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TUTTU HANKE: Tutkimuksellinen ja toiminnallinen ulkonaoppiminen

Kouluttajat:

FM, Biologian ja maantieteen opettaja,
joka on toiminut opetuksen ohella
mukana monenlaisessa pedagogisessa
asiantuntijatyössä. Saran viimeaikaisiin
projekteihini on kuulunut esimerkiksi
TUTTU-hankkeen koordinointi sekä
muun muassa biologian kandiohjelman
ja kasvibiologian maisteriohjelman
Digiloikka-projekteihin osallistuminen
Helsingin Yliopistolla.

FT, Biologian didaktiikan yliopistonlehtori työskentelee
Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden osastolla. Arjalla on
pitkä kokemus ulkona opettamisesta opetus- ja
tutkimustyön myötä. Hän on toiminut luokanopettajana,
opettajankouluttajana ja täydennyskouluttajana vuodesta
1998 lähtien. Keskeisin tutkimusteema on ulkona
oppiminen, biodiversiteettikasvatus ja lajintunnistus. Arja
on perustanut Suomen lasten metsäretkipäivän, joka
kannustaa kaikkia viemään lapsia ulos oppimaan.

FT, ekologian yliopistonlehtori joka
työskentelee Helsingin yliopiston Bio- ja
ympäristötieteellisessä tiedekunnassa
opetuksesta vastaavana varadekaanina.
Helena on taustaltaan kasvitieteen tutkija
ja opettaja, ja tutkii kasvien ekologiaa, ja
kasvien talvehtimisen ekofysiologiaa.
Helena on tuottanut kasvitieteen verkko-
oppimateriaalia koululaisille. Hän on
toiminut pitkään tiedekunnan
aineenopettajakoulutuksen parissa.



Tuuli on taustaltaan luonnonmaantieteilijä sekä maantieteen ja
biologian aineenopettaja. Tuuli on erittäin kiinnostunut
tiedekasvatuksesta, jonka parissa hän on työskennellyt
Helsingin yliopiston Geopiste-tiedeluokan toiminnan kautta
mm. kehittämällä ja ohjaamalla harjoitustöitä kouluryhmille.
Tällä hetkellä Tuuli työskentelee Geotieteiden ja maantieteen
osastolla tohtorikoulutettavana BioGeoScience Modelling Lab
–tutkimusryhmässä, jossa hän tutkii lajien levinneisyyteen
vaikuttavia tekijöitä arktis-alpiinisessa ympäristössä.

Tuomas toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston bio- ja
ympäristötieteellisessä tiedekunnassa, jossa hän vetää
Helsingin kaupunkirottaprojektia sekä kouluttaa tulevia
biologian opettajia. Tuomas on osallistunut valtakunnalliseen
opetussuunnitelmatyöhön, kirjoittanut biologian oppikirjoja
lukioon, täydennyskouluttanut opettajia muun muassa ulkona
oppimisesta ja mobiililaitteiden käytöstä sekä kirjoittaa
kolumneja Maaseudun tulevaisuuteen ja Tiede Luonto
–lehteen sekä Kaiken takana on loinen –blogia Tiede-lehden
nettisivuille.

Jon on koulutukseltaan kasvibiologi sekä biologian ja
maantieteen opettaja. Jon on toiminut opettajana Helsingin
yliopstolla, lukiossa sekä luontokouluissa ja on myös
toiminut oppaana Luonnontieteellisellä museolla. Tämän
lisäksi Jon on ollut mukana laatimassa opetusmonisteita
yliopistolle. Vapaa-ajallaan Jon on lintuharrastaja ja
luonnonvalokuvaaja. Jon on toiminut lisäksi TUTTU-
hankkeessa kääntäjänä ja kääntänyt tämän kirjan yleiset osat
ruotsiksi.

FM, Tohtorikoulutettava työskentelee Helsingin yliopiston
Kasvatustieteiden osastolla. Anttoni on koulutukseltaan
biologian ja maantieteen opettaja sekä luokanopettaja. Hän on
toiminut yliopistolla kehittämässä monialaista ja
tutkimuksellisia oppimisen tapoja sekä opettajankouluttajana
ja täydennyskouluttajana. Väitöskirjatutkimuksessaan Anttoni
tutkii ulko-oppimisympäristöissä tapahtuvaa oppilaiden
vuorovaikutusta ja oppimista tukevia opetusjärjestelyjä.
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Alkusanat

TUTTU – Tutkimuksellinen ja
toiminnallinen ulkonaoppiminen

TUTTU-hanke on suunniteltu tarjoamaan opettajille koulutusta, jossa opettajat itse
pääsevät suunnittelemaan sekä toteuttamaan tutkimuksellisia sekä monialaisia ulko-
oppimisympäristöön sopivia opetuskokonaisuuksia. Koulutuksen tarkoituksen keskiössä
on lisäksi ollut alusta asti opettajien tuottamien materiaalien jakaminen muille opettajille,
jolloin koulutuksen hyöty saadaan laajasti jaettua eteenpäin kaikille opettajille. Koulutusta
ideoimassa oli hankkeen johtajan Helena Åströmin lisäksi aineenopettaja Justus Mutanen
ja koordinaattorina hankkeessa aloitti Helena Laasjärvi, jonka jälkeen koordinaattoriksi
vaihtui Sara Lindholm.

Hankkeen koulutukset on järjestetty Viikin kampuksella (Bio- ja ympäristötieteellinen
tiedekunta, Helsingin yliopisto) sekä Lammin biologisella asemalla ja Tvärminnen
eläintieteellisellä asemalla. Koulutus on järjestetty kaksikielisenä, jonka johdosta myös tämä
julkaisu on kaksikielinen. Yleiset osat ovat molemmilla kotimaisilla kielillä ja opettajien
suunnittelemat tehtävät alkuperäisellä, opettajan tuottamalla kielellä. Opettajien
suunnittelemissa tehtävissä olevat kuvat ovat opettajien itsensä ottamia, ellei toisin mainita.

Oheinen julkaisu on tarkoitettu kaikille opettajille aina varhaiskasvatuksesta lukioon asti.
Painotuksena julkaisussa on peruskoulun taso, mutta se sopii virikemateriaaliksi mille
tahansa luokka-asteelle monialaisten tutkimuksellisten ja toiminnallisten ulko-
oppimisympäristöä hyödyntävien tehtävien toteuttamisen tueksi. Julkaisussa tarjotaan
opettajille ulko-oppimisympäristöön suunniteltuja uusia, valmiita tehtäviä, joista osassa
painottuu enemmän monialaisuus, osassa tutkimuksellisuus ja toisissa toiminnallisuus.
Tuotetuissa tehtäväkokonaisuuksissa painottuvat oppilaiden laaja-alaisen osaamisen taidot,
aktiivinen toimijuus sekä monialainen opetus.



Koulutus sisälsi yhteisen osan, johon kuului aloitustapaamisen lisäksi oman tehtävän toteus
oppilaitoksessa syksyn 2019 aikana sekä loppuseminaari. Yhteisen osan lisäksi
koulutuksessa järjestettiin neljästä teemasta (Talvi, Ilma, Maa ja Vesi) teeman aiheeseen
liittyvät lähiopetuspäivät. Opettajat valitsivat pääsääntöisesti teemoista kaksi, joihin he
osallistuivat. Koulutuksen rakenne on esitetty kuvassa 1.

Jokaisen teeman ensimmäinen lähiopetuspäivä sisälsi teeman mukaisia tutkimuksellisuutta
ja toiminnallisuutta käsittelviä tehtäviä, jotka oli suunniteltu ulko-oppimisympäristöön.
Toisena lähiopetuspäivänä opettajat pääsivät kokeilemaan itse suunnittelemiaan tehtäviä.
Tehtävien suunnittelussa käytettiin apuna vertaiskommentointia sekä lisäksi kouluttajat
antoivat palautetta suunnitelluista tehtävistä. Teemakoulutusosioiden jälkeen osallistujat
työstivät omia ulko-oppimisympäristöön soveltuvia tutkimuksellisia ja toiminnallisia
opetuskokonaisuuksia saamiensa kommenttien perusteella, ja joista lopulta toteutuneet
ideat on koottuna tähän kirjaan teemoittain.

Lyhyet kuvaukset teemapäivien sisällöistä löytyvät jokaisen teeman alusta. Koulutuksen
kävi loppuun 29 opettajaa eri oppilaitoksista. Heidän suunnitelmansa on koottu tähän
julkaisuun neljään eri osioon TALVI, ILMA, MAA ja VESI. Huomaathan, että sivun
yläreunan värilliset palkit sekä sivun alareunan väri toimivat navigointivälineinä teemojen
välillä.

Kiitämme kaikkia koulutukseen osallistuneita sekä Opetushallitusta koulutuksen
rahoittamisesta.

Helsingissä joulukuussa 2019

Sara Lindholm ja Helena Åström



TUTTU - Forskningsbaserad och
aktiverande uteundervisning

Projektet TUTTU är en lärarfortbildning där lärarna själv planerar och genomför
forskningsbaserade och ämnesöverskridande undervisningshelheter som utförs utomhus.
Utbildningens målsättning har varit att delge det av lärarna producerade
undervisningsmaterialet till alla deltagare och också till andra lärare (via denna
publikation), varvid fortbildningen kollektivt kommer att gynna ett stort antal lärare.
Fortbildningen har planerats av projektledaren Helena Åström och av ämnesläraren Justus
Mutanen. Vid projektstarten 2018 var Helena Laasjärvi koordinator, och Sara Lindholm
tog över arbetet under år 2019.

De olika delarna av projektets fortbildning har hållits i Bio- och miljövetenskapliga
fakultetens, Helsingfors universitet, utrymmen i Vik i Helsingfors, samt på Lampis
biologiska station och Tvärminne zoologiska station. Fortbildningen har delvis hållits på
två språk, och därmed är också denna publikation tvåspråkig. De allmänna textdelarna av
publikationen finns på finska och svenska, medan de av lärarna producerade uppgifterna
finns på det språk läraren från början har använt vid planeringen av uppgiften. De bilder
som finns i samband med uppgifterna är tagna av läraren ifråga, ifall inget annat nämns i
samband med bilderna.

Förord

Denna publikation är ämnad för alla lärare, från småbarnspedagogik och förskola, till
grundskolan och gymnasiet. Tyngdpunkten ligger vid grundskolans undervisning, men
materialet lämpar sig som inspirationskälla för vilken utbildningsnivå som helst, och kan
användas som stödmaterial att utveckla uppgifter som grundar sig på forskningsbaserad
och ämnesöverskridande uteundervisning. I publikationen finns nya, färdiga uppgifter för
uteundervisning – i en del av uppgifterna betonas den ämnesöverskridande verksamheten,
och i en del framhävs forskningsbaserad verksamhet eller aktivitet utomhus. I de
producerade undervisningshelheterna betonas utvecklingen av mångsidiga kompetenser,
aktiv verksamhet utomhus och mångvetenskaplig verksamhet.

Fortbildningen innehöll en allmän del, som innefattade startseminarium hösten 2018, den
egna aktivitetens förverkligande i skolan under hösten 2019, samt slutseminarium.
Förutom den allmänna delen ordnades närundervisningsdagar med fyra olika teman:
Vintern, Luften, Marken och Vattnet. Deltagarna valde huvudsakligen två teman som de
deltog i. Fortbildningens struktur är presenterad i bild 1.



Inom varje tema gjordes under den första närundervisningsdagen olika aktiverande och
forskningsbaserade uppgifter som var planerade av utbildarna. Under den andra
närundervisningsdagen utprövades en del av de uppgifter som deltagarna själva planerat.
Efter den genomförda temafortbildningen bearbetade lärarna sina egna producerade
undervisningsidéer med hjälp av kommentarer från andra lärare och projektets utbildare.
De slutliga undervisningshelheterna är samlade i denna publikation.

En kort beskrivning över temadagarnas innehåll finns i början av varje temadel.
Fortbildningen slutfördes i sin helhet av 29 lärare från olika skolor. Lärarnas producerade
planer över undervisningsuppgifter finns i de fyra temahelheterna VINTERN, LUFTEN,
MARKEN och VATTNET. Lägg märke till att navigeringsbalken i olika färger uppe på
varje sida, motsvarar färgen i sidans nedre kant, och hjälper därmed till vid navigeringen
mellan de olika temaområdena.

Vi tackar alla som deltagit i fortbildningen, samt Utbildningsstyrelsen för finansieringen av
projektet.

Helsingfors, december 2019

Sara Lindholm ja Helena Åström



Opetussuunnitelma

Kaikki Tuttu-hankkeen aktiviteetit on luotu vastaamaan opetussuunnitelman asettamiin
sisältö- ja tavoitealueisiin eri oppiaineissa. Aktiviteetit voivat liittyä varhaiskasvatukseen,
peruskouluun tai lukioon. Jokaisen aktiviteetin alussa on kerrottu lyhentein sen liittyminen
opetussuunnitelmaan. Aktiviteetin alussa on kerrottu minkä oppiaineen sisältöalueista ja
tavoitteista on kyse. Käytetyt lyhenteet ovat samat, joita opetussuunnitelmassa käytetään:

Sisältöalue S,
tavoite T sekä
laaja-alainen osaaminen L.

Seuraaville sivuille on lisäksi avattu peruskoulusta lyhyesti laaja-alaisen osaamisen
tavoitteet, biologian ja maantiedon sisältöalueiden otsikot sekä tavoitteet. Lukion osalta on
avattu biologian pakollisten sekä syventävien kurssien otsikot. Näiden sekä muiden
oppiaineiden täydelliset kuvaukset löytyvät opetussuunnitelmista, joihin linkit alla:

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018:
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/varhaiskasvatussuunnitelman-
perusteet-2018
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2014:
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelmien-
perusteet
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015:
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/lukion-opetussuunnitelman-perusteet-
2015



Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia
mahdollisuuksia. Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että biologinen tutkimus (S1) ja
tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön (S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin.
Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.

