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Johdanto 

Lapset luovina luonnontutkijoina (Creative Little Scientists) projekti oli 2½ vuotta kestävä EU:n rahoittama vertaileva kansainvä-
linen tutkimushanke, johon osallistui yhdeksän eri maata: Belgia, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Malta, Portugali, Romania ja 
Iso-Britannia. Projektissa pyrittiin muodostamaan laaja-alainen ymmärrys siitä, millaista 3-8 –vuotiaiden lasten luonnontieteen ja 
matematiikan opetus on eri maissa sekä selvittämään sitä, millaiset mahdollisuudet opetuksella on edistää luovuutta ja tutkivaa 
oppimista ja opettamista esi- ja alkuopetuksessa. 

Projektin tavoitteena oli tuoda jotain uutta aikaisempiin Euroopan Unionin luonnontieteiden  ja matematiikan opetusta koskeviin  
raportteihin kiinnittämällä erityisesti huomiota luonnontieteiden  ja matematiikan opetukseen esi- ja alkuopetuksessa ja siihen, 
miten luovutta voitaisiin kehittää luonnontieteen ja matematiikan opetuksen ja oppimisen yhteydessä.  Huomattavan tärkeä osa 
projektia  oli myös  luoda  suosituksia  opettajankoulutuksen toimintamalleihin ja opettajankoulutukseen.  Oleellista myös oli  
yhteistyö ja vuoropuhelu osallistujien ja muiden sidosryhmien  kanssa koko projektin ajan. Tutkimuksen tavoitteena oli tehostaa 
hyviä käytäntöjä laatimalla suosituksia opetussuunnitelmiin, pedagogiikkaan ja arviointiin opettajankoulutuksessa että luokkati-
lanteissa. 

Projektin lähtökohdat 

Projektia ohjasi neljä erilaista lähtökohtaa, jotka määrittelivät luonnontieteiden ja matematiikan opetukseen liittyvää luovuutta 
esi- ja alkuopetuksessa:   

Taloudellisen vaikuttavuuden rooli opetuksessa. •	 Osaavien tutkijoiden ja luovien ajattelijoiden tarve lisääntyy yhä enemmän  
tietoon perustuvassa globaalitaloudessa. Näiden taitojen harjoittelu koululuokissa kohdistuu mm. päätelykyvyn, innovatiivi-
sen ajattelun ja myönteisen asenteen vahvistamiseen. 
Luonnontieteiden, matematiikan ja luovuuden rooli lasten kehityksessä yhteiskunnan toimijoiksi.•	
Varhaiskasvatuksen rooli lasten varhaisissa kokemuksissa ja myönteisten taitojen edistämisessä.•	
Digitaalisuuden tai teknologian rooli kasvatuksessa.•	

Näiden laajempien yhteiskunnallisten kysymysten lisäksi projektia ohjattiin erilaisilla käsityksillä lapsista sekä ajankohtaisella tietoi-
suudella siitä, että lapsi on aktiivinen ja kyvykäs oppija. Lasten kyky ottaa oma oppiminen haltuun ja osallistua ratkaisujen tekoon 
asioissa, jotka vaikuttavat heidän omaan elämään, on jo yhä useammin tutkimuksellisesti osoitettu.

Käsitteellinen viitekehys

Projektin käsitteellinen viitekehys muodostui aikaisemmista tutkimuksista jotka kohdistuivat esi- ja alkuopetuksen luonnontietei-
den ja matematiikan opetuksen ja oppimisen tutkimuksiin, luovuutta elinikäisenä taitona tarkasteleviin tutkimuksiin, opettajan-
koulutuksen lähestymistapoja ja opetusta koskeviin tutkimuksiin, sekä kognitiivista psykologiaa ja vertailevaa kasvatustiedettä kä-
sitteleviin tutkimuksiin. Projektin käsitteellinen viitekehys loi vahvan teoreettisen pohjan projektissa toteutetulle tutkimustyölle.  
Projektin käsitteellisessä viitekehyksessä kahdella painopistealueella oli erittäin merkittävä rooli tutkimuksen toteuttamisen näkö-
kulmasta. Projektissa luovuus määriteltiin tutkimuskontekstin näkökulmasta siten, että luonnontieteen ja matematikan tutkimus-
perustaisen oppimisen ja luovuuden yhdenmukaisuudet ilmenevät yhtenäisenä lähestymistapoina oppimisessa ja opetuksessa. 
Lisäksi tarkasteltiin luonnontieteitä ja matematiikkaa varhaiskasvatuksessa ja luovuuden roolia opetuksessa yleisemmin. Lopuksi, 
luonnontieteiden ja matematiikan opetukseen ja oppimiseeen liittyvä luovuuden määritelmä johdettiin käsitteellisestä viitekehyk-
sestä ja sidosryhmien kanssa käydyistä keskusteluista. Luovuus määritellään projektissa seuraavasti: 

Luovuus on yksilön tai yhteisön kyky tuottaa ideoita ja strategioita. Se on kyky pohtia kriittisesti niiden välisiä selityksiä ja arvioida 
niiden luotettavuutta suhteessa saatavilla olevaan todistusaineistoon. Tämä määritelmä pitäisi ymmärtää rinnakkain ‘Pienen c (cre-
ativity) luovuus määritelmän kanssa (Craft, 2001), jossa pyritään kohti omaperäisyyttä ja kekseliäisyyttä soveltaen luovuutta muihin 
aloihin, kuten luonnontieteisiin ja matematiikkaan (ks. kuvio 1).
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Kuvio 1: Lapset luovina luonnontutkijoina- projekti ssa laaditt u määritelmä luovuudelle luonnonti eteen ja matemati ikan oppimisessa. 

The teacher had observed that the class of 5-year old 
children enjoyed playing with wooden building blocks. 
To extend their learning she gave the children a book 
with photographs of buildings. Inspired by these the 
children decided to build the “Leaning Tower of Pisa” 
showing creati vity in their sense of initi ati ve and imagi-
nati on in generati ng plans for a new building project.
One child started off  with a plan but the tower tumbled 
down. The teacher encouraged the child to refl ect on 
the source of the problem and then stood back while 
the child worked with another child to fi nd a soluti on. 
The children observed, predicted and communicated 
their ideas demonstrati ng creati ve dispositi ons such as 
making connecti ons between observati ons and using 
reasoning skills in coming up with a soluti on

Episodi ‘ Tornin 
rakentaminen’ (5-vuoti aat) 
(Saksa): Pisa tornin rakentaminen(Saksa): Pisa tornin rakentaminen
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Projekti ssa tunnistetti  in useita yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia tutkimusperusteisen luonnonti eteenopetuksen ja luovien lähesty-
mistapojen välillä. Edellä kuvatt u luovuuden määritelmä sekä synergiat tutkimusperusteisen ja luovien lähestymistapojen välillä 
kokeilti in ja testatti  in empiirisesti  eri maiden kouluympäristöissä. Tulokset tutkivat käsitt eellisessä viitekehyksessä esitett yjä läh-
tökohti a ja osoitt atutuivat toimiviksi kaikissa tutkimusmaissa ja eri koulutasoilla (3-8 -vuoti aat lapset eri Euroopan maissa). Lisäksi 
projekti n tutkimustulokset ovat osoitt autuneet kiinnostaviksi projekti n eri sidosryhmissä ja laajemminkin tutkijoiden, opett ajien 
ja opett ajankoulutt ajien keskuudessa.

