tai melko vaikeaksi 30 % vastaajista. 
Haastavimmiksi opettaa nousivat seuraavat sisällöt: ”harjoitellaan selittämään arjen tilan-
teita, teknologiaa ja materiaaleja kemian tiedonalan käsitteillä ja malleilla”, ”aineen säilymi-
sen periaate” ja ”aineiden ominaisuuksien tutkiminen”. Näiden kolmen sisällön osalta noin 
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35–50 % vastaajista koki opettamisen vaikeaksi tai melko vaikeaksi. Kokonaisuutena vastaa-
jat kokivat kemian sisältöjen opettamisen melko helpoksi tai melko helpon ja melko vaikean 
väliltä.

TAULUKKO 7. OPETTAJIEN SUBJEKTIIVINEN KOMPETENSSI (KOETTU PÄTEVYYS) 
YMPÄRISTÖOPIN KEMIAN OPETUKSESSA SISÄLTÖALUEITTAIN. 

1=Hyvin heikko, 2=Melko heikko, 3=Kohtalainen, 4=Hyvä, 5=Erinomainen.

Hyvin 
heikko Heikko Kohta-

lainen Hyvä Erin-
omainen Keskiarvo Mediaani

Myrkylliset ja vaaralliset 
aineet 1 % 4 % 27 % 56 % 12 % 3,7 4

Aineiden ja materiaalien 
kiertokulut, kuten veden 
kiertokulku

1 % 1 % 13 % 56 % 29 % 4,1 4

Aineen säilymisen periaate 1 % 6 % 37 % 45 % 11 % 3,6 4

Olomuotojen ja niiden 
muutosten ymmärtäminen 1 % 3 % 17 % 54 % 25 % 4,0 4

Aineiden ominaisuuksien 
tutkiminen 2 % 6 % 33 % 48 % 11 % 3,6 4

Palaminen 1 % 3 % 24 % 53 % 18 % 3,8 4

Yhteyttäminen 1 % 3 % 20 % 50 % 26 % 4,0 4

Harjoitellaan selittämään 
arjen tilanteita, teknologiaa 
ja materiaaleja kemian 
tiedonalan käsitteillä ja 
malleilla

3 % 8 % 41 % 40 % 9 % 3,4 3

TAULUKKO 8. YMPÄRISTÖOPIN KEMIAN KESKEISTEN SISÄLTÖJEN OPETTAMISEN 
KOETTU HAASTAVUUS. 

1= Vaikea, 2=Melko vaikea, 3=Melko helppo, 4= Helppo.

Vaikea Melko 
vaikea 

Melko 
helppo Helppo Keskiarvo Mediaani

Vaaralliset aineet 2 % 17 % 61 % 20 % 3,0 3

Aineiden ja materiaalien 
kiertokulut, kuten veden 
kiertokulku

1 % 14 % 60 % 25 % 3,1 3

Aineen säilymisen periaate 4 % 44 % 45 % 7 % 2,5 3

Olomuotojen ja niiden 
muutosten ymmärtäminen 2 % 19 % 62 % 17 % 3,0 3

Aineiden ominaisuuksien 
tutkiminen 2 % 34 % 54 % 10 % 2,7 3

Palaminen 2 % 23 % 60 % 15 % 2,9 3

Yhteyttäminen 3 % 28 % 53 % 16 % 2,8 3

Harjoitellaan selittämään 
arjen tilanteita, teknologiaa ja 
materiaaleja kemian tiedonalan 
käsitteillä ja malleilla

6 % 44 % 44 % 6 % 2,5 3
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8.2 Ympäristöopin kemian sisältöjen opettamiseen 
kaivataan tukea