S1 Biologinen tutkimus
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
S4 Mitä elämä on?
S5 Ihminen
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

Biologian opetuksen tavoitteena on

Biologinen tieto ja ymmärrys

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä
vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään
eliökunnan rakennetta

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään
erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja
T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen

vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys

Biologiset taidot

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja
seuraussuhteiden ymmärtämistä

T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja
viestintäteknologiaa
T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten

ilmiöiden ymmärtämiseksi
T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella
T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä

yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa

Biologian asenne- ja arvotavoitteet
T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä

vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta
T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja
T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi



Maantiedon opetuksen tavoitteet 7 - 9 vuosiluokilla

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta
T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan
luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja
maapallon eri alueilla

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys

Maantieteelliset taidot

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää
maantieteellisiä kysymyksiä

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja
etäisyyksien ymmärrystä

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan,
tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja
T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä

aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä,
Suomessa ja koko maailmassa

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan
ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden
monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään
elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan
ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa

Maantiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö



Laaja-alainen osaaminen

Tässä on poimittu laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden yleiset otsikot helpottamaan
aktiviteettien lukemista. Lue tarkemmin laaja-alaisen osaamisen osa-alueista
Opetussuunnitelmasta luvusta 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7 - 9.

• Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
• Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
• Monilukutaito (L4)
• Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
• Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
• Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

"Edellytykset laaja-alaisen osaamisen kehittymiselle vahvistuvat oppilaiden kasvun myötä.
Toisaalta oppiaineiden välisen yhteistyön ja kouluarjen hallinnan haasteet lisääntyvät.
Koulu voi parhaimmillaan tarjota yhteisön, jonka murrosiässä oleva nuori voi kokea
itselleen merkitykselliseksi ja joka auttaa jäsentämään sekä omaa kehitystä että ympäröivää
maailmaa. Erityisen tärkeätä on luoda mahdollisuuksia itsetuntoa vahvistaviin osaamisen
ja onnistumisen kokemuksiin sekä ohjata jokaista oppilasta tunnistamaan oma
erityislaatunsa ja omat vahvuutensa ja näkemään realistisesti myös kehittymistarpeensa.

Näinä vuosina jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan rakentamista ja
pohditaan oppilaiden kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja
taloudellisia sekä kulttuurisia ja ekologisia edellytyksiä. Opetukseen tuodaan esimerkkejä,
käytäntöjä ja teoreettista pohdintaa siitä, miten kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ovat
yhteydessä toisiinsa ja mitä kestävä elämäntapa käytännössä merkitsee.

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä tuetaan kaikissa oppiaineissa kullekin oppiaineelle
luontevalla tavalla. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen
yhdessä oppilaiden kanssa tähtää erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen ja
syventämiseen."

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014



Lukion biologian opetussuunnitelman perusteet 2015
Ohessa on listattu lukion biologian keskeiset kurssikuvaukset. Lisää kursseista voit lukea
suoraan Lukion opetussuunnitelman perusteista (5.7 Biologia).

Pakolliset kurssit

1. Elämä ja evoluutio (BI1)

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin.
Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana
luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen
merkityksen
ymmärtäminen.

2. Ekologia ja ympäristö (BI2)

Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia
Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta
uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös
muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä
muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai
kehittämisprojekti.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Solu ja perinnöllisyys (BI3)

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja
toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä
ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat
tutkimukset.

4. Ihmisen biologia (BI4)

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita
ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen
terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja
puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

5. Biologian sovellukset (BI5)

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen
tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin
sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen
kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat
geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja
toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen.



Aktivitetrna i TUTTU-projektet är skapade att motsvara de målsättningar och
kompetensområden som ingår i läroplanen i de olika ämnena. Aktiviteterna riktar sig mot
den undervisning som förbereder den grundläggande undervisningen, grundskolan eller
gymnasiet. I samband med varje aktivitet finns de olika målen och kompetenserna i
läroplanen, som uppgiften beaktar, nämnda som bokstavskoder. I början av varje aktivitet
nämns också vilket läroämne uppgiften gäller. De använda förkortningarna är desamma
som används i läroplanen:

innehåll som anknyter till målen (I),
kompetens (K) och
mångsidig kompetens (M).

På följande sidor beskrivs kortfattat mälsättningarna för den helhetsskapande
undervisningen och mångvetenskapliga lärområden i grundskolan, och för biologi- och
geografiundervisningens del rubrikerna för innehållen och målsättningarna. För
gymnasiets del ingår de obligatoriska och fördjupande kursernas rubriker. De fullständiga
beskrivningarna över dessa läroämnen, samt andra läroämnen, finns i läroplanen, se
följande länkar:

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014:
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/grunderna-laroplanen-den-
grundlaggande-utbildningen

Grunderna för gymnasiets läroplan 2015:
https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/grunderna-gymnasiets-
laroplan-2015

Läroplan



Centralt innehåll som anknyter till målen för biologi i årskurs 7–9
Innehållet väljs så att det stödjer målen och beaktar de lokala möjligheterna. Innehållen
anknyter sig till varandra så att biologisk undersökning (I1) och exkursioner i naturen och
närmiljön (I2) ska ingå i andra ämnesområden. Innehållet utformas till helheter för olika
årskurser.

I1 Biologisk undersökning

I2 Exkursioner i naturen och närmiljön

I3 Ekosystemets grundstruktur och funktion

I4 Vad är liv?

I5 Människan

I6 En hållbar framtid

Mål för undervisningen

Biologisk kunskap och förståelse

M1 hjälpa eleven att förstå grundstrukturen i ekosystemet och hur det fungerar samt att
jämföra olika ekosystem och identifiera arter

M2 hjälpa eleven att beskriva organismers struktur och livsfunktioner samt att förstå
organismsamhällets struktur

M3 handleda eleven att undersöka hur organismer anpassar sig till olika livsmiljöer och att
förstå vilken betydelse olika livsmiljöer har för naturens mångfald

M4 hjälpa eleven att förstå grundprinciperna för ärftlighet och evolution
M5 hjälpa eleven att förstå människans utveckling och kroppens grundläggande funktioner
M6 vägleda eleven att bedöma förändringar i naturen och människans påverkan på miljön

samt att förstå betydelsen av ekosystemtjänster

Biologiska färdigheter

M7 hjälpa eleven att utveckla naturvetenskapligt tänkande och att förstå samband mellan
orsak och verkan

M8 handleda eleven att använda utrustning som behövs vid biologisk undersökning samt
informations- och kommunikationsteknik

M9 vägleda eleven att sammanställa en samling organismer och att odla växter för att
förstå biologiska fenomen

M10 handleda eleven att genomföra undersökningar både i och utanför skolan
M11 uppmuntra eleven att tillämpa kunskaper och färdigheter i biologi i sitt eget liv samt i

samhällsdebatten och -beslutsfattandet

Attityder och värderingar

M12 inspirera eleven att fördjupa sitt intresse för naturen och naturfenomen samt stärka
elevens förhållande till naturen och hens miljömedvetenhet

M13 vägleda eleven att göra etiskt motiverade val
M14 inspirera eleven att påverka och bygga en hållbar framtid



Centralt innehåll som anknyter till målen för geografi i årskurs 7–9
Innehållet väljs så att det stödjer målen och beaktar de lokala möjligheterna. Innehållen
anknyter sig till varandra så att kartbilden över jordklotet (I1) och bevakningen av aktuella
händelser i världen (I2) ska ingå i andra ämnesområden. Innehållet formas till helheter för
olika årskurser.

I1 Kartbild över områdena på jordklotet

I2 En aktuell, föränderlig värld

I3 Grundläggande förutsättningar för liv på jorden

I4 Föränderliga landskap och livsmiljöer

I5 Människor och kulturer i världen

I6 En hållbar livsstil och hållbar användning av naturresurser

Mål för undervisningen

Geografisk kunskap och förståelse

M1 stödja eleven att skapa en strukturerad kartbild av jordklotet
M2 vägleda eleven att undersöka naturgeografiska fenomen samt att jämföra

naturlandskap i Finland och på andra håll i världen
M3 vägleda eleven att undersöka kulturgeografiska fenomen och kulturlandskap samt att

förstå olika kulturer, näringsgrenar och människors liv i Finland och på olika håll i
världen

M4 uppmuntra eleven att reflektera över samspelet mellan människan och naturen samt att
förstå betydelsen av en hållbar användning av naturresurser

Geografiska färdigheter

M5 vägleda eleven att utveckla sin förmåga att tänka geografiskt och att ställa geografiska
frågor
M6 hjälpa eleven att utveckla sin rumsuppfattning samt förståelsen för symboler,

proportioner, riktningar och avstånd
M7 handleda eleven att träna geomediala färdigheter i vardagen och att läsa, tolka och

sammanställa kartor och andra modeller över geografiska fenomen
M8 hjälpa eleven att utveckla geografiska undersökningsfärdigheter
M9 lära eleven att iaktta miljön och förändringar i miljön samt aktivera eleven att följa med

aktuella händelser i sin närmiljö, i Finland och i hela världen
M10 stödja eleven att utveckla sin förmåga att kommunicera och arbeta i grupp, att

argumentera och tydligt presentera geografiska data
M11 vägleda eleven att värna om naturen, den byggda miljön och mångfalden i dem samt

stärka elevens förmåga att delta och påverka

Attityder och värderingar

M12 stödja eleven att växa till en aktiv och ansvarsfull medborgare som tillägnar sig en
hållbar livsstil

M13 vägleda eleven att värdesätta sin regionala identitet samt naturens, mänsklig och
kulturell mångfald och att respektera mänskliga rättigheter överallt i världen



Mångsidig kompetens

Här är några allmänna titlar på mångsidig kompetens för att underlätta läsning av
aktiviteter. Läs mer om de mångsidig kompetens i läroplanen i kapitel 15.2 Mångsidig
kompetens i årskurs 7 - 9.

• Förmåga att tänka och lära sig (K1)
• Kulturell och kommunikativ kompetens (K2)
• Vardagskompetens (K3)
• Multilitteracitet (K4)
• Digital kompetens (K5)
• Arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6)
• Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7)

"Förutsättningarna för utveckling av mångsidig kompetens stärks i takt med att eleverna
utvecklas. Å andra sidan ökar utmaningarna i fråga om samarbete mellan läroämnena och
i skolvardagen. Skolan kan i bästa fall erbjuda en gemenskap som känns meningsfull för
den unga som är i puberteten och där den unga får hjälp med att strukturera både sin
egen utveckling och omvärlden. Det är särskilt viktigt att ge eleverna möjligheter att
uppleva att de kan och lyckas för att på så sätt stärka deras självkänsla och att handleda
varje elev att bli medveten om sina styrkor och att realistiskt se sina utvecklingsbehov.

Under dessa år fortsätter man att lägga grund för en hållbar livsstil och ett hållbart
välbefinnande och re-flekterar tillsammans med eleverna över sociala, samhälleliga och
ekonomiska samt kulturella och ekolo-giska förutsättningar för hållbar utveckling.
Undervisningen ska innehålla både praktiska och teoretiska exempel på sambandet mellan
de olika aspekterna av hållbar utveckling och vad en hållbar livsstil i prakti-ken betyder.

Varje läroämne ska stödja utvecklingen av mångsidig kompetens på ett för läroämnet
naturligt sätt. Att planera och genomföra de mångvetenskapliga lärområdena i samarbete
med eleverna strävar i synnerhet till att utveckla och fördjupa mångsidig kompetens."

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014



TUTTU Maa -osion aikana perehdyttiin monialaisesti maaekosysteemeihin ja maaperän
tutkimiseen sekä hyödyntämiseen kouluympäristössä, erityisesti eliöiden tarkkailemisen ja
tunnistamisen sekä ekosysteemien moniaistisen tarkkailun kautta. Koulutusosiossa myös
painotettiin tutkimusretkien tekemistä sekä tutkimuksen dokumentointia, monipuolista
teknologiaa apuna käyttäen.

Koulutusosio koostui kahdesta Lammin biologisella asemalla toteutettavasta
lähikoulutuspäivästä sekä verkkotyöskentelystä. Ensimmäisen koulutuspäivän aikana
perehdyttiin ensin erilaisiin metsäympäristön ja maaperän mittauksen menetelmiin sekä
aineistonkeruutapoihin. Päivän aikana käytettiin Epicollect5 –applikaatiota aineiston
keräämiseen ja viestintä järjestettiin Whatsapp-ryhmän avulla. Maaekosysteemejä mitattiin
monin eri tavoin: ensimmäisen päivän aktiviteetti on kuvattu tämän raportin
aktiviteeteissa.

Koulutuspäivän tavoitteena oli vertailla erilaisia biotooppeja, mukaan lukien sekä metsäisiä
että avoimia ympäristöjä. Perehdytyksen jälkeen osallistujat lähetettiin pienissä ryhmissä
keräämään näytteitä erilaisista ympäristöistä sekä tekemään elinympäristön perusmittauksia
näillä alueilla. Päivän päätteeksi näytteistä tarkkailtiin muun muassa maaperäeliöitä.
Lopuksi tulokset koostettiin yhteen ja niitä tulkittiin. Aineisto löytyy osoitteesta:
https://five.epicollect.net/project/tuttu-maa/

Ensimmäisen lähikoulutuspäivän suurimpana antina olivat osallistujien mielestä erityisesti
yksittäiset menetelmälliset ratkaisut: Epicollect5-applikaation käytöstä pidettiin ja äänen
sekä valon voimakkuuden mittaukseen käytetyt applikaatiot puhuttivat. Lisäksi metsän
mittaukseen käytetyt perusmenetelmät ja niiden apuvälineet, kuten relaskooppi ja keppi,
herättivät kiinnostusta. Päivän päätteeksi havaitut maaperäeliöt herättivät myös suurta
innostusta – suuren metsästyksen jälkeen karhukaisiakin löytyi sammalnäytteistä!