Kuvio 2: Luovuuden, luonnonti eteen ja matemati ikan synergiat esi- ja alkuopetuksessa. 

Role of aesthetic experience

Embedded activities into 
children’s everyday life

Development of positive 
attitudes

Motivation
and affect

Ability to reason

Nurture children’s 
motivation

Inherent in young
children’s activity

Play
and exploration

Inquiry and investigation

Questioning
and curiosity

Hands-on, minds-on 
exploratory engagement

Develop cognitive flexibility

Shared and meaningful 
experiences

Problem solving
and agency

Metacognitive processes

Evaluation of ideas

Appreciation of scientific 
argumentation and 
explanation

Reflection
and reasoning
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and develop their thinking

Consolidation of ideas

Develop verbal reasoning 
skills

Dialogue
and collaboration
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Understanding and process skills 
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Process
Scaffolding
Outcome

Käsitt eellisessä viitekehyksessä luonnonti eteen ja matemati ikan oppimista tarkastelti in kolmesta eri näkökulmasta: Tavoitt eet, pää-
määrät ja painopistealueet; opett aminen, oppiminen ja arviointi ; ja oppimista ja opetusta ohjaavat ulkoiset tekijät. Näitä kehitetti  in 
edelleen opetussuunnitelma-analyysiin perustuvassa tutkimuksessa.  Käytett y ”verkko” ajatus perustuu Van den Akkerin (2007) 
malliin opetussuunnitelman sisällöistä ja oppimisesta. Rati onaalisuus verkon keskellä osoitt aa opetussuunnitelman ydintehtävän. 
Tämä on tärkein lähtökohta opetussuunnitelman muodostamiseen ja yhdeksän muuta komponentti  a ovat ihanteellisesti  yhdistett y 
tähän yti meen sekä  toisiinsa. Hämähäkkiverkko kuvaa eri osien monenlaisia vuorovaikutuksia ja keskinäisiä riippuvuuksia mutt a 
myös sen haavoitt uvuutt a. Jos yksi osa-alue saa   liikkaa painoarvoa, hämähäkkiverkko  rikkoutuu (Van den Akker, 2007, p41).
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Teoreetti  sen viitekehyksen pohjalta laaditti  in myös lista niistä tekijöistä, jotka ovat yhteydessä eri opetussuunnitelmaa ohjaaviin 
tekijöihin ja joiden on havaitt u olevan yhteydessä luovuuteen luonnonti eteiden ja matemati ikan opetuksessa. Tämä kyseinen lista, 
yhdessä opetussuunnitelmaa ohjaavien tekijöiden kanssa, tarjosi keskeisen ja yhtenäisen metodologisen ja käsitt eellisen viite-
kehyksen tutkimuksen eri vaiheille ja mahdollisti  syvän empiirisen kuvan luomisen niistä lähestymistavoista ja yhteyksistä, jotka 
liitt yvät luovuuden edistämisen mahdollisuuksiin luonnonti eteissä ja matemati ikan oppimisessa.

Tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät

Lapset luovina luonnontutkijoina projekti n tavoitt eena oli tunnistaa ja kuvata sitä, miten luovuus on havaitt avissa luonnonti eteiden 
ja matemati ikan opett amisessa ja oppimisessa.  Näin ollen, tutkimus pyrki kuvaamaan ti lanteita luonnonti eteiden ja matemati ikan 
opetuksesta esi- ja alkuopetuksessa sekä lisäksi selvitt ämään mitä luovuus todella tarkoitt aa kun se liitetään näihin aineisiin var-
haiskasvatuksessa.
Käsitt eellisen viitekehyksen perusteella tutkimuskysymyksiä ohjasivat kolme seuraavaa ydinajatusta:  

Käsitt eellistäminen •	
Tutkitt u toiminta•	
Käytännön kehitt äminen•	

ja tutkimuskysymykset olivat:

TK1 
Miten opett ajat käsitt eellistävät luonnonti eteiden ja matemati ikan opett amista, oppimista ja arviointi a esi- ja alkuopetuksessa 
eri maissa? Millainen rooli luovuudella niissä on?

TK2 
Mitkä ovat luonnonti eteiden ja matemati ikan opett amisen, oppimisen ja arvioinnin menetelmät varhaiskasvatuksessa eri mais-
sa? Millainen rooli luovuudella niissä on?
      
TK3 
Millä tavalla kyseiset lähestymistavat pyrkivät vahvistamaan lasten
oppimista ja moti vaati ota luonnonti eteissä ja matemati ikassa? Miten opett ajat näkevät oman roolinsa tässä?

Kuvio 3: Opetussuunitelmaa ohjaavien tekijöiden verkko (van den Akker, 2007, p. 41)
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TK4 
Miten tulokset ja niiden analyysi yllä oleviin tutkimuskysymyksiin 1-3 voivat  osoitt aa miten käytäntö on kehitt ynyt sekä luok-
kati lanteessa ett ä opett ajankoulutuksessa (perus- ja täydennyskoulutuksessa)?   

Kun tutkimuskysymyksiä tarkastelti in suhteessa opetussuunnitelmaan ja opetusta ohjaaviin tekijöihin sekä projekti ssa luotuihin 
faktoreihin niiden havaitti  in olevan yhteydessä luovuuteen esi- ja alkuopetuksen luonnonti eteen ja matemati ikan opetuksessa ja 
oppimisessa. Tutkimuksen kentt ätyöskentelyvaiheessa edellä kuvatut tutkimusta ohjaavat periaatt eet ryhmitelti in heijastamaan 
kentt ätyön kahta pääperiaatett a. Ne löytyvät Siraj-Blatchfordin et al (2002) pedagogisesta mallista, joka on esitett y kuviossa 4:

Pedagogiset interventi ot•	  (tai vuorovaikutus) on dokumentoitu seuraamalla luokkahuonetoimintaa ja kuuntelemalla las  
ten reakti oita toiminnasta, ja
Pedagoginen kehys •	 dokumentoituna opett ajien refl ekti oista luokkahuonetoiminnassa sekä muusta informaati osta liitt yen 
opett ajaan, kouluun, opetussuunnitelmaan ja arviointi in.

Tutkimuksessa kerätti  in myös ti etoa joka liitt yi opett ajiin, kouluihin, ja varhaiskasvatuksen rakenteellisiin tekijöihin laajemmin yh-
teiskunnassa havaitaksemme ne tekijät, jotka mahdollistavat tai ovat esteenä luovuuden ja tutkimusperustaisen oppimisen edis-
tämiselle.

Lapset luovina luonnontutkijoina -projekti ssa aineisto kerätti  in eri vaiheissa (kuvio 5). Jokaisesta vaiheesta on julkaistu oma tutki-
musraportti   ja kaikki raporti t on saatavilla projekti n verkkosivuilta.

Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi ja tavoitt eiden saavutt amiseksi  tutkimuksissa käytetti  in sekä määrällisiä ett ä laadullisia tut-
kimusmenetelmiä. Kvanti tati ivisesti  selvitetti  in opett ajien käsityksiä ja kvalitati ivisia lähestymistapoja käytetti  in luokkahuoneiden 
havainnointi tutkimuksissa ja tutkitt aessa vuorovaikutt eisia prosesseja liitt yen opett ajankoulutusta koskevan opetussuunnitelman 
kehitt ämiseen (Kuvio 6).

