
Hirsimäen 2c luokka Design 
suuntautuneen  oppimisen portailla 



   Laaja-alainen  osaaminen ja Luokasta 
luontoon - hanke 

• Opetussuunnitelma 2014 toteaa mm:  
• Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa 

edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista.  

• Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä 
tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun ulkopuolisten 
yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa. 

• Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa 
toimintakulttuuria.  Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden 
välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen.  

• Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. 
Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta 
toiminnasta omassa opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa 
verkostoissa.  

• Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä ja 
työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Luodaan mahdollisuuksia 
projektimaiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä ja 
koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa 

 

 

 



Design suuntautunut pedagogiikka 
DOP 

• Ilmiöpohjaisen oppimisen lähtökohta on Design 
suuntautuneessa pedagogiikassa. Oppimisen 
käynnistäjänä on lapsia haastava ajankohtainen 
ongelma tai kysymys, jota oppilaat lähtevät 
ratkaisemaan. Keskeistä on, että 
tutkimustehtävän muodostaminen tapahtuu 
oppijoista lähtien.  Pedagogiikassa korostuu 
oppilaan osallisuus, yhdessä toimiminen sekä 
tässä juuri tässä kokonaisuudessa luonnossa 
liikkuminen.  
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Design suuntautunut pedagogiikka- 

Ideariihivaihe: (1½h) 

Ilmiönä oma lähimetsä / 
lähiluontokohde  



Tutkimuskysymyksiä 

• Lapset muodostivat ideariihen kautta itselleen 
tutkimuskysymyksiä, jotka kategorisoitiin 
kolmeen aiheeseen:  

 Miten jokin kasvaa tai syntyy? 
 Näistä esimerkkeinä olivat kysymykset: Miten 
saniainen kasvaa? Mistä mahla tulee? Mistä puu 
syntyy?  
 Toinen pohdinta koski pihkaa.  
Tästä aiheesta kysyttiin: Mistä pihka tulee? Mikä 
pihka on? Miksi pihka tarttuu?   



Lopullinen oppimistehtävä 
• Kolmas aihealue tuli avaruudesta ja tästä 

aiheesta kysyttiin seuraavat kysymykset: 

 Miksi avaruudessa on pimeää, vaikka 
 siellä on aurinko? 

 Miksi avaruudessa jäätyy? 

 Mistä maapallo on syntynyt?  

 Onko avaruuden planeetoilla elämää?  

Avaruuskysymykset valikoituivat 
oppimistehtäviksi äänestyksen kautta.  



Luokassa (informaatiota ja tekemistä 
yht. 7h eri päivinä)  

• Oman opettajan kanssa oppilaat tutkivat 
pienryhmissä avaruuden kysymyksiä.  

• Tietoa haettiin kirjojen, tietokoneiden ja oman 
puhelimen avulla. Kullekin ryhmälle annettiin kaksi 
planeettaa, josta on haettiin  tietoa. Saatu tieto 
kirjoitettiin tarinoiksi ja postereiksi. 

•   Musiikissa aihetta lähestyttiin rytmien ja laulujen 
kautta sekä liitutyönä tehtiin avaruusaiheisia 
piirustuksia 

 

 

 

 







 
Liikunnan kautta…  

 
• Toinen Luokasta luontoon 

yhteistoimintakerta (1½h)  vietettiin koulun 
vieressä sijaitsevalla kentällä hahmottaen 
avaruutta ja planeettoja 

• Pohdittiin gravitaatiota oman kehon kautta… 

 



Luokassa (8 h eri päivinä) ja vapaa-
aikana 

• Tutkiminen jatkui luokassa maalaamalla 
planeettoja, opetellen käsitettä vuosi ja 
harjoitellen viikonpäiviä sekä kuukausia 
suomeksi ja englanniksi.  

 

• Oppilaat rakensivat omia raketteja… 

• … ja välituntileikeissä näkyi avaruusaihe… 

 





Lähimetsään (1½h) 
• Toimintaa yhdistetään 

äidinkielen ja 
ympäristötiedon 
opetussuunnitelmaan 
jatkaen kysymysten 
selvittämistä (kolmas 
yhteistyökerta)  

• Oppilaiden tuli mm. rakentaa 
luonnonmateriaaleista 
hahmo, joka asuisi ryhmälle 
arvotulla planeetalla.  



• Hahmolle tehtiin tarina, jossa selviää millaista 
tietoa oppilaat ovat keränneet kuluneen viikon 
aikana. Hahmolle piti lisäksi tehdä vuodenaika 
menú, josta selviää minkä vuodenajan ystävä 
hahmo on.  



Osana liikuntaa aiheena suunnistus 
(3½h) 

• Suunnistuksessa avaruus-aiheiset tehtävät  

• Tehtävinä perinteinen pistesuunnistus sekä 
viuhkasuunnistus 

• Viuhkasuunnistuksessa myös tarkistettiin 
mieleen jääneitä asioita: oppilaiden tuli rastilla 
pohtia oliko ko väittämä oikein vai väärin 



Yhteisölliset resurssit  

• Lopuksi pääsimme tutustumaan 
Hämeenlinnan tähtitieteellisen seuran 
observatorioon, jossa lasten kysymyksiin 
vastasi seuran puheenjohtaja Raimo 
Känkänen.  

 





Syvällistä oppimista 
 Syvällisen oppiminen tuli tässä projektissa 

näkyväksi erityisesti lasten motivaatiossa saada 
tietoa: ”Saanko mä läksyksi tutkia avaruutta?” 

Motivaation myötä myös tieto tarttui paremmin 
kuin mahdollisesti perinteisen opettamisen 
kautta 

Käsitteet vuosi (vuodenkierto), kuukausi, 
vuorokausi saatiin haltuun monia eri 
oppimistyylejä huomioiden 

Merkittävää myös tiedon hankkimisen oppiminen 

 





Yhteensä n. 28 tunnin kokonaisuus 
reilun kuukauden aikana 

15.9. startti ulkona Marin kanssa 1.5h 
 

16.9. musiikissa avaruus-aihe 1h 
 

17.9. tutkimusryhmät aloitus 1h 
 

18.9. tutkimusryhmät jatkaa 2h 
 

24.9. kuvaamataidossa avaruus 1h 
 

26.9. tutkimusryhmät jatkaa 2h 
 

29.9 ulkokerta Marin kanssa 1.5h 
 

30.9. musiikissa avaruus 1h 
 

1.10. massaplaneetat 2h käsityö kuvaamataito 
 

2.10. raketit 2h 
 

7.10. musiikissa viikonpäivät ja kuukaudet 1h 

 

9.10 oma avaruus-kirjoitelma 1h 
 

10.10 massapalaneettojen maalaus 1h 
 

13.10. ulkokerta Marin kanssa 1.5h 
 

22.10 suunnistuksessa avaruus-aiheiset tehtävät 2h 
 

23.10. yllissä viikonpäivät ja kuukaudet ihan kirjasta 1h 
 

24.10. ulkona Marin kerta 1,5h 
 

27.10. vierailu tähtitornilla 1h ja matkat päälle 

 