Toisena lähikoulutuspäivänä testattiin osallistujien omia aktiviteetteja sekä hiottiin niiden
rakennetta. Tällöin painopiste oli enemmänkin yleisluonteisemmassa keskustelussa siitä,
miten metsää voidaan lähestyä monin eri aistein ja miten metsässä liikkumisen taitoja
opitaan. Päivän aikana tuotettiin muun muassa videoita, joissa mainostettiin
ekosysteemipalveluita. Keskustelua herätti paljon myös vuodenkierto maaekosysteemeissä
ja se mihin aikaan erilaisia tehtäviä voidaan tehdä: joillekin aktiviteeteille kevät on oivallista
aikaa, toiset sopivat taas paremmin syksyn puolelle.

TUTTU MAA



TUTTU MARKEN

Under TUTTU-projektets Marken-tema bekantade vi oss tvärvetenskapligt med
undersökning av markekosystem och jordmånen samt hur de kan användas i skolmiljön.
Speciellt observerande av organismer och igenkänning av dem genom att undersöka
ekosystemen med flera olika sinnen låg i fokus. Även vikten av att göra undersökande
exkursioner och att dokumentera dem med hjälp av mångsidig teknologi betonades under
utbildningshelheten.

Utbildningshelheten bestod av två kontaktundervisningsdagar som ordnades på Lammi
biologiska station samt av arbete via nätet. Under den första utbildningsdagen bekantade vi
oss först med olika metoder för att samla in data från såväl skogsmiljöer som jordmånen.
Under dagen användes Epicollect5 -applikationen för att samla in data och
kommunikationen sköttes i en Whatsapp-grupp. Markekosystem mättes på flera olika sätt:
en beskrivning på den första utbildningsdagens aktivitet finns med i den här rapportens
aktiviteter.

Målet med utbildningsdagen var att jämföra olika biotoper, såväl skogsbiotoper som öppna
livsmiljöer. Efter en introduktion skickades deltagarna ut i smågrupper för att samla in
prover från olika miljöer samt för att göra vissa standardmätningar för den biotopen som
undersöktes. I slutet av dagen undersöktes jordmånens organismer ur de insamlade
proven. Till sist samlades resultaten ihop och analyserades. Data som samlades in hittas
här: https://five.epicollect.net/project/tuttu-maa/

Det som var mest givande med den första utbildningsdagen enligt deltagarna var enskilda
metodiska lösningar: användandet av Epicollect5 -applikationen gillades skarpt och
applikationerna för att mäta ljud- och ljusstyrkan väckte mycket diskussion. De
standardmetoder som används för undersökande av skogen så som relaskop och käpp
väckte också mycket intresse. Organismerna som upptäcktes i jordmånen vid slutet av
dagen väckte även mycket entusiasm – efter många om och men hittades ett björndjur ur
ett mossprov!

Under den andra utbildningsdagen testades deltagarnas egna aktiviteter. Då låg fokus mer
på diskussioner om hur sinnen kan användas när man undersöker skogen och hur man lär
sig färdigheter i att röra sig i skog och mark. Under dagens lopp producerades bland annat
videon där ekosystemtjänster marknadsfördes. Årstidsväxlingarna i markekosystemen
väckte också mycket diskussioner: vissa aktiviteter är lämpligast att utföra under våren
medan hösten passar bättre för andra aktiviteter.



Tuttu maa -koulutuspäivän tutkimukset
Tuomas Aivelo

Toteutus

Aktiviteetti on tarkoitettu kokonaisvaltaiseen ympäristön tarkkailuun ja mittaamiseen. Osa
tehtävistä voi sopia yläkoululaisillekin, mutta kaikki tehtävät sopivat lukiolaisille.
Aktiviteetti toteutetaan ulkona ryhmätyönä sekä laboratorioluokassa. Monialaiseen
aktiviteettiin voidaan yhdistää biologiaa, maantiedettä, kuvataiteita ja yhteiskuntaoppia.
Aktiviteetti voidaan toteuttaa esimerkiksi samaan aikaan useassa eri ympäristössä
(toukokuussa ja elo-syyskuussa lajistoa on eniten) milloin tahansa, kun maa ei ole roudassa.
Aktiviteetti voidaan suorittaa myös samassa paikassa eri aikoihin vuodesta, jolloin
maaperäeliöstön, kenttäkerroksen lajiston ja lämpötilan vaihtelua voidaan tarkkailla.
Valmisteluun vaaditaan aineistonkeruulomakkeen luominen Epicollect-applikaatioon.
Aikaa aktiviteetin toteuttamiseen kestää laajuudesta riippuen 3-5 x 45 minuuttia.

Materiaalit ja välineet

- yksi puhelin tai tabletti ryhmää kohden, johon on ladattu ilmaiset ohjelmat:
o Epicollect5, johon valmiiksi luotu aineistonkeruupohja

(esimerkki: https://five.epicollect.net/project/tuttu-maa/)
o Lux Light Meter
o Sound Meter

- pistokaira
- lämpötilamittari
- kolme pakasterasiaa näytteiden keruuta varten
- kasviruutu
- relaskooppi
- keppi
- mikroskooppi
- suppilojärjestelmä

o suppilo, jonka voi sulkea
o statiivi
o hienosilmäistä metalliverkkoa
o huokoista paperia
o paperilankaa
o petrimaljoja
o kirkas valo



Aktiviteetti

Ennen aktiviteetin alkua käydään yhteisesti läpi erilaiset mittaustavat, joita tutkimukseen
käytetään. Tämän jälkeen kukin ryhmä käy maastossa ennalta sovitussa paikassa tekemässä
mittauksia ja keräämässä aineistoa. Paikat kannattaa valita niin, että mittauspaikat ovat
erilaisissa biotoopeissa. Tutkimuksen aikana voidaan myös vertailla ajallisia eroja (tehdään
mittauksia eri ajankohtina samassa paikassa) tai esimerkiksi kaupungistumisen tuottamia
eroja (tehdään mittauksia lähellä kaupungin keskustaa ja kauempana keskustasta). Itse
mittauksiin ja näytteiden keruuseen menee aikaa noin 30 minuuttia. Tämän jälkeen näytteet
tuodaan luokkaan.

Mittaukset ja näytteenotto

Epicollect5 –applikaatioon kirjoitettaan mittauspaikan nimi sekä päivä ja aika, jolloin
mittaukset on tehty. Sijaintitieto tulee suoraan kännykän GPS:stä. Mukaan voi pyytää
liittämään esimerkiksi kuvia tai videota. Alueelta määritetään myös luontotyyppi
ennaltamääritellystä listasta (pohjan voi valita Ympäristökeskuksen listata, esim.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit).
Abioottisista tekijöistä kultakin mittauspaikalta mitataan valaistus, äänen voimakkuus ja
ilman lämpötila. Valaistus kannattaa mitata useammasta (n. 10) satunnaistetusta paikasta
kännykän valaistusmittariapplikaation avulla. Äänen voimakkuus kannattaa mitata
esimerkiksi minuutin ajan ja kirjata ylös keskiarvo sekä huippuarvo.

Maaperästä otetaan näyte pistokairalla: pakasterasioihin laitetaan näyte aivan pinnasta
(karikkeen alta päällimmäisin kerros) ja noin 20 cm syvyydestä. Lämpötilan voi mitata
pistokairareiästä noin 50 cm syvyydestä.

Kasvilajisto määritetään kasviruudulla. Yleisimmät kasvit määritetään ja niiden
peittoprosentti lasketaan (yksi kämmenen pinta-ala on on 1m x 1m kasviruudussa noin
prosentti). Ruutuja kannattaa tehdä viisi satunnaisista paikoista. Samalla voidaan ottaa
karikenäyte (lehtiä, muuta kariketta, jäkälää ja sammalta) pakasterasiaan.

Puuston pohjapinta-ala voidaan laskea relaskoopilla, jossa on 2 cm levyinen hahlo ja metrin
mittainen varsi tai 1,3 cm hahlo ja 65 cm mittainen varsi. Varsi asetetaan silmän alle ja
relaskoopin hahlon läpi katsoen kierretään täysi ympyrä. Kaikki puut, jotka ovat isompia
kuin hahlo lasketaan mukaan ja puut, jotka ovat tasan hahlon kokoisia lasketaan
puolikkaina. Yksi luettu puu vastaa yhtä neliömetriä hehtaarilla, joten jos kierroksella
lasketaan esim. 13 puuta, puuston pohja-ala on 13 neliömetriä hehtaarilla.



Puuston korkeus voidaan laskea kolmiointimenetelmällä. Kun kädessä on keppi, jonka
pituus on sama kuin käden pituus, tämä muodostaa tasakylkisen kolmion. Kun sitten
valitaan puu, ja mennään siitä sille etäisyydelle kuin puu näyttää saman mittaiselta kuin
keppi (kts. ohjeet https://smy.fi/opeta-opi/raition-reitti/uudistuskypsa-metsa/), ollaan
yhtä kaukana puusta kuin mitä puun pituus on. Puuston runkotilavuus voidaan katsoa
taulukosta kun tiedetään pohja-ala, korkeus ja lajisto.

Maaperäeläinten määrittäminen

Pakasterasioihin pakatut maaperänäytteet pitää ensin erotella, jotta lajeja voidaan
tarkastella. Jos erottelua ei ehditä tekemään saman tien, näytteitä voi säilyttää jääkaapissa
viikonkin ajan.

Maaperäeläimiä voidaan erotella näytteistä erilaisin suppilojärjestelmin: Tullgrenin
menetelmä soveltuu karikenäytteille, O’Connorin menetelmä änkyri- ja muille
nivelmadoille ja Baermannin menetelmä sukkulamadoille. Kaikki perustuvat samaan
ajatukseen: eliöt lähtevät liikkeelle näytteestä ja päätyvät suppilon kärkeen, josta ne voidaan
siirtää esimerkiksi petrimaljalle. Sammal- ja jäkälänäytteet voi yksinkertaisesti kastaa veteen
tunnin ajaksi ja puristaa sitten kuivaksi petrimaljalle.

Tullgrenin menetelmässä karikenäyte asetetaan hienolle metalliverkolle suppiloon ja
näytteen päälle laitetaan kirkas valo. Näytteen kuivuessa eliöt raahustavat alaspäin ja
tippuvat suppiloon. Suppilon voi virittää statiiville ja suppilon alle voi laittaa petrimaljan
jossa on vettä. Näytteet ajautuvat muutamassa tunnissa. O’Connorin menetelmässä
käytetään vastaavaa järjestelmää, mutta näytteet ovat puoliksi veden alla. Tällöin eliöt uivat
suppilon kärkeen, kunhan se on pimeämpi kuin näytteen ympäristö. Suppilon voi tukkia ja
vesi valuttaa sitten petrimaljalle. Baermannin menetelmässä näyte suljetaan huokoiseen
paperiin, sidotaan kiinni langalla ja laitetaan suppiloon, joka on täytetty vedellä.
Sukkulamadot uivat tässäkin menetelmässä pois näytteestä nesteeseen, joka voidaan sitten
valuttaa petrimaljalle. O’Connorin ja Baermannin näytteitä kannattaa ajaa yön yli.

Näytteitä voidaan mikroskopoida ja niistä voidaan määrittää yleisimmät lajit, kuten
sukkulamadot, nivelmadot, kuten änkyrimadot, rataseläimet, karhukaiset, punkit,
esihyönteiset, hyppyhäntäiset, kaksisukahäntäiset ja juoksujalkaiset.



Tulosten analysointi

Kaikki tulokset syötetään Epicollectiin. Epicollectissa voidaan suoraan tarkastella
muuttujia, jotka on lomakkeessa määritelty monivalintakysymyksiksi. Lisäksi Epicollectista
voidaan ladata tiedot taulukkolaskentamuotoon, jotta paikkoja voidaan vertailla, ja
aineistosta voidaan laskea esimerkiksi keskiarvoja.

Tuloksia voidaan käydä eri muuttujien näkökulmasta esimerkiksi:
- Miten eliölajisto (kasvillisuusruudut, maaperäeliöt) eroavat eri luontotyyppien
välillä?

- Miten ihmisen selkeä vaikutus (melu, roskat) vaikuttavat eliölajistoon?
- Miten maaperän lämpötila riippuu näytealan sijainnista?
- Minkälaisessa ympäristössä on eniten maaperäeliöitä?
- Minkälaisessa ympäristössä on korkeimmat puut?



Biologian, liikunnan ja terveystiedon
MOK

Eija Kujansuu, Sirkka Staff ja Annmarie Tavaila

Tavoitteet

Monialaisen aktiviteetin tavoitteena on ryhmäyttäminen, vastuullinen liikkuminen
luonnossa, turvallinen yhdessä toimiminen ja vuorovaikutustaidot, fyysinen toiminnallisuus
sekä biologian lajintunnistus. Tavoitteenamme oli suunnitella eri oppiaineiden yhteistyönä
toteutettava mielekäs ja helposti toteutettavissa ja muokattavissa oleva
oppimiskokonaisuus.

Liikunta T2, T7, T8, T9, T10, S2, S3
Biologia T1, T8, T12
Laaja-alainen osaaminen L3

Toteutus

Aktiviteetti on suunnattu yläasteikäisille. Tehtävän toteutus onnistuu erinomaisesti
ulkoliikuntatunnilla, jolloin muiden aineiden oppisisältöjä voidaan luontevasti liittää
fyysiseen toimintaan. Tehtävän voi toteuttaa ulkoliikuntakauden aikana syksyllä tai keväällä.
Aktiviteetti toteutetaan ryhmätyönä ja sen kesto on helposti opettajan säädettävissä. Se
koostuu kahdesta osasta a ja b. A-osan keskimääräinen aika on n.15-20 min ja b-osan 20-
25 min. Ryhmät voidaan muodostaa arpomalla, koska suunnittelussa on otettu huomioon
turvallinen ryhmätyöskentely. Sopiva ryhmäkoko on 4-5. Aktiviteetti voidaan tarvittaessa
helposti eriyttää oppilasryhmän tarpeet huomioiden. Tehtävät on helposti muokattavissa
kohderyhmälle.