Kuvio 4: Opetus ja oppimisti lanteita ohjaavat tekijät (Siraj-Blatchford et al, 2002)



Luovuus lasten luonnontieteiden ja 
matematiikan opetuksessa: Tiivistelmä

9

Tutkimustuloksissa huomio kiinnittyi muun muassa siihen, että opetushallintoa (= opetusta ohjaavat asiakirjat) ja opetuskäytäntö-
jä pitäisi tarkastella partnerimaiden omissa kansallisissa konteksteissa, erityisesti silloin kun tehdään vertailevia arviointeja. Näin 
ollen, projektin eri tutkimusvaiheet raportoitiin ensin kansallisesti ja julkaistiin erillisissä kansallisissa raporteissa. Nämä raportit 
tiivistettiin loppuraporteiksi muodostaen siten kokonaiskuvan projektista. 

Fieldwork in 
schools (48 sites 
across the 
partner countries, 
resulting in 71 
case studies and 
218 episodes) On-line focus group in 

each country
(79 participants) 
Face to face focus groups 
in each country
(57 participants)
International focus group 
of partners

Desk Research (134 policy 
documents)
Survey Questionnaire (815 teachers 
from 605 schools: 238 preschools 
and 367 primary)
Each resulting in 13 country reports 

Report on 
Practices and 
Implications

Teacher 
Education 

Curriculum 
Design 

Principles

Comparative 
Reports

Kuvio 6: Tutkimusvaiheet ja niiden väliset yhteydet

Kuvio 5: Projektin keskeiset verkkojulkaisut
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Metodologisia kysymyksiä ja haasteita

Projeksti ssa kohdatti  in useita menetelmällisiä haasteita parnerimaiden kesken. Näitä olivat mm. laajan aineiston keruun aiheutt a-
mat haasteet päämäärän saavutt amiseksi ja tutkimuskysymyksin vastaamiseksi. Lisäksi projekti n ti ukka aikataulu oli suuri haaste 
laadukkaiden raportti  en laati miseksi.  Ohessa on kuvatt u muutamia tekijöitä, joilla on pyritt y vahvistamaan projekti n yhdenmukai-
suutt a ja tulosten luotett avuutt a suhteessa kohdatt uihin haasteisiin.

Alusta lähti en kieli oli yksi päähaasteista.  Englanninkieliset termit  kuten ’Inquiry’ tai ’Creati vity’ aiheutti  vat maiden kesken kään-
nösongelmia. Vaikka termit tuntuvat olevan helposti  käännett ävissä ja ovat yhteneviä, niiden merkitys voi olla erilainen eri maissa. 
Näin ollen on ongelmallista tehdä vertailua ti etyistä termeistä mitt aamalla niiden käytt öastett a tai puutett a kun ne voidaan ym-
märtää eri tavoin. Sen lisäksi on hyvin paljon mahdollista, ett ä asiakirjoissa ja käytännön arkikielessä voidaan asioita ilmaista eri 
sanoin, vaikka tarkoitetaan samaa asiaa. Näin on esimerkiksi ”luovuus” (’creati vity’) termin käytössä; sen sisältöä usein kuvataan 
ilman, ett ä mainitaan sanaa luovuus. Täten projekti ssa kiinnitt eti in erityisesti  huomiota termin implisiitti  sten ja eksplisiitti  sten 
ilmaisujen käytt öön. 

Opetusta ohjaaviin asiakirjoihin perustuvan vertailevan tutkimuksen haasteena oli määritt ää, mitä keskeiset ohjaavat dokumenti t 
ovat. Ensiksi oli tärkeää selvitt ää alueelliset päätt ävät elimet eri maissa ja mitkä ohjaavat asiakirjat voiti in valita tutkimukseen. 
Tässä projekti ssa ohjaaviksi asiakirjoikisi valitti  in opetussuunnitelma, arviointi a koskevat doukumenti t sekä pedagogiikkaa kuvaavat 
asiakirjat.  Näitä ilmiöitä käsitt elevät dokumenti t olivat joko yleisiä ohjaavia asiakirjoja tai yksikohtaisempia tutkimusarti kkeleita.  
Niissä maissa, joissa opetussuunnitelman uudistusprosessi oli juuri käynnissä, analysoiti in rinnakkain sekä voimassa olevia ett ä 
uusia opetussuunnitelmia. 

Dokumentti  en analysointi , koodaus ja luokitus ei myöskään ollut helppoa. Erityisesti  kun luovuuden määrää eri asiakirjoissa py-
ritti  in määritt ämään, projekti n käsitt eellinen viitekehys ja keskustelut partnereiden kesken ohjasivat analyysiä samaan suuntaan. 

The teacher asked the children (aged 5 and 6) to 
help her in giving the carpenter measurements to 
create new worktables for the classroom, identi cal to 
the current ones. The children collaborated in small 
groups to generate their own strategies to solve the 
problem for example choosing the measuring tools 
to use, working out how to take and most impor-
tantly record measurements in their group note-
books. They then had to present and explain their 
fi ndings to the whole class, including the tools they 
used and how the measurements were made. Finally 
the children evaluated and refl ected on the acti vity: 
what problems they had faced, how they felt about 
these and how they had overcome them. In their en-
gagement with this problem-solving acti vity children 
demonstrated a range of dispositi ons associated 
with creati vity including imaginati on in appreciati ng 
what the carpenter might require, creati ve thinking 
in coming up with alternati ve approaches to measur-
ing and recording and reasoning skills in evaluati ng 
diff erent approaches and outcomes reported. 

Episodi ‘Mitt aaminen’ (5-6 -vuoti aat)(Kreikka): 
Pöyti en mitt aaminen uusia pöytäliinoja varten
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The teacher told a story to her class of children aged 5 
and 6 about an ant who fell into the river. A dove fl ying 
by wanted to help the ant. By providing an inquiry-based 
problem that had more than one soluti on and by giving 
children autonomy to come up with their own ideas, 
the children were able to plan their investi gati ons and 
showed creati vity in generati ng their own ideas about 
which materials to use and how to test them, using their 
imaginati on and making connecti ons with prior experi-
ences. The children discussed natural materials in the 
forest the dove might use to help keep the ant afl oat. A 
variety of materials was made available, including nuts, 
feathers, wooden sti cks, leaves, litt le stones, acorns, 
pieces of bark, fi r cones. Each group discussed their 
own predicti ons about the materials they thought most 
suitable to save the ant. They were given small contain-
ers with water to test their ideas about which materials 
in the forest could be used as litt le ‘boats’ for the ant. 
Children were able to record and communicate fi ndings 
in their own ways. Children shared and evaluated their 
fi ndings, drawing on evidence from their observati ons, 
to justi fy conclusions about whether this object would 
be appropriate to help save the ant.  

Episodi ‘Kelluminen ja uppoaminen’ (5-6 -vuoti aat) (Romania): 
Kuinka veteen pudonnut muurahainen voidaan pelastaa joesta?

Analyysin tukena käytetti  in alkuperäisiä lähteitä ja viitt eitä.

Opett ajakyselyn haasteena oli opett ajien moti voituminen. Haasteita aiheutti  vat 
tutkimuksen toteutt amisen ajankohta, asenteet sekä tutkijoiden heikot verkos-
tot koulujen kanssa.  Lisäksi joissakin maissa opett ajat kokivat haasteita esimer-
kiksi uuden opetussuunnitelman käytt öönott amisessa. 