Kemian osalta vastaajat esittivät toiveen asianmukaisille välineille ja tiloille, jotta kokeelli-
suutta olisi mahdollisuus toteuttaa. Lisäksi opettajat tarvitsevat tietoa, miten välineitä käyte-
tään ja mihin tarkoitukseen. Konkreettiset kokeilusarjat ja tutkimuspaketit nähtiin oivallisiksi 
ratkaisuiksi. Kuten fysiikassa myös kemiassa vastauksissa näkyi toimiminen vanhentuneilla 
tutkimuspaketeilla. Vastaajat kokivat, että yksi parhaista ratkaisuista olisi koottu materiaali-
pankki, jossa olisi varmennettuja kokeellisia työtapoja, joissa olisi valmiit ohjeet ja tuntisuun-
nitelma. Oleellista olisi vaivattomuus, kuten helpot ja arkiset välineet sekä aiheen liittäminen 
oppilaan arkeen. Alakouluun kaivataan vastaajien mukaan kokeellisuutta, mutta tämän 
tueksi olisi saatava joko hyvät työtilat ja välineet tai rajoitukset huomioon ottavia ratkaisuja.

Opetusvideot nähtiin ratkaisuna opettajien aineenhallinnan tukemiseen sekä vierailujen ja 
kokeellisuuden toteuttamiseen. Opetusvideoita kaivataan havainnollistamiseen ja kokeel-
listen töiden esittelyyn kompaktissa ja alakouluikäiselle tarkoitetussa muodossa. Oleellista 
videoissa on vastaajien mukaan oppilaiden arjesta kumpuavien tilanteiden kuvaaminen, 
selkeys, tuoreus ja yksinkertaisuus. Videot nähtiin tärkeiksi myös erityisoppilaille ja S2-oppi-
laille selkokielisen materiaalin tueksi.

Kemiaan liittyvä oppimateriaali koettiin paikoitellen liian yksinkertaistetuksi. Ihanteellisinta 
olisi selkeä materiaali, jossa käsitteet on selitetty huolellisesti ja täsmällisesti. Aineenhal-
linnan tukemiseksi toivottiin opettajan työtä tukevan materiaalin lisäksi myös lisäkoulutusta. 
Usein opetus on opettajan oppaan varassa.

8.3 Yläkoulun opettajien teemahaastatteluista nousseita 
kehittämisehdotuksia alakoulun ympäristöopin kemiaan

Yläkoulun opettajat pohtivat teemahaastatteluissa oppilaiden lähtötilannetta yläkoulun 
alkaessa, ja mitkä ovat oppilaiden valmiudet yläkoulun sisältöjen opiskeluun nivelvaiheessa. 
Opettajat olivat sitä mieltä, että alakoulun kemian opetuksen tavoitteet mahdollistavat jatku-
vuuden yläkouluun, mikäli ne saavutettaisiin. Vastauksista ilmeni, että alakoulun tavoitteet 
ovat järkevät, ja opettajat kokivatkin, että tavoitteet olisivat saavutettavissa. Olennaista olisi 
lisätä käytännön työskentelyä tavoitteiden tueksi. Näin oppilaat innostuisivat kemian opis-
kelusta ja perusasiat olisivat lähtökohtaisesti hallussa yläkouluun siirryttäessä. Yleisesti 
ottaen nivelvaiheessa olisi hyvä käydä keskustelua siitä, mitkä sisällöt ja käsitteet ovat tar-
peellisia opetella alakoulun puolella, jotta jatkuvuus yläkouluun olisi mahdollisimman hyvä.