Jos toimintaa on vetämässä vain yksi opettaja, monen ryhmän tehtävien tarkistaminen on
haasteellista. Tarkistaminen helpottuu, jos oppilaat esim. jakavat kuvat ja tehtävät
sähköisessä muodossa opettajalle.



Aktiviteetti

Ryhmien muodostus. Jaetaan osallistujille lappuja, joissa on eri lintulajien nimiä tai kuvia,
esim. kuikka, käki, talitiainen, huuhkaja ja varis. Puhuminen on kielletty ja oma ryhmä
etsitään linnun ääntä imitoimalla.

A-osa
(Ohjeet viuhkasuunnistukseen löytyvät esimerkiksi:
https://www.olekartalla.fi/vinkit-opetukseen/harjoituspankki/metsasuunnistus/)

Tehtävä suoritetaan viuhkasuunnistuksen periaatteella. Ensimmäisessä tehtävässä ryhmä
valitsee välineen esim. hyppynaru, vanne, ringettemaila, josta koko ryhmä pitää kiinni
tehtävää suorittaessa. Toisessa tehtävässä edetään juosten ja kolmannessa kävellen.
Viimeisen tehtävän etenemistavan ryhmä kehittää itse.

Ryhmä saa aina uuden tehtävän, kun edellinen on palautettu ja hyväksytetty opettajalle.
Opettaja on koko ajan alkupisteessä. Tavoitteena on saada suoritettua mahdollisimman
monta tehtävää annetussa ajassa, n. 20 minuutissa.

Tehtävät:
1. hakekaa kuusen, männyn ja katajan neulanen
2. hakekaa koivun, pihlajan, haavan ja pajun lehti
3. ottakaa kuva kolmesta alueelle tyypillisestä kenttäkerroksen kasvilajista, opettaja
määrittelee lajit maastosta riippuen
4. kerää kolme luonnosta löytyvää roskaa (Huom! korostettava oppilaille, etteivät
tuota niitä itse)

Tarvittavat välineet:

hyppynaruja,

vanteita,

ringettemailoja,

isoja noppia,

laminoituja lintujen kuvia,

sammal- ja jäkälänäytteitä,

kännyköitä/tabletteja,

tiimalaseja ajan (minuutti) mittaamiseen ja

laminoidut tehtäväohjeet.



B-osa
Ryhmät heittävät isoa noppaa. Parillisella numerolla ryhmä saa toiminnallisen tehtävän ja
parittomalla ryhmälle annetaan teoriatehtävä. Tehtävän hyväksytysti suoritettuaan ryhmä
heittää noppaa uudelleen. Mikäli ryhmä saa aiemmin heitetyn numeron, ryhmä suorittaa
lisätehtävän. Lisätehtävässä ryhmä menee suljettuun piiriin ja kuljettaa vanteen piirin läpi.

Toiminnalliset tehtävät:

muodostakaa ryhmänne jäsenistä “hyönteispatsas” (kolme
ruumiinosaa ja kuusi jalkaa). Nimetkää hyönteinen sekä ottakaa kuva. (Kuva 1.)

Anna ensiapuohjeet nilkan nyrjähdykseen. Tehkää kantotuoli
potilaalle, jolla on nilkka nyrjähtänyt. Kuljettakaa potilasta 10 metriä. Alue merkattu
kaartioilla. (Kuva 2.)

Hypätkää pitkää hyppynarua 1 min ajan (tiimalasi) ja pyrkikää
nostamaan koko ryhmän syke mahdollisimman ylös. Hyppelyn jälkeen jokainen mittaa
oman sykkeensä. Laskekaa koko ryhmän keskiarvo. (Kuva 3.)

Teoriatehtävät:
Määritelkää käsitteet luomuruoka ja luomuviljely. Mitä perusteluja

tiedät luomutuotteiden suosimiseen?

: tunnistakaa sammal- ja jäkälänäytteet

Mittaa sykkeesi. Mitä syke kertoo kehon toiminnasta.

Kuva 1. Oppilaat

näyttävät kännykältään

opettajalle tekemänsä

hyönteisen (nopan

silmäluku yksi).

Kuva 2. Tehtävä nopan

silmäluvulle kolme: tehkää

kantotuoli maastossa

jalkansa loukanneelle.

Kuva 3. Tehtävä nopan

silmäluvulle viisi: kohottakaa

sykettä hyppäämällä

hyppynarulla minuutin ajan.



Liite
Ohjelaput parittomille noppaluvuille



Puulajiston ja kasvupaikkatekijöiden
määritys linjamittauksen avulla

Sanna Jouppila ja Elina Puolakka-Aarikka

Tavoitteet

Tavoitteena on lajintuntemuksen lisääntyminen, ekosysteemin perusrakenteen osien
havainnointi sekä maastotyö- ja tutkimustaitojen karttuminen.

Ympäristöoppi vuosiluokat 3.-6. T4, T5, T6, T9, T 11 sekä S4, S5
Vuosiluokat 7.-9. biologia T1, T6, T7, T8, T10 sekä S1, S2, S3
Maantieto vuosiluokat 7.-9. T1, T5, T7, T8 sekä S1, S3, S4.
Matematiikka vuosiluokat 7.-9. T7, T11 sekä S2, S6
Lukion biologia BI2 Ekologia ja ympäristö.

Toteutus

Aktiviteetti sopii alakouluun, yläkouluun ja lukioon. Parhaiten työssä yhdistyvät biologian ja
maantiedon sisällöt sekä matematiikka (alakoulu ja yläkoulu). Aktiviteetti kannattaa
suorittaa aikana, jolloin puut ovat lehdessä, jolloin lajien tunnistaminen on helpompaa. Työ
on suunniteltu niin, että sen ehtii tehdä kahdessa oppitunnissa (2x 45 min), mutta
mahdollinen diagramminen tekeminen/asian jatkokäsittely saattaa viedä ylimääräisen
tunnin. Aktiviteetissä toteutuvat opetusmenetelmistä ryhmä-/parityö, tutkiva oppiminen,
lajin tunnistus, ulkona oppiminen, lähiympäristössä liikkuminen, tutkiva oppiminen,
tutkimusdatan käsittely ja esittäminen. Tutkimuksessa on mahdollista käyttää joko
sähköistä lomaketta tai paperilomaketta. Tukkimiehen kirjanpidon avulla laskeminen
onnistuu paperilomakkeella helpommin.

Materiaalit ja välineet



Aktiviteetti

Työn tarkoitus on määrittää eri puulajien määrä 2 m x 40 m kokoiselta vyöhykkeeltä
metsästä ja selvittää puiden esiintymiseen vaikuttavia kasvupaikkatekijöitä. Jos metsä on
hyvin tiheäkasvuinen, voi sopia, että alle 2 metriä korkeita taimia ei lasketa.

Ohje:
1. Mitataan metsään 40 metriä pitkä linja. Oikean pituisen linjan mittaamiseen voidaan
käyttää apuna esimerkiksi 10 metriä pitkää narua. (Ota yleiskuva linjastasi ja liitä se
Epicollectiin.)

2. Linjan pituudelta noin kahden metrin levyiseltä vyöhykkeeltä lasketaan ja tunnistetaan
kaikki puut ja pensaat. Merkitään määrät ylös joko paperiseen lomakkeeseen (liite) tai
Epicollectiin.

3. Linjan keskeltä seuraavat kasvupaikkatekijät:
a. Paikan valoisuus/varjoisuus kännykän sovelluksella (esim. Lux light meter)
b. Maaperän kosteus aistinvaraisesti puristamalla maaperää kädessä (asteikko:
maasta vettä tippoina, käsi jää selvästi kosteaksi, maa tuntuu hieman kostealta
kädessä, maa tuntuu kuivalta kädessä)

c. Pyritään määrittämään maaperä tai sen yleisin maalaji lapion tai kairan avulla.
d. (Ota kuva maaperästä ja liitä se Epicollectiin.)

4. Luokassa oppilas laskee oman linjan lajien esiintyvyyksien prosentit (25 % mäntyä ym.).
5. Yhdessä kootaan kaikkien linjojen eri puulajien määrät yhteiseen taulukkoon, jonka
avulla lasketaan eri puu- ja pensaslajien esiintyvyyksien keskiarvot.

6. Oppilas laatii pylväsdiagrammin eri puulajeista, jossa vierekkäin on oman ryhmän saama
tulos sekä koko luokan tulosten keskiarvo.

7. Pohditaan syitä mahdollisesti havaittuihin eroihin.
Havaitaanko yhtäläisyyksiä tai eroja

-maaperän kosteudessa ja puulajistossa?
- maalajissa ja puulajistossa?
- valoisuuden määrässä ja puulajistossa?

Käsittelyvinkkejä työn tuloksiin:
a) Liimatkaa alueen kartta paperille. Merkitkää mittaus linjat ja tulokset (esim. diagrammit)
karttaan tai tehkää karttaa digitaalisella karttasovelluksella.

b)Kasvupaikkatekijöiden tarkastelu, mahdollisten muiden kasvupaikkatekijöiden
pohtiminen (esim. Maaperän ravinteisuuden ja happamuuden)

c) Pohja- ja kenttäkerroksen kasvillisuuden mukaan otto
d) Metsätyypit ja syyt niihin
e) Miten Suomen puusto tulee muuttumaan ilmastonmuutoksen myötä?
f) Oman tutkimuksen ja toiminnan analysointia ja virhelähteiden haarukointia.
g) Lukiossa aihetta voi yhdistää kemiaan esim. maaperän ravinteiden ja happamuuden
tutkimus



Puulajien linjamittaus –lomake maastotyöskentelyyn

Ryhmän jäsenet:
____________________________________________________________

Paikan sijainti: ___________________

1. Mittaa metsään 40 metriä pitkä linja. Käytä apuna opettajan antamia 10 metrin pituisia
naruja.

Koordinaatit linjan alkupiste: ______________________________

Koordinaatit linjan loppupiste: _____________________________
Laske linjaltasi kaikki puu- ja pensaslajien yksilöiden lukumäärä 2 metrin levyiseltä
vyöhykkeeltä. Merkitse ne alla olevaan taulukkoon. Laske myöhemmin prosenttiosuudet.

Puulajien laskenta:

Puu-/pensaslajin nimi Määrä Prosenttiosuus

Yhteensä:

Määritä linjasi keskikohdasta (20 metrin kohdalta) seuraavat asiat:
a. Valoisuus. (käytä kännykän sovellusta Lux light meter) ____________
b. Maaperän kosteus. Kokeile puristaa kädessä kourallista maata, ja arvioi kosteutta alla
olevalla asteikolla.

a. ______ märkä (sormien välistä valuu tippoja)
b. ______ kostea (käsi jää selvästi kosteaksi)
c. ______ hieman kostea (kädessä on havaittavissa kosteutta)
d. ______ kuiva (käsi on kuiva puristamisen jälkeen)
c. Maalaji. Käytä kairaa tai lapiota ja pyri arvioimaan maalaji.

LIITE 1.



Medveten närvaro i skogen

Johanna Nymark

Det här är en övning i medveten närvaro, så kallad mindfulness, som gärna utförs i skog
eller i en annan naturlig miljö. I övningen slappnar man av och använder alla sinnen för
att medvetandegöra sig om omgivningen.
Efter övningen reflekterar eleverna i textform över naturens betydelse för hen
personligen.

MÅLGRUPP
Passar alla årskurser, åk 7–9.

MÅL
Biologi M12 / K7
Hälsokunskap M3 / K1, K3, K4, K6

TIDSÅTGÅNG
1 lektion á 70 minuter + hemarbete

MATERIAL
- Liggunderlag
- Varma kläder
- Anteckningsmaterial

INSTRUKTIONER

1. Se till så att eleverna är tillräckligt varmt klädda innan ni går ut till skogen eller en
naturlig miljö i närheten av skolan. Hitta ett lugnt ställe där eleverna kan lägga sig ner på
liggunderlagen.

2. Läs följande högt:

Hitta en bekväm ställning, slappna av i benen och lägg händerna på magen. Slut
ögonen.
Andas in och känn hur magen höjs under händerna, andas ut och känn hur den
sjunker.
Andas in, känn hur magen höjs. Andas ut, känn hur magen sjunker.



Andas in, känn hur magen höjs. Andas ut, känn hur magen sjunker.
Andas in riktigt djupt och pusta långsamt ut all luft genom munnen.
Välj ifall händerna stannar kvar på magen eller om du lägger dem längs med sidorna
av kroppen.
Andas in och ut genom näsan. Känn efter var andetaget känns av som mest. Kanske är
det i magen, bröstkorgen eller i näsan. Följ med andetagen.

Sinnen är människans sätt att uppfatta omgivningen. De klassiska fem sinnena är syn,
hörsel, lukt, känsel och smak. Dessutom har människan också andra sinnen så som
balanssinnet. Vi ska nu fokusera på ett sinne i gången.
Öppna ögonen men ligg ännu kvar. Iaktta omgivningen och få syn på fem olika saker.
Färgnyanserna på himlen, växtlighetens struktur, rörelser av vinden. Försök att vidga
din syn.
Slut nu ögonen igen. Andas in och ut. Nästa sinne vi koncentrerar oss på är hörseln.
Lyssna och hitta fyra olika ljud. Vad hör du?
Känsel är det följande sinnet. Du kan känna tryck, värme, kyla och smärta. Hur känns
kläderna mot kroppen? Hur känns kroppen mot marken och vinden mot ansiktet?
Hitta tre olika känslointryck.
Nästa sinne är luktsinnet. Koncentrera dig nu på luktsinnet och hitta två olika dofter.
Det sista sinnet vi har kvar är smaksinnet. Hitta en smak, kanske känner du av
tandkrämssmaken från morgonen eller maten från lunchen?

Bra. Vi ska nu sätta till ett sinne i gången. Vi börjar med smaksinnet, sedan luktsinnet,
känselsinnet, hörselsinnet och till sist synsinnet. Öppna ögonen och andas in och ut.
Hur känns det? Hur ter sig omgivningen nu jämfört med innan övningen?