Kentt ätyön (havainnointi tukimus) haasteena oli päästä kouluihin ja havainnoi-
da perustoimintaa. Projekti ssa noudatetti  in tutkimuseetti  siä linjauksia (kuten 
tutkimusluvan pyytäminen kaikilta osallistujilta, luott amuksellisuus ja nimet-
tömyys) ja yhdessä sovitti  in aineiston talti ointi in ja julkaisemiseen liitt yvistä 
säännöistä. Myös valokuvien käytössä olti in huolellisia. Lisäksi partnerit anoivat 
tutkimusluvan omista yliopistoista, kouluista ja joissakin tapauksissa myös pai-
kallisilta tai kansallisilta viranomaisilta. 

Keskeiset aineistoon keruunmenetelmät olivat yhteisiä ja niitä käytetti  in kaikis-
sa maissa.  Erityisesti  projekti ssa pohditti  in tapoja, miten parhaiten pääsisi nä-
kemään lasten kykyjä ja ajatt elutapoja, ja jotka toimisivat kaikissa eri maissa ja 
olisivat vertailtavissa. Yhdenmukaisuuden takaamiseksi kaikille projekti n tutki-
joille järjestetti  in yhteinen työpaja ja kouluvierailu, jossa analysointi a harjoitel-
ti in yhdessä. Kaikille laaditti  in yksityiskohtaisesti  selitett y kentt ätyön ohjekirja.  
Lisäksi perustetti  in pieniä vertaismentoriryhmiä, joissa vaihdetti  in kokemuksia 

Havainnointi  ja kentt ämuis-•	
ti inpanot
Valokuvia havainnoiduista •	
tuokioista
Äänihauhoitukset•	
Kartt a luokkahuoneesta•	
Opett ajien yksilöhaastatt e-•	
lut 
Lasten ryhmähaastatt elut •	
“oppimiskävelyt” lasten •	
kanssa
Oppialiden työt (piirustuk-•	
set, kirjalliset tuotokset)

Keskeiset aineiston ke-
ruun menetelmät kentt ä-
työssä
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koko ti edonkeruu-, analyysi- ja tulkintavaiheen ajan. 

Tulokset ja johtopäätökset koululuokissa tehdyistä havainnoista antoivat vahvan perustan opett ajankoulutusta koskevan materiaa-
lin kehitt elyyn.  Tutkijat valikoivat materiaalit ti etyistä luokkahuonekuvauksista (episodit), jotka erillisinä sopivat opett ajien perus- 
ja täydennyskoulutusmateriaalin kehitt ämiseen.  Yksi suurimmista haasteista oli varmistaa se, ett ä kyseiset episodit olivat myös 
ymmärrett ävissä ja sovellett avissa kaikissa eri oppimisympäristöissä.  Lisäksi kehitetti  in suuri määrä esimerkkitapauksia,  jotka 
nostetti  in keskeisiksi opett ajankoulutuksen kehitt ämisessä.  (kuva 1). Episodit ja esimerkkimallit löytävät Lapset luovina luonnon-
tutkijoina -projekti n verkkosivuilta yhdessä ’Exemplary Teacher Training Materials’ -raporti n kanssa. Raporti ssa kuvataan, miten 
tätä laaditt ua opett ajankoulutusmateriaalia käytetään.

Kuvio 8 esitt ää opett ajankoulutusmateriaalin kehitt ämisen eri vaiheet  -  analyytti  nen, prototyyppinen ja arviointi  - opetussuunni-
telman muodon tutkimusmallissa.  Näistä vaiheista rakentuu opetussuunnitelmaa koskeva tutkimusprosessi.

Kuva 1: Esimerkki opettajankoulutusmateriaalista
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Children aged 4 and 5 were given the problem of 
working out how to sort, count and record the 
number of plasti c minibeasts in a bucket. Some 
children worked in pairs, others individually in a 
carpeted area of the classroom. The children were 
given ti me to generate their own strategies for 
counti ng the minibeasts and plenty of space to set 
out and represent sorti ng and counti ng processes 
in diff erent ways. They were able to leave their 
diff erent minibeasts in diff erent areas of the carpet 
without having to clear their working space each 
ti me they fi nished counti ng each type. This allowed 
children to learn from each others’ approaches, and 
for the teacher to examine everyone’s work at any 
point during the acti vity. Children’s imaginati on and 
creati ve thinking skills were demonstrated in the 
variety of approaches adopted. For example, one 
child counted the spiders and fl ies by placing them 
carefully in rows of fi ve (as shown in the photo-
graph), whereas another pair of children placed all 

the fl ies in a single half-circle row (although they later started adopti ng the 5 in a row formati on for their caterpillars and 
woodlice). Children were encouraged to discuss and refl ect on their diff erent strategies with their talk partners at the end 
of the lesson. The child whose work is shown was overheard saying to his talking partner “When you’re lining them up … 
‘cause you know when you’re lining them up, and there’s only one … I don’t know where to put it”. Looking at his work 
he has four rows of fi ve dragonfl ies (and of spiders) with one remaining dragonfl y being placed on the end of a row.  He 
seemed to be grappling with how to deal with remainders.

Episodi: ‘Pikkusiivekkäiden laskeminen’ (4-5 -vuoti aat) 
(Englanti ):  Lasten suunnitelmat siivekkäiden luokitt elemiseksi 
ja lukumäärän laskemiseksi 

Kuvio 8: OPetussuunnitelman tutkimusprosessi Lapset luovina luonnontutkijoina -projekti ssa
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Keskeiset tutkimustulokset

TK1.
Partnerimaiden opett ajien (ja ohjaavien asiakirjojen) käsitykset luonnonti eteiden ja matemati ikan opetuksesta, oppimisesta ja 
arvioinnista esi- ja alkuopetuksessa sekä luovuuden rooli näissä.

Lähes kaikissa maissa luonnonti eteiden opetusta koskevan opetussuunnitelman ydinajatus kohdistui lasten rooleihin yhteiskunnan 
jäseninä ja korosti  luonnonti eteiden ja ympäristön ti etoisuutt a osana heidän elämää laaja-alaisesti . Tämä heijastui myös opett ajien 
käsityksissä. Tutkimustulokset kuitenkin paljasti vat, ett ä opett ajien näkökulmat, jotka kohdistuivat luonnonti eteiden oppimisen 
ydinajatukseen, olivat käytännössä kokonaisvaltaisempia kuin mitä eri maiden opetussuunnitelmista kävi ilmi.
Opett ajien käsitykset ja kuvaukset oppimisen tavoitt eista ja päämääristä kohdistuivat pääasiallisesti  oppimisen aff ekti ivisiin ja so-
siaalisiin osa-alueisiin, kuten mielenkiinnon lisäämiseen ja luonnonti eteiden oppimisen myönteisen asenteen edistämiseen. Nämä 
käsitykset erosivat opetusta ohjaavista dokumenteista, joissa korostetti  in ti edon ja ymmärtämisen merkitystä sekä ti eteellisen 
tutkimuksen prosessitaitojen merkitystä.