Opettajat olivat yhtä mieltä siitä, että alakoulussa tulisi toteuttaa enemmän tutkimuksia ja 
kokeellisuutta. Vastaajat nostivat esiin sen, kuinka kokeellisuuden ei tarvitse olla haastavaa 
opettajalle ja oppilaalle, vaan ennemminkin tarkoitus olisi tuottaa ihmettelyä ja innostusta 
mieluiten arjesta johdetuilla kokeilla. Opettajat kehittäisivät alakoulun opetusta siten, että 
oppilailla olisivat paremmat tiedot kodin ja arjen kemiasta. Alakoulussa voisi opettajien 
mukaan tutustua oman ympäristön kemiallisiin aineisiin, symboleihin ja varoitusmerkkeihin. 
Luonnontieteellistä ajattelua tulisi kehittää siten, että tiedostetaan kemiaa olevan kaikkialla 
ja että arkistenkin asioiden taustalla on tutkittua tietoa.
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Alakoulussa olisi hyvä käydä keskustelua kemian yhteiskunnallisesta merkityksestä: Mitä 
luonnonvarat ovat? Mistä tutut esineet on valmistettu ja mistä materiaalit saadaan? Tuot-
teiden elinkaari sekä kierrätys tulisivat näin hyvin esiin ja asiat olisi helppo liittää Suomeen 
sekä omaan arkielämään. Voidaan myös pohtia, kuinka paljon energiaa ja raaka-ainetta 
kuluu jonkin tuotteen valmistukseen. Opettajien vastauksissa toistui seuraavia kehityskoh-
teita alakouluun: asioiden johtaminen arkipäivästä, happamuuden ja emäksisyyden opettelu, 
mittayksiköiden ymmärtäminen, kokeellisuus ja kemian merkkikieleen tutustuminen.
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9 NIVELVAIHEEN HUOMIOITA

Alakoulun opettajille teetetyn kyselyn avovastauksista ilmeni, että opettajilla ei ollut juuri-
kaan tietoa yläkoulun oppiainekohtaisista sisällöistä tai vaatimustasosta. Vastaavasti myös 
yläkoulun opettajien haastatteluissa ilmeni, että yläkoulun opettajilla on vain vähän tietoa 
alakoulun ympäristöopin sisällöistä ja tavoitteista. Vähäinen vuorovaikutus ja ymmärrys 
nivelvaiheen eri puolten välillä hankaloittaa yläkoulun opettajien mahdollisuutta muodostaa 
yhtenäistä oppimisen jatkumoa alakoulun ympäristöopin ja oman opetettavan aineen välillä. 
Yläkoulun opettajat eivät välttämättä tiedä, millaisia pohjatietoja yläkouluun siirtyviltä oppi-
lailta voidaan odottaa. 

Kehitysehdotuksena yläkoulun opettajat toivoivat selkeää, tiivistä ja informatiivista pakettia 
alakoulun ympäristöopista opettamansa aineen näkökulmasta käsin. Yläkoulun opettajat 
ehdottivat, että paketti voisi myös sisältää kertauksena toimivan diagnostisen kokeen, joka 
olisi mielellään pelillinen. Alakoulun ja ylipäätään niveltämisen tueksi osa yläkoulun opet-
tajista ehdotti, että osana alakoulun opetussuunnitelmaa olisi ala- ja yläkoulun tavoitteet 
tai sisällöt vierekkäin. Useasti haastatteluissa toistunut konkreettinen ehdotus oli opetus-
suunnitelman tueksi tehtävä tiivistelmä oleellisista käsitteistä, jotka tulisi osata kuudennen 
luokan päätteeksi. Alakoulun opettajista jopa 93 % koki kyseisen ehdotuksen mielekkäänä. 
Lisäksi toivottiin ala- ja yläkoulun opettajien välisiä keskustelutilaisuuksia.

Yläkoulun opettajat kokivat, että alakoulun oppilaat osasivat alakoulun opetussuunnitelman 
sisällöllisiä tavoitteita vaihtelevasti siirtyessään yläkouluun. Tämän nähtiin johtuvan opetus-
suunnitelman tulkinnallisuudesta. Vastaajien mielestä opetussuunnitelman sisältöä tulisi 
täsmentää esimerkiksi listaamalla eri sisältöalueiden keskeisimmät käsitteet. Siten opetus-
suunnitelman tulkinnallisuus vähenisi, ja yläkoulun opettajat voisivat tukeutua opetukses-
saan enemmän oppilaiden alakoulussa saamiin pohjatietoihin ja -taitoihin.
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