Rör försiktigt på tår och fingrar, sträck på dig och väck långsamt kroppen igen. Kom i
din egen takt upp och sitta med benen i kors. Sätt händerna ihop framför bröstkorgen
och tacka dig själv för den här stunden ute i naturen. Tack!

3. Skriv ner dina sinnesförnimmelser
a. Fem synintryck, fyra ljud, tre känslointryck, två dofter och en smak.
b. Skriv också ner hur du känner dig efter avslappningsövningen.

4. Naturens betydelse för mig
Reflektera över vad naturen betyder för dig. Fundera över hur naturen är en del av din
vardag och vad den betyder för din hälsa. Skriv en text på ca 300 ord.



Ihmisten aiheuttaman melun vaikutus
sammakkoihin

Marko Schrader

Tavoitteet

Tutkimuksissa on osoitettu, että liikennemelu vaikuttaa sammakoiden (ja muidenkin
selkärankaisten) käyttäytymiseen. Meluisessa ympäristössä sammakoiden ääntely muuttuu
ja he siirtyvät myös pois melualueelta (1,2).

Oppilailla on melko hyvä käsitys siitä, miten ihmisten fyysisesti muokkaama ympäristö
vaikuttaa luontoon. He ymmärtävät, että ihmisten rakennushankkeet voivat vähentää
biodiversiteettiä. Vähemmän puhutaan siitä, että melullakin voi olla suuria vaikutuksia
luontoon.
Tehtävän tavoitteena on osoittaa miten melusaaste saattaa häiritä eliöitä ja herkistää näin
oppilaita ymmärtämään, että melukin voi olla saaste.

Biologia: S1, S2, S3, T3, T6
Maantieto: T4, T6
Fysiikka: T6, T7, S1

Toteutus

Tehtävä on Suunniteltu 9. luokalle Lammin leirikoululle. Voi toimia paremmin lukiossa,
jolloin tulokset voidaan analysoida syvemmin. Aktiviteetin voi toteuttaa ympäri vuoden.
Tärkeä on vain sopiva melun lähde kuten iso autotie. Tehtävä yhdistää maantiedon
karttataidot, fysiikan opit ääniaaltojen leviämisestä sekä biologian tiedot eliöistä ja
ekosysteemeistä. Opetustavat ovat ulkona työskentely pienryhmässä tai parityö. Tehtävä
kehittää myös oppilaiden digitaitoja.

Aikaa kannattaa varata
maastotyöskentelyyn noin tunti.
Jatkotyöskentelyn pituus luokassa
riippuu siitä kuinka syvällisesti
aineistoa käsittelee, mutta kannattaa
varata vähintään 1-2 tuntia

Materiaalit ja
välineet

- Maastokartta, johon on merkattu

kuvitteellinen tielinja

- Älypuhelin/Tabletti jossa

äänenmittaussovellus (sound meter)

- Sammakon äänite, jonka voi soittaa

maastossa

(https://freesound.org/people/Benboncan/

sounds/67261/)

- maastolomake epicollect5 ohjelmassa

- mittatikku tai mittanauha,

- google maps tai vastaava sovellus



Aktiviteetti

Ennen aktiviteettia opettaja luo Epicollect5-sovellukseen tutkimuspohjan (Epicollect5
lomakkeen malli: https://five.epicollect.net/project/sammakko%20melututkimus), tai
vaihtoehtoisen tavan kerätä ylös tutkimustulokset.

Ennen tehtävää kerrotaan oppilaille kuvitteellisesta moottoritiehankkeesta, joka ohittaa
pienen suojellun lammen välittömässä läheisyydessä (Kuva 1.). Oppilaille näytetään
lähialueen kartta, johon tielinjaus ja lampi ovat merkittynä. Aivoriihessä oppilaat pohtivat
mitkä vaikutukset tiehankkeella on lähiluontoon. Mikäli oppilaat itse eivät mainitse melun
vaikutusta, niin opettaja kysyy voiko melulla olla vaikutus lammen eliöihin.

Opettaja pitää lyhyen informaatiotuokion melun mittaamiseen ja esittelee desibeli-
asteikkoa (tämän osuuden voisi parhaiten hoitaa fysiikan opettaja).

Äänenpainetaso
Äänen voimakkuutta kuvataan taso-käsitteellä. Tasojen yksikkö on desibeli (dB), jonka
asteikko on logaritminen.

- 3 dB lisäys tasossa tarkoittaa melun kaksinkertaistumista
- 10 dB lisäys tasossa = melun 10 kertaistumista
- 20 dB 100 kertaistumista jne.

Vaikutus ihmiseen:
- 2-3 dB muutos havaittavissa korvalla (juuri ja juuri)
- 10 dB muutos aistitaan melun kaksinkertaistumisena

Kuva 1. Kuvitteellinen moottoritielinjaus ja suojeltu lampi



Oppilaat pyydetään asentamaan tabletille/älypuhelimelle äänenmittaussovellus,
tiedosto/sovellus jolla voi soittaa sammakon (Rana temporaria) äänen sekä epicollect5
sovellus.

Oppilaat lähtevät pienissä ryhmissä ison tien välittömään läheisyyteen.
He mittavat melun 10, 25, 50, 100, 250, 500 ja 1000m metrin etäisyydessä tiestä. Ohjeena
on, että jokaisessa pisteessä mitataan silloin kuin auto (mieluiten kuorma-auto) ajaa ohi.
Mittaustulokset kirjataan (digitaaliseen)maastolomakkeeseen. Lähietäisyydessä voi käyttää
mittanauhaa. Muissa etäisyyksiä karttasovellusten etäisyydenmittaus (esim. Google Maps).
Mittausten jälkeen oppilaat piirtävät mittahavainnoista käyrän.

Toisessa tehtävässä oppilaat soittavat sammakon äänen tabletilta/puhelimelta ja kävelevät
äänilähteestä poispain niin pitkälle kunnes ääni ei ole enää havaittavissa. Havainnoitsijan
etäisyys äänilähteestä mitataan. Tätä mittausta suoritetaan 10 metrin mittauspisteellä sekä
1000m mittauspisteellä.

Omissa kokeiluissa 10 metrin etäisyydessä sammakon ääni kuului noin 2 metrin
päähän ja 1000 metrin etäisyydessä 35 metrin päähän.

Mittauspaikasta riippuen voi olla, että 500m ja 1000m välillä ei ole eroa, jos lähellä on joku
muu äänilähde (esim. heinäsirkat niityllä)

Jokainen pienryhmä kirjaa havainnot Exceliin (tai muuhun
taulukkolaskentaohjelmaan) ja piirtää kaavion aineistosta.

Maastoaineiston perusteella pienryhmiä pyydetään pohtimaan melun vaikutusta
sammakkoon.

Koko luokan kanssa tarkastellaan mittaustulokset ja ryhmien pohdinnat. Oppilaille
esitellään tutkimustulokset (lähde 1 ja 2). Yhdessä pohditaan miten melu voi vaikuttaa
muihin eliöihin. Esim. pöllö ei kuule hiiren ääniä kovin hyvin -> huonompi
saalistusmahdollisuus Lintujen laulu ei kuulu yhtä pitkälle jne…

Rymästä riippuen maastojakso voi olla alku laajemmalle kokonaisuudelle, jossa tarkistellaan
ääniä. Fysikassa voi käsitellä teoreettista taustaa. Maantiedossa voi pohtia äänen vaikutusta
ihmiseen ja tutustua tätä kautta kaavoitukseen. Biologiassa voidaan tutkia äänen merkitystä
eläinmaailmassa.

Lähteet:
1. Effect of traffic noise on Scinax nasicus advertisement call (Amphibia, Anura):

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-

47212019000100207&lng=en&nrm=iso&tlng=en

2. Effects of traffic noise on the calling behavior of two Neotropical hylid frogs

https://www.researchgate.net/publication/319388783_Effects_of_traffic_noise_on_the_calling_b

ehavior_of_two_Neotropical_hylid_frogs

3.http://www.elykeskus.fi/documents/10191/2073102/Liikonen_Johdatus_ympäristömeluun.pdf



Motion och repetition i skogen
Johanna Nymark

Skogens träd och andra växtarter repeteras samtidigt som eleven rör på sig i skogen vilket
möjliggör ett samarbete mellan biologi och gymnastik. Den första uppgiften är utformad
som en stafett och den andra som en bingo. Stafetten repeterar trädarter och bingon
växtarter och biologiska begrepp i årskurs åtta. Uppgifterna utförs utomhus i en skog nära
skolan under tidig höst eller sen vår då lövträden har blad så att artbestämningen är
lättare. Läraren kan anpassa uppgifterna så att de passar skogen som finns i närheten av
skolan. Elevens förmåga att röra sig i skogen ökar och den biologiska kunskapen
konkretiseras då eleven repeterar begrepp i en autentisk miljö.

.

MÅL

Biologi

M1 / K4, K5
M2 / K4, K5
M3 / K4, K7
M12 / K7

Gymnastik

M2 / K1, K3, K4 Handleda eleven att träna sina sensomotoriska färdigheter, d.v.s. iaktta
sig själv och sin omgivning med hjälp av olika sinnen och att välja lämpliga lösningar i
olika gymnastiksituationer

M3 / K3 Handleda eleven att utveckla och träna sin balans- och rörelseförmåga, så att
hen kan använda, kombinera och tillämpa sina färdigheter på ett mångsidigt sätt i olika
lärmiljöer, under olika årstider och i olika gymnastikformer

TIDSÅTGÅNG

1 lektion á 70 minuter



MATERIAL

INSTRUKTIONER – TRÄDSTAFETT

Läraren väljer ut trädarter som finns i närheten av skolan. Eleverna delas in i lag. En elev
i gången springer och rundar det rätta trädet. Läraren kontrollerar att eleven rundar rätt
träd, ifall fel träd rundas måste laget utföra en ny runda runt det rätta trädet. När laget
har rundat alla träd sätter de sig ner för att markera att de är klara.

Exempel på trädarter och buskar:

INSTRUKTIONER – SKOGSBINGO
I stora drag

- Repetera allemansrätten



- Dela in eleverna i lag och ge dem varsin bingobricka, ett liggunderlag och en penna
- Eleverna samarbetar inom laget och rör sig runt i skogen för att samla in arter och
material, eleverna tar bilder av arter och material som inte får samlas in enligt
allemansrätten

- Materialen samlas på liggunderlaget och eleverna kryssar för det de hittar på
bingobrickan
- Tävlingen har två rundor:

första hela raden
hela bingobrickan

- När eleverna får bingo för sin första rad ska de ropa bingo och sätta sig ner vid
liggunderlaget

- Gå igenom och låt eleverna visa och förklara, låt detta ske löpande
- När den första gruppen får bingo för hela brickan, samla alla elever och gå igenom hela
brickan tillsammans

- Dela ut pris

Specifikt angående Bingo med arter per skogstyp

- Börja med att fundera tillsammans med eleverna vilken skogstyp det rör sig om
och vilket som är typträdet i skogen
- Eleven söker sedan efter arterna som efterfrågas i bingon
- För att inte bryta mot allemansrätten samlas endast ett löv från arten
Repetera sedan vilka växter som hör till bottenskiktet, fältskiktet, buskskiktet och
trädskiktet

Specifikt angående Bingo med begrepp

- Eleverna söker efter material i skogen som åskådliggör begreppet som efterfrågas
- Uppgiften är alltså till viss del abstrakt men syftar till att låta eleven tänka och sätta in
begreppen i sitt sammanhang i skogen

- Eleverna kan alltså samla in olika typer av material till begreppen, MEN, eleven
MOTIVERAR sedan valet och FÖRKLARAR begreppet för läraren

- Exempel på material eleven kan samla in för att åskådliggöra begreppen:
Könlös förökning – små plantor från smultron
Ryggradslöst djur – en insekt
Indikatorart – en lav
Skuggväxt – skogsstjärna
Ljusväxt – kattfot
Bladnerv – blad med tydlig bladnerv
Klorofyll – grönt blad

Efter att alla delar genomförts
- Dela ut självutvärderingsbilagan
- Be eleverna utvärdera sin egen kunskap och ifall de ännu behöver lära sig något eller



repetera, och hur de i så fall ska uppnå det

FRISK MOSKOG
Vilket är typträdet? Gran

TORR MOSKOG
Vilket är typträdet? Tall



LUND/LÖVSKOG
Vilka är typträden? Ek, ask, lönn, björk, asp, hägg, gran, hassel



BEGREPP



SJÄLVUTVÄRDERING

Utvärdera din egen kunskap genom att sätta ett kryss någonstans på linjen som bäst
motsvarar din kunskapsnivå. Fundera på ifall du ännu behöver lära dig något och hur du i
så fall ska göra för att uppnå det.

Jag kan identifiera olika trädslag

Inte alls --------------------------------------------------------------------------Jättebra

Vad behöver jag ännu repetera eller lära mig? Hur ska jag göra för att uppnå det?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Jag kan identifiera olika växtarter i olika skogstyper

Inte alls ---------------------------------------------------------------------------Jättebra

Vad behöver jag ännu repetera eller lära mig? Hur ska jag göra för att uppnå det?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Jag förstår de biologiska begreppen och kan förklara dem och ge exempel

Inte alls ---------------------------------------------------------------------------Jättebra

Vad behöver jag ännu repetera eller lära mig? Hur ska jag göra för att uppnå det?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



Suotutkimusta

Tavoitteet
Ymmärtää suo ekosysteeminä.
Opetussuunnitelman tavoitteet biologian osalta:

T1, T2, T6, T7, T8, T10, T11
S1-S4 ja S6

Sisältö
- erilaisten ekosysteemien perusrakenteiden ymmärrys
- ekosysteemien vertailu
- lajintuntemus (+ eliöiden elintoimintojen kuvailu)
- erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle
- ihmisen vaikutuksen arviointi

Taidot
- erilaisten tutkimusvälineiden käyttö
- tutkimuksen teko
- luonnontieteellisen ajattelun taito
- tietojen soveltaminen

Toteutus
- kohderyhmä 8. luokkalaiset
- sopii hyvin aihekokonaisuuteen metsät, koulun lähellä suotavaa olla soita
- syksy tai myöhäinen kevät
- oppitunnit 2 - 3 x kaksoistunnit (2 - 3 kertaa 45min+45min oppituntia)
- ryhmätyöt, ryhmien määrä riippuu luokkakoosta
-aktiviteetin opetustavat: opettajajohtoinen alustus koululla soista, ulkona oppiminen,
ryhmätyötaidot, laboratoriotyöskentely, digitaidot/jokin muu tapa esitellä tutkimusta

Ryhmäjaot ja käytetty aika:

Kokeilin suon kairausta ja turpeen kaivamista/turvenäytteen tarkastelua oppilaiden kanssa
toukokuun viimeisellä viikolla. Käytettävissä 2h ja välineinä yksi kaira ja yksi lapio.
Ryhmässä oli 20 oppilasta. Oppilaat kokeilivat kairaamista ja turpeen kaivamista lapiolla
(HUOM! kairaamiseen ja kuopan kaivamiseen täytyy olla lupa). Turpeen kaivaminen oli
hankalaa, ehkä lapio oli vaan huono. Oppilaat tekivät innostuneesti ja rivakasti hommia.
Aktiviteetti sisältää kuitenkin useita eri tutkittavia osa-alueita ja niitä on helpompi
tehdä/työstää pienemmissä ryhmissä.