Tarkasteltaessa esi- ja alkuopetuksen oppimistoimintoja tutkimuksellinen lähestymistapa nähti in tärkeänä sekä opett ajien kuva-
uksissa ett ä opetussuunnitelmissa. Varhaiskasvatuksen opett ajat, jotka opetti  vat luonnonti eteitä ja matemati ikkaa luokissatai lap-

In this setti  ng visits to a local wildlife area 
are planned each week to provide children 
with opportuniti es to explore the natural 
environment and observe change over 
ti me for example in the weather and in the 
life cycles of living things. Visits are also 
designed to foster children‘s own interests 
and explorati ons and to encourage a range 
of inquiry skills in parti cular observing and 
exploring, asking questi ons, developing 
skills associated with reasoning and mak-
ing connecti ons.
The school organises clothing and re-
sources carefully to enable visits in all 
weathers, such as mats, blankets, thermal 
clothing, warm drinks and snacks. A variety 
of equipment is taken to support acti viti es 
at the site, including tarpaulin and ropes 
for making a shelter, magnifi ers, binoculars 
and a camera to support observati ons, col-
lecti ng pots, litt er pickers and spades.

The explorati ons of one child, Ian, illustrate the opportuniti es to foster creati ve dispositi ons in parti cular moti vati on, curios-
ity and sense of initi ati ve in his acti ve pursuit of his own interests and observati ons. First he spent a long ti me at the pond 
that was covered with ice. He noti ced bubbles and began breaking up the ice ‚so they (the frogs) can breathe‘. A second 
focus of acti vity was taking photographs of the diff erent fungi on the site to add to his growing collecti on. 
In refl ecti ng on his visit later in the day Ian highlighted these two acti viti es (breaking ice and photographing fungi), making 
connecti ons with previous visits. ‚I think I saw frogs in the summer – and before I saw frogspawn.... It was sort of jelly – and 
tadpoles inside the ball of jelly.... Not the kind of jelly from what you eat and got tadpoles inside it‘.

Episodi ‘Metsäkoulu’ (3-5 -vuoti aat) (Skotlanti ): 
Ympäristössä tapahtuvien muutosten seuraaminen
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siryhmissä, viitt asivat usein tutkimuksellisen lähestymistavan merkitykseen oppimisessa. Tämä oli myös oleellinen  osa kaikkien 
maiden opetussuunnitelman välitt ämää ohjeistusta. Erityisesti  havainnointi , kommunikaati o, yksinkertaisten työvälineiden käytt ö 
nähti in tärkeinä toimintoina luonnonti eteen oppimisessa.  Vaikka opett ajat korosti vat tutkimuksellista lähestymistapaa, he harvoin 
kuitenkin nosti vat esiin käytännön tutkimusten tekemistä tai ti edon selitt ämistä. 

Kaikissa maissa opett ajat korosti vat systemaatti  sesti  keskustelun ja yhteistyön merkitystä luonnonti eteen opiskelussa.  Näiden 
lähestymistapojen mahdollisuus kehitt ää lasten luovuutt a usein jäi kuitenkin opett ajilta usein huomioimatt a. Sama havainto oli 
nähtävissä opetussuunnitelma-analyysissä; ne korosti vat sosiaalisen kehityksen tärkeytt ä mutt a sisälsivät hyvin vähän viitt eitt ä nii-
hin luovuuden piirteisiin, joiden kautt a voisi kehitt ää dialogia ja yhteistyötä. Opetussuunnitelmissa ja ohjausasiakirjoissa annetti  in 
hyvin vähän ohjausta opett ajille keskustelujen ja yhteistyön käytön tukemiseksi luokkati lanteissa.

Moti vaati on ja aff ekti ivisten tekijöiden huomioiminen opetuksessa oli samansuuntaista verratt aessa opett ajien käsityksiä ja ope-
tussuunnitelmia. Opett ajat korosti vat oppilaiden aikaisemman ti edon hyödyntämistä ja luonnonti eteen soveltamista jokapäiväi-
seen elämään. 

Opetussuunnitelma ohjasi samansuuntaisesti , mutt a luovuuden roolia näistä näkökulmista kuvatti  in harvoin.  Vähiten niin opett a-
jat kuin opetussuunnitelmat kuvasivat draaman ja historian merkitystä luonnonti eteiden opetuksessa eikä niiden merkitys luovuut-
ta edistävänä tekijänä noussut esille. 

In the sand corner the teacher had placed materials to 
build with, including real bricks and other specialist tools 
to help with the building process such as plaster, tro-
wels and spirit levels, as well as the familiar buckets and 
spades.
The acti vity presented the children with several problems. 
They were given space and ti me to generate their own 
soluti ons. There were opportuniti es for collaborati on 
between children as they played and watched what each 
other did. They made decisions based on observati ons 
and evaluati on of evidence of the impact of their acti ons 
demonstrati ng creati vity in making connecti ons and in 
their reasoning skills.
First the two children worked separately to make their 
own walls. However aft er some ti me they started working 
together to build one wall, sharing the tasks required to 
prepare their materials.
One child was pouring out the water to mix with the sand 
when she noti ced that the sand was not mixing enough 
with such a large amount of water and so she poured 
some of the water out of her bucket. Her acti on sugge-
sted creati vity in modifying her approach based on her 
observati ons. 
The other child observed this eff ect and only put a litt le 
bit of water on the sand in his bucket, indicati ng that he 
had used the evidence from his partner’s mixture to make 
decisions about his own mixture.

Episodi ‘Hiekkalaati kko’ (3 -vuoti aat) (Belgia): Vallin rakentaminen
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Leikin merkitys luonnonti eteen ja matemati ikan oppimisessa oli tärkeämpi esiopetuksessa kuin alkuopetuksessa. Suurin osan var-
haiskasvatuksen opett ajista korosti  leikin merkitystä luovuuden kehitt ymisessä. Leikin merkitys korostui myös lähes kaikkien mai-
den opetussuunnitelmissa; suurin osa ohjaavista asiakirjoista korosti  leikkivää ja tutkivaa oppimista, mutt a huomatt avasti  enem-
män varhaiskasvatuksessa kuin peruskoulussa.

Konkreetti  nen toiminta sekä aineiden ja materiaalien tutkiminen nähti in luovuutt a edistävänä toimintana erityisesti  alkuopetuk-
sessa sekä opett ajien ett ä opetussuunnitelmien mukaan. Sama suuntaus oli nähtävissä ongelmakeskeisen oppimisen ja oppilaskes-
keisyyden osalta. Erityisesti  esiopetuksessa näitä kyseisiä lähestymistapoja pidetti  in lasten luovuuden edistäjänä.

Kysymysten asett elu ja uteliaisuuden tukeminen nähti in myös luovuuden edistäjinä. Oppimistoiminnot, jotka rohkaisivat lapsia 
esitt ämään kysymyksiä ja edisti vät lasten mielikuvitusta, saivat opett ajilta useita mainintoja. Samat tekijät oli löydett ävissä opetus-
suunnitelmista ja niitä pidetti  in ‘luovuutt a edistävinä’. Vähemmän korostetti  in opett ajan roolia kysyjänä ja refl ektointi a ja asioiden 
selitt ämistä ei nähty merkitt ävinä luovuuden näkökulmasta. Opett ajat kuitenkin kertoivat kehitt ävän lasten arviointi - ja selitystai-
toja usein tai hyvin usein. 

Oppimisen ohjaaminen perustui opett ajien kuvauksissa siihen, ett ä opett ajan tehtävä oli tukea lasten omaehtoista tutkimusta ja 
tarjota oppijalle mahdollisuus tutkia ja selvitt ää asioita yksin tai muiden kanssa. 