Malli 1. Maastotyöskentelyä ajatellen oppilaat voitaisiin jakaa ryhmiin aihealueiden
mukaan eli yksi ryhmä tekisi kairauksen ja turvetutkimuksen, yksi ryhmä tekisi
kasviruudun, yksi ryhmä määrittelisi suon happamuutta jne. Näin kaikki pääsisivät
osallistumaan ja tämän jälkeen jokainen oppilas palaisi alkuperäiseen ryhmäänsä ja toisi
sinne oman aihealueensa tulokset. Maastotyöskentelyyn riittäisi 2h, näytteiden tutkiminen
ja analysointi 1-2 h ja raportti 1-2h.

Malli 2. Yhtenä mahdollisuutena on myös se, että oppilaat kuvaavat työskentelyä/tekevät
opetusvideon omasta aihealueestaan ja esittävät sen tunnilla muille. Maastotyöskentely 1-
2h, näytteiden tutkiminen ja kuvaaminen/videointi 1-2h ja kuvien ja videoiden
työstäminen ja esitys 1-2h.

Malli 3. Pistetyöskentelyä eli jokainen ryhmä kiertää kaikki aihealueet ja kirjaa tulokset
kännykkään ja ottaa kuvia. Maastotyöskentelyyn 1-2h, näytteiden käsittely ja analysointi 1-
2h ja raportointi 1-2h.

Piste 1 Kasvillisuuskerrokset (puu- ja pensaskerros)
Piste 2 Kenttäkerros ja pohjakerros ja kasvupaikkatekijät
Piste 3 Happamuuden mittaaminen (purkkiin näyte suovettä) ja kasvinäytteiden
keruu (näytteet muovipusseihin)
Piste 4 Turpeen tutkiminen



Välineet

Tutkimus maastossa
- valitaan suoalue, jolla määritetään:

1. Kasvillisuuden kerrokset (muistiinpanot kirjataan kännykkään)

A. Puukerros
-määritetään yleisimmät puulajit
- arvioidaan puiden korkeus
- puun kasvunopeuden arviointi voidaan arvioida oksakiehkuroiden
avulla (https://urly.fi/1mkn)

B. Pensaskerros
-lajien määritys (yleisyysjärjestys,)
- kuvataan lajistoa (kännykkä)

C. Kenttäkerros ja pohjakerros
- lajien määritys ja peittävyys (kasviruutu)
- pohjakerroksen osalla voi miettiä onko mätäs, välikkö vai rimpi (käydään
läpi tunnilla opettajajohtoisessa osuudessa)
- lajien suhteen voi myös miettiä mitkä lajit kasvavat kangasmetsässä?
- kuvataan ruutu (kännykkä)

2. Kasvupaikkatekijät

- tehdään esim. taulukko, johon: valo, vesi, ravinteet (vähän, runsaasti, erittäin runsaasti)
(huomio maastosta: ravinteisuutta oli vaikea arvioida)

- suon pinnan vetisyyttä voidaan kuvata myös taulukolla (kuiva, normaali, vetinen, hyllyvä)
- määritettään kasvupaikkatekijöitä kasviruudun alueelta

3. Happamuuden mittaaminen

- voidaan ottaa purkkiin vesinäyte ja luokassa mitata happamuus tai sitten maastossa tehdä
se (onnistuu suolla hyvin, pH-liuskat mukaan)

- vertaillaan suoveden happamuutta esim. vesijohtoveteen (mistä
erot johtuvat?)

- veden väri? (värin voi tarkastaa suolla)

4. Turpeen tutkiminen

- kairataan (lupa pitää olla) (kuvataan kairan näyte)
- tutkitaan elävien kasvien ja turpeen rajapintaa, kuinka paksu on
elävä kerros?
- tutkitaan maatumisen astetta (käsin), haistetaan näytettä
(millainen tuoksu?)

- jos on lupa kaivaa kuoppa, niin voidaan tutkia vedenpinnan etäisyyttä turpeen pinnasta
(cm?, pohjaveden taso, kuoppa tulee kaivaa suhteellisen syvälle, jotta saa näkyviin
vesipinnan)



5. Kasvillisuuden tutkiminen

A. Rahkasammalet
- märkä/kuiva rahkasammal (kuivatus luokassa esim. patterin päällä), vertaillaan
- rahkasolun ja lehtivihreällisen solun tutkiminen (tehdään preparaatti lehdestä,
piirretään kuva)

- erotetaan rahkasammalesta elävä osa (väri ero kuolleeseen osaan) (voidaan
katsoa suolla)

B. Karhunsammal
- tutkitaan itiöpesäkkeitä ja itiöitä (preparaatti, piirretään kuva)
- verrataan kuivaa ja kosteaa karhunsammalta toisiinsa (eroja lehdissä,
piirretään vihkoon)

6. Suotyypin määritys

a. räme
b. korpi
c. neva
d. letto

- yritetään määritellä edellisten tehtävien avulla saatujen tietojen
perusteella, apuna oppikirja ja internet
(http://www.luontoliitto.fi/pihka/tehtavat/suo/suot)

7. Suon syntytapa

a. metsämaan soistuminen
b. järven umpeenkasvu
c. merestä kohonneen maan soistuminen

- miten oma suosi on syntynyt/syyt syntymiselle? apuna oppikirja ja
internet(http://www.luontoliitto.fi/pihka/tehtavat/suo/suoluokittelu-
tausta)

8. Soiden merkitys ihmiselle

(käydään yhdessä läpi tunnilla)

Havaittuja ongelmia maastossa:
- puiden korkeuden määrittäminen oli hankalaa maaston märkyyden takia, jouduttiin
silmämääräisesti arvioimaan

- iän määrittäminen tapahtuu oksakiehkuroiden avulla
- kasvupaikkatekijöistä ravinteiden runsaus/vähyys vaikea määrittää (kasvillisuus apuna)
- suota kaivamalla saadaan hyvä kuva turpeesta + veden tasosta, mutta kaikkeen
kaivamiseen pitää olla maanomistajan lupa, pitää kuitenkin kaivaa suhteellisen syvälle

- ei päästy kaivamaan syvälle lapiolla
- kairanäytteet onnistuivat huonosti, kairassa vikaa



Skogen försörjer oss
Johanna Nymark

Det här aktiverande, ämnesövergripande projektet består av två temadagar som på ett
praktiskt sätt synliggör för eleven hur vi använder oss av skogens resurser i vardagen.
Hela projektet tar två skoldagar i anspråk och genomförs utomhus en dag och inomhus
den andra dagen. Projektet utgörs av olika stationer som behandlar skogens olika
försörjande resurser. Exempel på stationer finns nedan under avsnittet ”Instruktioner”.
Ett flertal lärare och/eller personal behövs för att kunna utföra projektet och de kan
enligt sina egna förutsättningar och skolans resurser välja en lämplig helhet. Projektet
utförs helst på hösten då t.ex. bär och svamp finns tillgängliga i skogen. Eleverna delas in
i grupper och cirkulerar mellan de olika stationerna. Om möjligt, kan man ordna så att
eleverna väljer vissa stationer enligt sitt eget intresse. Grupperna kan gärna blandas med
elever från olika klasser för att möjliggöra att nya kontakter skapas och på så sätt öka
sammanhållningen i skolan.

Skogen försörjer oss bland annat på följande sätt:
Timmer
Vilt
Skogsbär
Svamp
Dricksvatten i form av källvatten och grundvatten
Betesdjur och foder, fisk, biobränsle, genetiska resurser

MÅL

Helheten omfattar biologi, geografi, huslig ekonomi, slöjd, historia och modersmål och
kan också utökas för att innefatta flera läroämnen.

Mångsidig kompetens, i synnerhet:
K1 Förmåga att tänka och lära sig
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens
K3 Vardagskompetens
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

TIDSÅTGÅNG

Två skoldagar

MATERIAL

Den ansvariga läraren för stationen gör upp en lista för det material som behövs.



INSTRUKTIONER

Nedan följer exempel på olika stationer som kunde ingå i helheten. Lärarna kan själva
välja ut en lämplig helhet utgående från skolans förutsättningar och sina egna färdigheter.

Efteråt kan eleverna till exempel sammanställa en utställning med det de skapat eller
tillsammans skapa en tidskrift som sammanfattar elevernas upplevelser och reflektioner.

TIMMER – Slöjd (Obs! Markägarens lov
krävs för att fälla träd och samla material)

Utomhus
Lära sig av en timmerman hur man fäller
träd med motorsåg, hugga ved, göra upp
eld Grunderna i att bygga lada/stuga
Samla näver Samla material till dörrkrans
Expert berättar om papperstillverkning

Inomhus
Slöjda näverkorg, pärtkorg, sked,
salladsbestick, kåsa, tallrik, klädhängare...
Tillverka papper
Göra en dörrkrans

VILT OCH FISK – Biologi, huslig ekonomi

Utomhus
Jakt (älg, fågel, småvilt...) till exempel en
jägare som berättar hur jakten går till och
en tipsrunda med art- och spårkännedom
Skjuta lerduvor
Fiska i en sjö

Inomhus
Tillaga måltid av viltkött/fisk

KÄLLVATTEN – Geografi, biologi

Utomhus
Dricka källvatten eller brunnsvatten ifall
sådan finns i närheten

SKOGSBÄR OCH SVAMP - Biologi, huslig
ekonomi

Utomhus
Bär – blåbär, lingon, enbär, kråkbär, tranbär
Svamp – soppar, riskor, kremlor,
kantareller

Inomhus
Ta till vara – torka svamp, göra sylt, saft
och gelé
Tillaga en måltid – t.ex.
Förrätt: svamptoast.
Huvudrätt: älggryta med potatis,
trattkantarellsås och
lingonsylt, blåbärssaft, lingonlimpa.
Efterrätt: glass med tranbär och kinuskisås.
Använd de slöjdade föremålen till
servering, t.ex. näverkorg och smörkniv.

BETESDJUR OCH FODER – Historia,
modersmål

Utomhus/Inomhus

En historisk tillbakablick till tiden då man
levde i och av skogen. Teman man kan ta
upp är boskapen som betade i skogen, att
man hamlade lövträd för att få foder till
vintern och att svedjebruk idkades så att
man brände ner skogen för att sedan
använda området till odling och bete.
Historia och modersmål kan till exempel
samarbeta för att dramatisera livet som
torpare.



Lieroilua! – aktiviteetti
Rita Keskitalo

Tavoitteet

Lieroilua! – aktiviteetin tavoitteena on innostaa, aktivoida ja motivoida oppimista pelillisillä
elementeillä. Tavoitteena on tutustua lierojen elämään ja sitä kautta oppia biologian
keskeisiä sisältöjä ja taitoja sekä kiinnostua luonnosta ja sen ilmiöistä.

• ekosysteemin rakenne ja toiminta (T1, S1-S4, S6, L4, L5)
• eliöiden rakenteet ja elintoiminnot (T2, S1-S5, L4, L5)
• eliölajien sopeutuminen eri elinympäristöihin (T3, S1-S4, S6, L4, L7)
• lajien merkitys luonnon monimuotoisuudelle (T3, S1-S4, S6, L4, L7)
• biologialle ominaisten käsitteiden sekä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmien käyttö,
pienimuotoisen tutkimuksen tekeminen ja tulosten raportoiminen (T7, T8, S1-S6, L1, L5)
• työskentely maastossa (T10, S1-S-6, L1, L5)
• innostuminen ja kiinnostuminen luonnosta ja sen ilmiöistä, luontosuhteen ja
ympäristötietoisuuden vahvistuminen (T14, S6, L5, L7)
• vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
• monilukutaito (L4)
• tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Toteutus

Lieroilua! – aktiviteetti on suunniteltu 7. ja 8. luokan oppilaille. Aktiviteetti sopii myös
esimerkiksi alakoulun 5. ja 6. luokan oppilaille.

Aktiviteetissa yhdistyvät muun muassa biologian, maantiedon, kemian sekä äidinkieli ja
kirjallisuuden sisältöjä ja taitoja. Aktiviteetti voidaan toteuttaa osana laajempaa monialaista
oppimiskokonaisuutta, jonka aiheena on esimerkiksi Maa jalkojemme alla.
Oppimiskokonaisuuteen voisivat ottaa osaa esimerkiksi seuraavat oppiaineet: biologia,
maantieto, kemia, fysiikka, kotitalous, terveystieto sekä äidinkieli ja kirjallisuus.

Aktiviteetin toteuttaminen onnistunee parhaiten sateiden jälkeen esimerkiksi syksyllä.

Aktiviteetissa opitaan yksilöllisesti ja yhteisöllisesti luokassa ja maastossa ja siinä
hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa sekä rohkaistaan luovaan ilmaisuun.

Aktiviteetti muodostuu kolmesta osasta. Yhden osan toteuttaminen kestänee vähintään
yhden (75 minuutin mittaisen) oppitunnin verran. Aktiviteettiin kannattaa siten varata



opetusryhmästä riippuen aikaa ainakin 3-4 oppituntia. Aktiviteetin tehtävät ovat
PowerPointissa (Liite 4), joka voidaan jakaa oppilaille joko sähköisenä tai tulostettuna
esimerkiksi A5-vihkona.

Ennen aktiviteettia oppilaille tehdään näkyväksi toiminnan tavoitteet, arvioinnin periaatteet
ja aikataulu.

Arvioinnin periaatteita

• tavoitteiden saavuttaminen
• työskentely ryhmissä (tavoitteena yhteisöllinen oppiminen)
• vastaukset/tehtävät ja niihin liittyen lierojen määrä (lieromerkit)
•asiantuntijatesti (esimerkiksi Forms-visa, jonka opettaja tekee opetusryhmälleen sopivaksi)
• videohakemus parittelukumppanin löytämiseksi
• itse- ja vertaisarviointi

Aktiviteetin ensimmäisessä osassa (1-2 oppituntia eli 1-2 x 75 minuuttia) kerrotaan
fiktiivinen taustatarina (lierojen määrän vähenemisestä maassa) ja muodostetaan oppilaista
tutkijatiimit. Tutkijatiimien tehtävänä on tutustua lieroihin mahdollisimman hyvin ja auttaa
niitä löydetyn tiedon avulla lisääntymään.

Tutkijatiimit etsivät vastauksia kysymyksiin QR-koodeissa olevista artikkeleista ja lähettävät
vastaukset Lieroilua – hankkeen koordinaattorille (opettajalle) esimerkiksi Kaizalassa
(O365) tai WhatsAppissa. Liitteessä 2 on mainittu QR-koodien artikkelien otsikot. Niiden
avulla löytyy artikkelit, jos nettiosoitteissa tapahtuu muutoksia.

Tutkijatiimit saavat vastausten laadun perusteella keltaisia lieromerkkejä (ks. Liite 1).
Hankkeen koordinaattori (opettaja) lähettää lieromerkkejä tutkijatiimeille käytettävässä
sovelluksessa (esim. Kaizala tai WhatsApp). Esimerkiksi erinomaisesta vastauksesta
tutkijatiimi saa merkin, jossa on kolme lieroa. Jos vastaus ei ole jostain syystä hyväksyttävä
tai se on keskeneräinen, tutkijatiimi saa ruskean lieromerkin ja kehotuksen tutkia
tarkemmin. Tutkijatiimien tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon lieroja eli saada
lierot lisääntymään. Lieromerkit ovat siis sähköisiä merkkejä, jotka opettaja voi tehdä
esimerkiksi Canva-sovelluksella.

Ensimmäisen osan lopuksi tutkijatiimit vastaavat opettajan laatimaan testiin, esimerkiksi
Forms-visaan. Opettaja laatii testin opetusryhmälleen sopivaksi. Testi voi olla myös jossain
muussa muodossa. Opettaja muuttaa tai lisää tarvittavat asiat muokattavaan PowerPointiin
tehtävän 11 kohdalle.

Aktiviteetin toisessa osassa (1 oppitunti, 75 minuuttia) tutkijatiimit tutkivat lieroja
maastossa ja samalla jatkavat keltaisten lieromerkkien keräämistä.



Aktiviteetin kolmannessa osassa (1 oppitunti, 75 minuuttia) tutkijatiimien tehtävänä on
osissa 1 ja 2 hankittujen tietojen avulla tehdä videohakemus, jossa kastelierolle etsitään
parittelukumppania tai jossa kasteliero etsii kumppania itselleen. Tämä vaihe voidaan tehdä
joko maastossa tai luokassa. Lieron parinhakuilmoitus toimii aktiviteetin lopputehtävänä.
Sen tavoitteena on mm. koota opittua ainesta yhteen.

Lopuksi tarkastellaan tutkijatiimien vastauksia ja videoita yhdessä, arvioidaan tutkijatiimien
toimintaa (itse- ja vertaisarviointia) sekä lasketaan kerättyjen lierojen määrä (eli
lieromerkkien lierot). Eniten lieroja kerännyt tutkijatiimi saa palkinnoksi esimerkiksi ison
kasan matokarkkeja. Myös muut tiimit palkitaan hyvästä työskentelystä esimerkiksi
pienemmillä matokarkkikasoilla.

Materiaalit ja välineet

• oppilaiden omat puhelimet, joissa mm. QR-koodilukija
• Kaizala (O365), WhatsApp tai jokin muu viestisovellus vastausten ja
lieromerkkien lähettämiseen

• Canva tai jokin muu sovellus, jolla opettaja tekee sähköiset lieromerkit
• paperia roolihahmojen käyntikortteihin
• oppikirja
• lapio
• näyteastioita
• yhden litran muovipulloja
• sinappijauhetta
• suurennuslaseja

Aktiviteetti

(ohjeet muokattavassa
PowerPointissa)
Lieroilua! (Liite 1)

Liitteet

Liite 1 Linkki muokattavaan Lieroilua! PowerPointiin

Liite 2 Lieromerkit

Liite 3 Aktiviteetin PowerPointin sisältämät työohjeet

Liite 4 Vastauksia Lieroilua! – aktiviteetin kysymyksiin

Esimerkkidia Lieroilua! -PowerPointista
© Rita Keskitalo



Liite 1
Lieroilua! - aktiviteetti PowerPointissa
https://urly.fi/1m6c

Liite 2 Esimerkkinä Canva-sovelluksella tehdyt lieromerkit

Liite 3 Aktiviteetin PowerPointin sisältämät työohjeet (tehtäviin 13,14, 15 ja 17)

LIEROILUA MAASTOSSA, OSA 1 (tehtävä 13)

- Etsi ja tutki lieroja ohjeiden mukaan.
- Ota kuvia työn eri vaiheista ja lieron eri
osista.

- Tallenna myös videolle esimerkiksi lierojen
liikkumista.

1. Valitse alue, josta etsit lieroja.

Alue voi olla esimerkiksi metsä, pelto,
nurmikko, kukkapenkki tai kasvimaa.

2. Etsi merkkejä kastelierojen elämästä, kuten

jätöskasoja ja rullalle kiertyneitä lehtiä.

3. Kaiva lapiolla pieni, noin 10 senttiä syvä

kuoppa.

Laita kuopan maa-aines muoviastiaan ja etsi
siitä lieroja. Laita löytämäsi lierot näyteastiaan
(numero 1).

Laita loppu maa-aines kuopan vierelle.

LIEROILUA MAASTOSSA, OSA 2
(tehtävä 14)

1. Valmista pulloihin sinappivesi.

Sekoita litraan vettä 10 grammaa
sinappijauhetta. Ravistele voimakkaasti.

2. Kaada sinappivesi kaivamaasi

kuoppaan koko alueelle.

Sinappivesi ärsyttää lierojen ihoa ja saa
ne nousemaan kohti maan pintaa.

3. Kerää varovasti maan pinnalle

nousevat lierot näyteastiaan (numero 2).

Odota, että lierot tulevat kokonaan esille
ennen kuin poimit ne, jotta ne eivät
katkea.

4. Tasoittele lopuksi kaivamasi kuoppa

maa-aineksella.



LIEROILUA MAASTOSSA, OSA 3 (tehtävä 15)

1.Tutki lierojen rakennetta ja käyttäytymistä ohjeiden mukaan.

Kirjoita tai sanele muistiinpanot.
Etsi, tutki ja pohdi lierojen rakenteita ja elintoimintoja:

• ruumiin jaokkeet ja sukaset
• etupää
• suu
• takapää
• litistynyt häntä
• peräaukko
• selkä
• vatsa
• parittelukyhmyt
• väri
• satula
• liikkuminen
• hermosto, aistit ja aistinelimet
• jotain muuta, mitä?

2.Vapauta lierot takaisin luontoon sopivaan paikkaan.

Älä kuitenkaan palauta niitä kuoppaan, jossa on sinappivettä.

VIDEOHAKEMUS parittelukumppanin löytämiseksi (tehtävä 17)

1. Tehkää käsikirjoitus

Tehkää käsikirjoitus videohakemukselle, jossa kastelierolle etsitään tai jossa kasteliero etsii
itselleen parittelukumppania. Sisällyttäkää hakemukseen tutkimuksissa hankittua tietoa.
Kertokaa mm. kastelieron ominaisuuksista (rakenteista, elintoiminnoista ja elintavoista),
merkityksestä luonnossa sekä siitä, minkälaista kumppania se hakee.
Varmistakaa, että tutkijatiimin jokaisella jäsenellä on jokin rooli videossa.
Pyrkikää herättämään huomio kiinnostavalla sisällöllä ja persoonallisella esiintymisellä.

2. Harjoitelkaa ennen tallennusta

Harjoitelkaa videohakemusta ennen tallennusta. Pitäkää videohakemus lyhyenä, noin 1-2
minuutin mittaisena.

3. Tallentakaa hakemus videolle ja tarvittaessa editoikaa sitä

Puhukaa rauhallisesti ja selkeästi kameralle. Älkää lukeko suoraan paperista vaan pitäkää
katse kamerassa. Tarvittaessa voitte pitää muistilistaa kameran vieressä.
Valitkaa kuvauspaikaksi hiljainen ja valoisa paikka. Valitkaa myös hyvä tausta ja ympäristö
videolle.



Liite 4 Vastauksia Lieroilua! – aktiviteetin kysymyksiin

3.(QR-koodi: Suomen Luonto, Kastemadot hommissa)

Mikä on lierojen rooli ja merkitys luonnossa?

Lierot ovat maaperän muokkaajia, kuohkeuttajia ja maanparantajia. Lierot ovat hajottajia ja
ne hajottavat esimerkiksi lehtikariketta. Lierojen tekemiä reikiä pitkin vesi imeytyy helposti
maaperään ja siten esimerkiksi kasvien juuret saavat paremmin vettä. Lierot ovat myös
monien eliöiden, kuten rastaiden, siilin ja mäyrän ravintoa.
Miksi lierot ovat tärkeitä myös ihmisille?
Lierot parantavat maaperän ominaisuuksia myös pelloilla, metsissä ja kotinurmikolla eli
parantavat viljelykasvien, puiden ja nurmikon kasvua. Komposteissa lierot toimivat
eloperäisen jätteen hajottajina.

4. Mihin ryhmiin kasteliero voidaan luokitella?

Kasteliero voidaan luokitella mm. seuraaviin ryhmiin: eläimiin, selkärangattomiin eläimiin
ja nivelmatoihin.

5. (QR-koodi: Suomen Luonto, Kasteliero kaivaa jopa kaksimetrisen tunnelin)

Tehkää ajatuskartta kastelierojen ominaisuuksista vihkoon tai jollakin sähköisellä

sovelluksella. Tallentakaa ajatuskartta kuvana ja lähettäkää se hankkeen koordinaattorille.

Ajatuskartassa voi olla esimerkiksi seuraavia ominaisuuksia:

yleinen, iso, aktiivisempi kuin peltoliero, elävät samassa paikassa koko elämänsä, kotina
pystysuora käytävä, voi liikkua jopa metrin viikossa, ei syö maata, pitää häntää aina
kotikäytävän suulla, viettää talven kiemurassa maan sisässä, ohuen limakerroksen peitossa,
hengittää ihon kautta, kostea iho, voi lamaannuttaa muurahaisen, kaksineuvoinen eli
hermafrodiitti, lisääntyvät munimalla, pääravintona lehtikarike ja lehtien pieneliöt,
yksinkertainen tikapuuhermosto

6. (QR-koodi: Yle Luonto, Onnistuitko kuvaamaan muurahaisen pyörtymisen?)

(QR-koodi: LuontoPortti kontiainen)

Muurahaiset syövät lieroja mutta miksi muurahaiset pyörtyvät koskettaessaan lieroa?

Lierojen pintalima toimii anesteesina eli aiheuttaa joidenkin muurahaisten pyörtymisen.

Miten kontiaiset varmistavat, että niillä on aina tuoreita lieroja saatavilla?

Kontiaiset silpovat lierot liikuntakyvyttömiksi. Elävät mutta liikuntakyvyttömät lierot
pysyvät tuoreena.



7.(QR-koodi: Suomen Luonto, Rakastelevia lieroja)

Miten lierot lisääntyvät?

Lierot ovat hermafrodiitteja eli niillä on sekä koiraan että naaraan sukuelimet. Toinen
lieroista luovuttaa toiselle osapuolelle siittiösoluja siittiösäiliöihin. Parittelussa liero asettaa
satulansa (paksumman ja vaaleamman kohdan) toisen lieron siittiösäiliön kohdalle. Satula
erittää limaa, joka kuivuu ja muodostaa lierojen ympärille kourun, jota pitkin siittiöt
siirtyvät toiseen osapuoleen. Parin päivän kuluttua parittelusta liero aloittaa munimisen ja
hedelmöittää munat toiselta lierolta saamallaan siittiönesteellä. Hedelmöityneistä munista
kuoriutuu yleensä vain uksi pikkuliero.

Miten lierojen lisääntyminen eroaa ihmisten lisääntymisestä?

Lierot ovat hermafrodiitteja (ks. edellinen vastaus).

8.(QR-koodi: Suomen Luonto, Kastemadot hommissa)

Mistä jäljistä voit päätellä, että alueella elää kastelieroja?

Maassa olevista pienistä lehtikeoista. Osa kekojen lehdistä ovat rullautuneet, koska niitä on
kiskottu keon keskellä olevaan reikään eli lieron kotikäytävään.

9.(QR-koodi: Suomen Luonto, Kasteliero kaivaa jopa kaksimetrisen tunnelin)

Minkälaisia lierojen asunnot ovat?

Kastelieron koti on 1-2 metrin mittainen pystysuora käytävä maassa.

Miten lierot rakentavat asuntonsa?

Kasteliero työntää maata terävällä kärsäosallaan, hydraulisella painejärjestelmällä milli
kerrallaan eteenpäin.