Arviointi , erityisesti  formati ivinen arviointi , tuoti in laajasti  esille yhtenä tärkeänä oppimisen alueena. Opetussuunnitelmissa pai-

In this acti vity children aged 4-5 years old were involved mak-
ing and exploring ‘gloop’ – mixing water and corn fl our in a 
large plasti c tray that had been placed on a table. Children 
were free to att end and leave the acti vity as they pleased. 
Aft er a short ti me, the teaching assistant placed a number of 
diff erent tools - for example spatulas of varying sizes, rubber 
paint brushes, a funnel – into the tray to further provoke inter-
est and explorati on. 
One child became immersed in this acti vity over a long period, 
observing the mixture, and trying out diff erent ways to use the 
tools and their eff ects, for example scooping it with spatulas 
or drawing in it with the rubber-ti pped paint-brushes. Creati v-
ity was evident in his curiosity and sense of inti ati ve and in 
the questi on implicit in his acti ons “What can I do with this?” 
This was parti cularly apparent when analysing Ryan’s observ-
able contemplati on and subsequent use of tools in the tray. 
At one point, he was moving gloop across the tray with a wide 
spatula in his right hand, then trying to stop its return fl ow 
using a rubber paintbrush in his left  hand. At another point he 
was scooping up the cornfl our mix with the spatula and slowly 
dribbling it on to his forearm and hand. This generati on of 
alternati ve strategies and ways to use the tools provided oft en 
novel and unexpected outcomes.

Episodi ‘Limainen seos’ (4-5 -vuoti aat) (Pohjois-Irlanti ): Erilaisten 
välineiden käytt ö limaseoksen ominaisuuksien tutkimusessa
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The children spent ti me in the forest with the teacher 
and observed the environment. The aim was to capital-
ise on opportuniti es for measuring. They measured the 
heights of diff erent plants and made comparisons for 
example using the concepts smaller, bigger and equal. 
They also measured the temperature on and inside the 
snow, as well as the temperature of water. 
The teacher then presented a challenge “try to fi nd a 
plant that is smaller than yourself”. This acti vity pro-
vided opportuniti es for problem solving and agency, 
and children generated their own creati ve soluti ons. 
One child for example added some snow in order to 
‚make‘ a plant of the correct height. Children were asked 
to explain and justi fy their soluti ons. This provided 
opportuniti es for the creati ve use of reasoning skills in 
evaluati on. 

Episodi ‘Mitt aaminen Metsässä’ (6 –vuoti aat) (Suomi): 
Löydänkö jotain joka on yhtä pitkä kuin ti kkuni?

notus on enemmän oppimistulosten arvioinnissa kuin jatkuvassa oppimisprosessia koskevassa arvioinnissa. Opetussuunnitelmat 
eivät myöskään tarjonneet opett ajille ohjeita ja kriteerejä arvioinnin toteutukseen. Arvioinnin rooli opetussuunnitelmissa vaihteli 
suuresti  eri maiden kesken. 

Luonnonti eteen ja matemati ikan oppimisen arvioinnissa korostuivat sisällöt ja vähemmän huomiota kiinnitetti  in tutkimuksellisiin 
lähestymistapoihin ja menetelmien ymmärtämisen arviointi in; vielä vähemmän huomiota sai oppimisen sosiaaliset ja aff ekti iviset 
tekijät, vaikka niitä korostetti  in oppimistavoitt eissa. 

Opetussuunnitelmissa ja muissa ohjaavissa asiakirjoissa oli hyvin vähän mainintoja luovuuden roolista oppimisessa. Vähän kiinni-
tetti  in huomiota myös arviointi menetelmien monipuoliseen käytt öön. Lasten osallistumista arviointi prosesseihin ei pidett y tärkeä-
nä vaikka opett ajat kertoivat käytt ävänsä  lasten tuotoksia osana arviointi a, erityisesti  varhaiskasvatuksessa. 

TK2. 
Luonnonti eteiden ja matemati ikan opetuksen, oppimisen ja arvioinnin käytänteet esi- ja alkuopetuksessa: tutkimusperusteiset 
lähestymistavat ja luovuus.

Tulosten mukaan esi- ja alkuopetuksen opetuksessa on runsaasti  tutkimusperustaista työskentelyä ja luovuutt a edistäviä element-
tejä. Opett ajat tarjosivat runsaasti  lapsille mahdollisuuksia tuoda esiin omia ideoitaan ja toimintatapojaan. Lapset saivat edistää 
luovuutt aan erilaisissa leikeissä ja projekteissa. Käsiteltävät aiheet liitt yivät usein lasten arkipäivän kokemuksiin ja antoivat lapsille 
laajamitt aiset mahdollisuudet ongelmien ratkaisuun. 

Dialogilla ja yhteistyöllä, joita edistetti  in ryhmätyöllä ja opett ajan kysymyksillä, oli tärkeä rooli lasten refl ektointi - ja selitystaitojen 
kehitt ämisessä. Opett ajan ohjaus oli usein oppimista tukevaa ja siinä korostui oppilaan itseohjautuvuus ja tutkimuksellinen ote 
oppimiseen. Opett ajat antoivat hyvin ti laa lasten kysymyksille ja pohdinnoille.

Alkuopetuksessa leikin mahdollisuudet olivat vähäisiä. Tässä ikäryhmässä leikki ja konkreetti  nen tutkiminen voisi saada laajempaa 
huomiota. Myös lasten oppimista ja luovuutt a edistävät erilaiset ilmaisun muodot ja prosessit jäivät vähäisiksi. Esimerkiksi ti eto-ja 
viesti ntäteknologian käytt ö esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa oli vähäistä. 



18

Oppilasarviointi  perustui usein opett ajan havaintoihin ja kysymyksiin. Arviointi menetelmät olivat yleensä epämuodollisia ja ha-
vainnot siitä, ett ä lapset osallistuivat arviointi in, olivat vähäisiä. Esimerkit luokkahuoneen ulkopuolella toteutett uista oppimisti -
lanteista tai museovierailuista olivat  vähäisiä. Tässä asiassa havaitti  in eroja esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä. Joissakin maissa 
lapsilla  oli hyvä mahdollisuus leikkiä ja opiskella ulkona ja kokonaisuudessaan ti lat ja henkilökuntaresurssit olivat hyvät erityisesti  
varhaiskasvatuksessa. Toiminnan tavoitt eet olivat usein implisiitti  siä. Niissä oppimisti lanteissa, joissa oppimiselle asetetut kogniti i-
visest tavoitt eet olivat selvät, luovutt a tavoitelti in harvoin. Sosiaaliset ja aff ekti iviset tavoitt eet olivat sen sijaan usein mukana op-
pimisprosesseissa. Myös luonnonti eteiden ja matemati ikan käsitt eet ja prosessintaidot olivat usein oppimisen tavoitt eena, mutt a 
luonnonti eteen luonteen tarkastelu oli vähäistä.

Tulokset varmisti vat laaja-alaisen luonnonti eteen tarkastelun merkityksen jo esi- ja alkuopetuksessa; opett ajien omat käsitykset 
luonnonti eteen luonteesta ja matemati ikasta olisivat merkityksellisiä. Lisäksi, miten opett ajat ymmärtävät luovuuden merkityksen 
oppimistavoitt eissa ja käytetyissä menetelmissä on olennaista.   Opett ajat enimmäkseen itse rakensivat oppimistuokioita ja aino-
astaan muutamat käytti  vät oppikirjaa. 

Tutkimukset osoitti  vat myös lapsilähtöisen toiminnan ja luovuuden edistämisen merkityksen esi- ja alkuopetuksessa. Opett ajat, 

The teacher allowed the children space and ti me to work freely in groups and explore their environment as they saw fi t. 
This freedom resulted in the children engaging in discussions where they were spontaneously questi oning and discussing 
their surroundings. 

The children observed diff erent minibeasts and were very interested, engaged and moti vated to record and discuss their 
observati ons.
They demonstated creati ve dispositi ons in their curiosity, in raising their own questi ons and in making connecti ons with 
previous experiences: 

C1: See what this is…
C2: That is a pupa…it was a caterpillar once.
C1: Yes we had one in our garden…it turns into a butt erfl y.
C2: Look how it is stuck to the tree. Will it fall?
C1: How long do they take to become a butt erfl y? 

Episodi ‘Minibeasts’ (6-7 -vuoti aat) (Malta):  Havainnointi  ja 
aikaisempien kokemusten yhdistäminen uuden oppimiseen 
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The children explored whether objects were att racted to a magnet or not. The objects included pairs of scissors that 
were made out of iron and plasti c, so part of the scissors were magneti c and part of them were not magneti c. The chil-
dren tested the materials and generated their own categorisati ons in small groups. They then came together to form and 
record a collecti ve categorizati on as a whole group. The category in which to place the scissors posed a problem for the 
class as diff erent results for the scissors had been recorded depending on which part of the scissors had been tested with 
the magnet. At the end of the workshop a girl showed creati vity in off ering a soluti on to the problem by suggesti ng that 
the scissors could be placed ‘on the line’ between both categories, fostering new understanding that an object might 
belong in more than one category linked to the diff erent materials from which it is made.

Episodi ‘Magnetti  set vetovoimat’ (3-4 sekä 5-6 -vuoti aat) (Ranska): 
Yhteisen ymmärryksen rakentaminen keskustelemalla

jotka olivat ajankäytt öä ja opetussuunnitelmaa ohjaavien vaati musten pauloissa, eivät aina tunnistaneet tätä seikkaa ja rajoitti  vat 
helposti  lasten mahdollisuuksia luovuuteen ja tutkimusperustaisiin toimintoihin. 

TK3. 
Keinot, jotka edisti vät lasten luonnonti eteen ja matemati ikan oppimista, mielenkiintoa ja moti vaati ota.

Analysoiduista opetustuokioista löytyi kautt aaltaan useita esimerkkejä lasten havaintojen tekemisestä, vertailuista aiemmin opit-
tuun tai koett uun.  Lapsilla oli mahdollisuuksia kysyä opiseskelun kohteena olevista asioista, mutt a niitä ei huomioitu systemaatti  -
sesti  osana oppimisprosessia. 

Vaikka opett ajakyselyssä ja opetussuunnitelma-analyysissä ei ollut havaitt avissa lasten osallisuuden huomioimista, lapset osallis-
tuivat opetustuokioissa yhteisiin pohdintoihin ja keskusteluihin akti ivisesti . Osallisuus näkyi erityisesti  keskusteluissa vertaisryhmi-
en ja aikuisten kanssa.
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Vaikka luonnonti eteen luonteen tarkastelu oli vähäistä myös oppimistuokioissa, useissa tuokioissa mahdollisuudet ymmärryksen 
kehitt ymiselle oli havaitt avissa. Tämä näkyi mm. lasten refl ektointi taitoina luokkahuonekeskusteluissa tai haastatt eluti lanteissa 
tutkijoiden kanssa.

Tuokiossa havaitut lasten tutkimustaidot ja luonnonti eteen ymmärtäminen linkitt yivät toisiinsa ja toivat esiin monia luovuutt a 
edistäviä tekijöitä. Esimerkiksi lasten moti vaati o, uteliaisuus ja taidot keksiä jotakin uutt a, huomatti  in heidän kyvyistä esitt ää kysy-
myksiä ja akti ivisesti  etsiä tutkitt avia kohteita ja tehdä tutkimuksia. 

Analysoidut opetustuokiot tarjosivat useita esimerkkejä lasten aloitt eellisuudesta ja yhteistyötaidoista ti lanteissa, joissa ratkaisti in 
miten tutkimuksia tehdään.  Selityksissään lapset osoitti  vat mielikuvitusta, asioiden yhdistämiskykyä  ja  kykyä ajatella monipuoli-
sesti .

The children were provided with a variety of resources to make instruments. The acti vity fostered creati ve dispositi ons in 
a number of ways. For example children were moti vated to make musical instruments in a diff erent ways. They showed 
curiosity in exploring the sounds made by their instruments and how they could be changed, making connecti ons be-
tween the sounds made and their acti ons. For example one girl developed her own systemati c investi gati on. She calmly, 
carefully and in a very considered way put dried peas one by one into her pot. Every ti me she added a pea she shook the 
pot, considered the noise and added one more. She conti nued for some ti me. Implicit in her acti ons was the questi on 
‘what happens to the sound if I add another pea?’, and an explorati on of relati onships between the number of peas and 
the sound produced.

Episodi ‘Musiikki-instrumentti  en tekeminen’ (4-5 -vuoti aat) (Wales): 
Lasten tutkimista tukevat välineet



Luovuus lasten luonnontieteiden ja 
matematiikan opetuksessa: Tiivistelmä

21

Miten opettajat näkivät oman roolinsa oppimisen ohjaajina?

Opettajat, jotka osallistuivat havainnoituihin tapaustutkimuksiin, toivat usein esille sen, että he eivät olleet aikaisemmin pohtineet 
opetustapaansa suhteessa tutkimusperustaiseen oppimiseen ja luovuuteen. Tutkimus herätti opettajissa pohdintaa siitä, mikä oli 
tutkimusperustaisuuden ja luovuuden merkitys varhaiskasvatuksen luonnontieteissä ja matematiikassa, ja miten tätä merkitystä 
voisi edistää.

Enemmistö opettajista näki, että lasten rohkaiseminen ja tukeminen itseohjautuvaan oppimiseen on tärkeää. Monet heistä koros-
tivat myös motivaation merkitystä sekä yhteistyön ja ongelmanratkaisua edistävän oppimisympäristön merkitystä. Opettajan teh-
tävänäi nähtiin käsitteellistäminen ja opitun soveltamiseen ohjaaminen. Yleisesti opettajat eivät kuitenkaan viitanneet runsaasti 
tutkimusperustaisuuden tai luovuuden edistämisen merkitykseen osana opettajan tehtävää. 

TK4. 
Miten tutkimustulokset suhteessa tutkimuskysymyksiin 1-3 tukevat käytännön toimien kehittämistä luokkatilanteissa sekä 
opettajankoulutuksessa. (perus- ja täydennyskoulutus)? 

Tutkimustulokset paljastivat useita opettajankoulutuksen alueita, jotka vaativat lisähuomioita tutkimuksellisuuden ja luovuuden 
edistämiseksi luonnontieteiden ja matematiikan opetuksessa esi- ja alkuopetuksessa. Näitä olivat:

Käsitteellinen ymmärrys matematiikan ja luonnontieteen luonteesta sekä matematiikan ja luonnontieteen opetuksen tavoit-•	
teet varhaiskasvatuksessa.
Luovuuden rooli ja muodot oppimisessa ja opetuksessa.•	
Koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käyttö.•	
Joustavan ja tutkimusperustaisen oppimisen ja leikin mahdollistaminen esi- ja alkuopetuksessa.•	
Lasten osallisuutta ja luovuutta edistävien toimintatapojen tarkastelu. •	
Kysymysten tekemisen merkitys tutkimusperusteisuuden ja luovuuden tukemisessa; miten opettaja voi tukea lasta kysymysten •	
asettamisessa.  
Erilaisten esitysmuotojen merkitys ja roolit, sisältäen TVT:n käytön lasten oppimisprosesseissa.•	
Arviointistrategiat, joita voidaan käyttää varhaiskasvatuksen luonnontieteiden ja matematiikan oppimisen ja opetuksen tuke-•	
misessa sekä vertaisryhmien ja itsearvioinnin roolit.

Projektin empiiriset tutkimukset tarjosivat runsaasti konkreettisia esimerkkejä joita voitaisiin hyödyntää opettajankoulutuksissa. 
Kyseiset esimerkit kuvaavat ja osoittavat luovuuden ja tutkimusperusteisuuden mahdollisuuksia jokapäiväisessä luonnontieteen ja 
matematiikan opiskelussa.

Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet

Projektin tulokset rohkaisevat tutkimusperustaisuuden ja luovuuden mahdollisuuksiin varhaiskasvatuksen luonnontieteiden ja ma-
tematiikan opetuksessa sekä opetussuunnitelmatasolla kuin käytännön opetustyössä. 

Opetussuunnitelma- ja asiakirja-analyysit sekä opettajatutkimukset, jotka toteutettiin projektiin osallistuneissa maissa, osoittavat 
tutkimusperusteisuuden ja luovuuden potentiaalin oppimisessa ja opiskelussa. Analyyseissä korostuivat erityisesti leikin ja tutkivan 
oppimisen ja tutkimuksen tekemisen merkitys sekä uteliaisuuden ja ajattelutaitojen edistämisen tärkeys. Lisäksi opettajat korosti-
vat sosiaalisten ja affektiivisten tekijöiden roolia oppimisessa. 

Vaikka opetusta ohjaavat asiakirjat monissa kumppanuusmaissa puhuvat tutkimusperusteisten lähestymistapojen puolesta, doku-
menteista löytyi hyvin vähän tarkkoja viitteittä luovuuteen. Vaikka luovuutta edistäviä tekijöitä (uteliaisuus tai ajattelutaidot) maini-
tiin, ei asiakirjoissa mainittu menetelmiä tai tavoitteita luovuudelle. Vaikka joissakin tapauksissa opetusta ohjaavissa asiakirjoissa, 
kuten opetussuunnitelmassa, oli yleisiä viitteitä luovuuden ja tutkimusperusteisuuden käyttösta opetuksessa niitä ei kuitenkaan 
löytynyt täsmällisesti eri oppiaineiden tavoitteista tai arviointivaatimuksista. Näin ollen, opettajien ja koulujen  saama tuki on sekä 
ristiriitaista ja epäselvää.  Opetussuunnitelmissa uusien ideoiden luominen korostuu yleisellä tasolla ja vähemmän kiinnitetään 
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The teacher planned a range of creati ve acti viti es to foster 
children’s understanding of the relati ve sizes of the Sun 
and the Earth and the distances between them, providing 
a variety of materials to represent the Sun and the Earth 
and the distance between them, giving them ti me to raise 
questi ons and off er ideas and explanati ons. For example 
the teacher set the problem: “If the Sun is represented by 
a ball what would the Earth’s size be and what would be 
the distance between them?” The children showed imagi-
nati on in suggesti ng that the Earth could be represented 
by a grain and that ‘people would be the size of microbes’ 
making connecti ons with prior knowledge.
The children were asked to use their hands to show 
the diameter of the ball (the Sun) and asked how many 
diameters would represent the distance between the Sun 
and the Earth. When the children learned that it would 
take around a hundred, they were fascinated. The teacher 
then gave the children one hundred pieces of paper, each 
roughly the length of the diameter, to model the distance 
between the Sun and the Earth out in the corridor.
Through their own observati ons, the children noti ced that 
the grain, which they had chosen to represent the Earth, 
could no longer be seen from the positi on of the ball, 
which represented the Sun. Subsequently, they reasoned 
that the distance between the Sun and the Earth was too 
great and the size of the Earth too small for it to be seen 
from the Sun. Children’s curiosity was sti mulated, they 
brought books about the theme, they talked with their 
parents and raised more questi ons. For example they 
brought in drawings where they tried to answer their own 
questi on “How did Copernicus fi nd out that the Earth that 
moves around the Sun?”

Episodi ‘Etäisyys auringosta’ (5 -vuoti aat) (Portugali): 
Auringon ja maan suhteellisen koon sekä niiden keskinäisen 
välimatkan ymmärtäminen

huomiota menetelmiin, miten luovuutt a voidaan edistää ja arvioida. Myös lasten osallistuminen arviointi prosessiin näytt ää olevan 
vähäistä. 

Jokaisesta maasta laaditti  in kentt ätyön tuloksia kuvaavat raporti t. Kuvatut opetustuokiot antavat arvokasta ti etoa lasten valmiuk-
sista tutkimusperusteisiin opiskelutapoihin ja luovuuteen. Ne osoitt avat niitä pedagogisia menetelmissä, joissa tutkimusperustai-
suus ja luovuus yhdessä ovat osa lapsen oppimisprosessia.  Tällaisia menetelmiä ovat moti vaati on ja aff ekti oiden korostaminen; 
mahdollisuudet ongelmaratkaisuun ja osallistumiseen sekä rohkaiseminen keskusteluun ja yhteistyöhön. Kuvatuissa opetustuoki-
oissa tulee esille se, miten opett aja ohjaa lasta kehitt ääkseen lasten monipuolista ymmärtämistä. Tuokioissa on myös havaitt avissa 
tämän hetkisiä haasteita kuten lasten vähäinen kysymysten asett aminen tai leikin käytt ö kouluopetuksessa. Tulevaisuudessa olisi 
tärkeää pystyä havainnollistamaan myös näiden tekijöiden osuus oppimisessa.
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Projektissa jaetut yhteiset kokemukset tutkimuksen eri vaiheista mahdollistivat tietojen jakamisen eri maiden välillä. Tutkijoiden 
välinen yhteistyö mahdollisti myös opettajankoulutusmateriaalin valmistamisen. 

Lapset luovina luonnontutkijoina -projektin tulosten perusteella voidaan nostaa esille useita jatkotutkimusaiheita: 
Koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen opetuksessa. •	
Oppilaiden mahdollisuudet käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusperustaisen ja luovuutta edistävässä oppimisessa. •	
Lasten reflektointi ja ajattelutaitojen kehittäminen käyttäen erilaisia lähestymistapoja. •	
Tieteen luonteen tutkimisen mahdollisuudet lasten kanssa.•	

Johtuen joko aika- tai henkilöstöresursseista, seuraavat tekijät jäivät myös tässä projektissa vähäisemmälle huomiolle:

Vapaan leikin roolin havainnoiminen pidemmällä aikavälillä.•	
Erilaisten opiskelutapojen merkitys lasten luonnontieteiden ja matematiikan oppimisessa.•	
Vertaisryhmien ja itsearvioinnin merkitys luovuuden kehittämisessä luonnontieteen ja matematiikan opetuksessa esi- ja alku-•	
opetuksessa.
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