10.(QR-koodi: Suomen Luonto, Kastemadot hommissa)

Lierot saattavat syödä maaperän mikromuoveja. Mitä siitä voi seurata?

Asiasta ei ilmeisesti ole tutkittua tietoa mutta pahimmillaan muovi voi tukkia niiden
elimistön ja lierojen kyky hajottaa eloperäisiä aineita luonnossa voi heikentyä. Pahimmillaan
lierot kuolevat muoviin.

11. Lieroilua – hankkeen koordinaattorin pitää varmistaa, että tutkijatiimiläiset ovat

todellisia asiantuntijoita ennen kuin hankkeessa edetään maastotutkimuksiin. Vastatakaa

testiin ja lähettäkää tulokset näyttökuvana koordinaattorille.

Huomaa! Tähän ei ole olemassa valmista testiä vaan opettaja laatii sellaisen itse omalle
opetusryhmälleen sopivaksi.



Allemansrätten

Johanna Nymark

Allemansrätten ger var och en rätt att röra sig fritt i naturen. Det är dock viktigt att känna
till begränsningarna inom allemansrätten. I den här uppgiften bekantar sig eleven med
miljöministeriets broschyr över allemansrätten och svarar på 25 praktiska påståenden om
vad som är sant och falskt gällande allemansrätten. Allemansrätten konkretiseras genom
ett rollspel.

Uppgiften är bra att göra inför både avsnittet om skogen och växtarter så eleven har
kunskap om hur hen ska röra sig ansvarsfullt ute i naturen. Uppgiften kan utföras både
inomhus och utomhus.

Efter att eleven klarat ett förhör om allemansrätten kan läraren ge eleven ett intyg över
god kunskap om allemansrätten.

MÅL

Biologi M6 / K4, K7
Biologi M11 / K2, K3, K7
Biologi M12 / K7
Biologi M13 / K7
Biologi M14 / K5, K7

TIDSÅTGÅNG
En lektion á 70 minuter

MATERIAL
Miljöministeriets broschyr över allemansrätten antingen digitalt eller utprintad
(https://urly.fi/1n7s)



INSTRUKTIONER

1. Eleverna får i hemuppgift att läsa broschyren över allemansrätten
2. Konkretisera allemansrätten och utvärdera samtidigt elevernas kunskap genom att
berätta en fiktiv historia som handlar om Stina och Peter som vistas ute i naturen en
dag. Be eleverna sitta ner och visa tummen upp då Stina och Peter följer
allemansrätten och be dem stiga upp när de bryter mot allemansrätten.

Historien kan t.ex. gå så här: Det är en vacker sommardag i augusti och Stina och Peter
är på väg ut på en promenad i skogen (eleverna sitter ner).
Sädesfälten böljar grant i vinden och Stina föreslår att de tar en genväg över åkern
(eleverna stiger upp).
Peter intygar att det får man inte men föreslår att de istället tar genvägen över den elaka
grannens gårdsplan (eleverna stiger upp). Okej, Stina och Peter går längs med vägen
mot skogen.
Oj, vilka vackra blommor! Prästkrage, blåklocka och rödklöver. Får man plocka undrar
Peter? (eleverna sitter ner)
Med blommorna i handen traskar Stina och Peter vidare mot skogen där blåbären
hunnit mogna. De plockar hela fem liter fina blåbär (eleverna sitter ner)
Nu är de hungriga och bryter kvistar och grenar för att göra en eld till korvgrillningen
(eleverna stiger upp)
Stina ringer den snälla grannen som äger skogen och frågar om det är okej att göra en
brasa, det går bra tycker grannen, men ber dem välja en lämplig plats. (eleverna sitter
ner, diskutera vad som är en lämplig plats)
Mätta och belåtna går de hemåt med blommor och bär.

Historien kan utökas med fler delar utgående från påståendena nedan.

3. Eleverna tar parvist ställning till påståendena eller så kan eleverna få i uppgift att göra
egna rollspel som klassen sedan går igenom.

4. Gemensam genomgång och diskussion av påståendena

5. Nästa lektion förhör om allemansrätten, utdelande av intyg



PÅSTÅENDEN OM ALLEMANSRÄTTEN

Är påståendet sant eller falskt?

1. Utländska medborgare måste ansöka om tillstånd för att få utnyttja allemansrätten
2. Man får gå över åkrar på vintern
3. Man får gå över odlade åkrar på sommaren
4. Man får köra snöskoter över åkrar utan särskilt tillstånd
5. Det är tillåtet att ta en genväg över någons gårdsplan
6. Allemansrätten kan vara begränsad i naturskyddsområden
7. På privata vägar får man gå till fots och cykla
8. Det är tillåtet att tälta ifall det inte orsakar olägenheter eller skador för markägaren
9. Man får plocka bär
10. Man får plocka blommor
11. Man får plocka svamp
12. Man får fälla träd till ved för eget behov
13. Man får bryta kvistar och grenar
14. Man får plocka ris
15. Man får samla kottar och kvistar som fallit till marken
16. Man får samla mossor och lavar
17. Man får plocka fridlysta växter ifall man bara tar en
18. Man får samla grus och stenar för eget behov
19. Man får göra upp lägereld var som helst ifall man är försiktig
20. Det är förbjudet att skräpa ner både på allmänna och privatägda områden.
21. Hundar måste alltid hållas kopplade mellan den 1 mars till den 19 augusti då de vilda

djuren har ungar.
22. Alla får avgiftsfritt meta och pilka
23. För att fiska med spö måste man betala en avgift ifall man är mellan 18 och 65 år.
24. Det är förbjudet att meta och pilka i forsar med vandringsfisk
25. Ifall man äger marken får man jaga vad som helst när som helst

1. Falskt
2. Sant
3. Falskt
4. Falskt
5. Falsk

6. Sant
7. Sant
8. Sant
9. Sant
10. Sant

11. Sant
12. Falskt
13. Falskt
14. Sant
15. Sant

16. Falskt
17. Falskt
18. Falskt
19. Falskt
20. Sant

21. Sant
22. Sant
23. Sant
24. Sant
25. Falskt

FACIT



Förhör

Är påståendet sant eller falskt?

1. Man får gå över odlade åkrar på sommaren
2. Det är tillåtet att ta en genväg över någons gårdsplan
3. Allemansrätten kan vara begränsad i naturskyddsområden
4. På privata vägar får man gå till fots och cykla
5. Man får plocka blommor
6. Man får bryta kvistar och grenar
7. Man får samla kottar och kvistar som fallit till marken
8. Man får samla mossor och lavar
9. Man får plocka fridlysta växter ifall man bara tar en
10. Det är förbjudet att skräpa ner både på allmänna och privatägda områden

FACIT

1. Falskt
2. Falskt
3. Sant
4. Sant
5. Sant

6. Falskt
7. Sant
8. Falskt
9. Falskt
10. Sant



Ekosysteemipalveluita lähiluonnosta
Ninnu Korpi ja Jenni Pekonen

Tavoitteet

Tiedot:
Oppilas
osaa kertoa mitä käsite ekosysteemipalvelu tarkoittaa (biologia T6, S6 sekä L7)
osaa kertoa siitä erilaisia esimerkkejä (L1)
ymmärtää ekosysteemin perusrakennetta (biologia T1, S2-S3, S6)

Taidot:
Oppilas
osaa kuvata videon laitteella ja osaa hiemanmyös editoida (kuvataide T1, T3, T4
sekä LI, L4 L5)
osaa havainnoida ympäristöä, sen muutoksia ja ihmisen vaikutusta siellä (biologia T6-
T7, S2-S3 ja S6 sekä L1, L4, L7,)
oppii vastuullista luonnossa liikkumista (biologia S2)
kehittää omia ryhmätyö- sekä vuorovaikutustaitojaan (suomen kieli T2, S1, L2, L5, L6)

Arvot:
Oppilas
arvostaa luonnon monimuotoisuutta ja ymmärtää miksi sitä täytyy vaalia ja suojella
(biologia T12, S2-S3 ja S6 sekä L7)
kiinnostuu luonnosta ja sen ilmiöistä (biologia T12, S6 sekä L7)

Toteutus

Aktiviteetti on suunniteltu kahdeksannen luokan oppilaille. Sen voi myös toteuttaa muilla
luokka-asteilla, esimerkiksi alakoulun puolella.

Aktiviteetti toteutetaan pääosin ulkona ryhmätyöskentelynä. Aktiviteetti kehittää oppilaan
digitaitoja, oppilas oppii tuottamaan mediaa videon muodossa ja oppii soveltamaan
opittuja tietoja käytännössä luovan tehtävän parissa. Monialainen aktiviteetti yhdistää
biologiaa, suomen kieltä ja kuvataidetta.



Aktiviteetti olisi paras toteuttaa joko syksyllä tai keväällä, kun maa ei ole lumen peitossa.
Aikaa aktiviteetin toteuttamiseen kuluu n. 2-3 x 45 minuuttia.
Ennen aktiviteetin aloitusta on syytä käydä oppilaiden kanssa mitä tarkoittaa käsite
ekosysteemipalvelut ja käydä läpi myös erilaisia esimerkkejä. Olisi hyvä myös kartoittaa,
kuinka hyvin oppilaat osaavat tehdä videoita erilaisilla mobiilisovelluksilla.

Materiaalit ja välineet

Aktiviteetissa tarvitaan välineenä yksi puhelin tai tabletti ryhmää kohden. Laitteen tulisi
olla sellainen, jolla voi kuvata videon ja siihen saa sovelluksen millä editoida
kuvamateriaali hyväksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi Applen käyttöjärjestelmällä hyvä ja
helppokäyttöinen sovellus on iMovie. Internetistä löytyy hyviä ohjevideoita eri
kuvaussovellusten käyttöön.

Aktiviteetti

Ennen aktiviteettia oppilaille opetetaan mitä käsite ekosysteemipalvelut (aineettomat ja
aineelliset) tarkoittaa. Opetus voi tapahtua esimerkiksi tekemällä aiheesta ajatuskartta
edellisellä oppitunnilla.

Maastossa oppilaat tekevät mainosvideon ekosysteemipalveluista. Tähän voidaan käyttää
aikaa 30-60 minuuttia, riippuen oppilaiden innostuksesta ja panostuksesta. Tehtävänanto
on väljä, jotta oppilaat saavat itse ideoida ja luoda vapaasti oman tuotoksensa.
Ohje oppilaille maastotyöskentelyyn:

Tehkää pienryhmissämainosvideo luonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista
Esitelkää videossa

käsite ekosysteemipalvelut
aineettomia ja aineellisia ekosysteemipalveluja mahdollisimman

monipuolisesti
Videon voi toteuttaa kuvin, näytellen yms. mielikuvitus on rajana!
Editointi tapahtuu luokassa lopputunnista

Lopputunniksi voidaan saapua luokkaan, jossa oppilaat editoivat videonsa haluamansa
näköisiksi. Tähän voidaan käyttää aikaa n. 30- 45 minuuttia. Aktiviteetin voi toteuttaa
myös ilman editointia videokuvauksen avulla.



Videot editoidaan luokassa lopputunnista tai seuraavalla oppitunnilla, riippuen miten
ajankäyttö on onnistunut. Oppilaat palauttavat videonsa opettajalle sovitulla tavalla,
esimerkiksi Google Classroomiin. Palautuksen jälkeen videot voidaan katsoa yhdessä
luokan kanssa ja lopuksi voidaan vielä keskustella ekosysteemipalvelujen
monipuolisuudesta ja merkityksestä.

Apukysymyksinä keskusteluun voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
1. Mihin kahteen ryhmään ekosysteemipalvelut jaetaan? Miten ne eroavat
toisistaan?

2. Oliko helppo löytää monipuolisesti erilaisia ekosysteemipalveluita?
3. Mitä ekosysteemipalveluita videosta jäi puuttumaan? Miksi?
4. Mikä on itsellesi tärkein ja merkityksellisin ekosysteemipalvelu? Miksi?
5. Olisitko valmis luopumaan jostain ekosysteemipalvelusta? Miksi?

Huomioita aktiviteetin toteutuksesta

Aktiviteetin ohje oli tarpeeksi selkeä ja oppilaat tarttuivat nopeasti tehtävän tekoon.
Kaksoistunnin (2 x 45 min) aikana ehdimme kuvata videopätkät ja ottaa kuvat. Osa ehti
myös editoida ja palauttaa tehtävän, osalla jäi vielä kesken. Oppilaat osasivat käyttää video-
ja editointisovelluksia.



Ötökän elämää - selkärangattomien
suojelualue

Tavoitteet

Aktiviteetin tavoite on lisätä ulkona oppimista biologian kursseilla sekä saada opiskelijat
pohtimaan lähiympäristön luontoarvoja. Uudessa lukio-opetuksen opetussuunnitelmassa
tavoitteena tulee olemaan, että opiskelija ymmärtää oman toimintansa merkityksen
luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon
monimuotoisuuden säilyttämisessä. Opiskeluympäristöjen tulee olla monipuolisia ja
luontoa tulee hyödyntää niin, että luova ajattelu ja tutkimiseen perustuva opiskelu ovat
mahdollisia. Tässä aktiviteetissa käytetään myös digitaalisia välineitä tiedon hankinnassa,
käsittelyssä ja jakamisessa.

Aktiviteetissa on yhdistettynä biologian, maantieteen ja terveystiedon oppiaineet ja lisäksi
mahdollisuus laajentaa aktiviteettia kemiaan liittyvillä tehtävillä. Opetussuunnitelman
mukaan biologian opetukselle on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva
tiedonhankinta, tutkimuksellisuus sekä aktivoivat ja vuorovaikutteiset työtavat. Biologian
opetuksessa myös työskennellään digitaalisissa ja koulun ulkopuolisissa
opiskeluympäristöissä. Tässä harjoituksessa mennään lähimetsään ja data kerätään
tutkijoidenkin käytössä olevan Epicollect5-sovelluksen avulla.

Harjoitus soveltuu biologian osalta ennen kaikkea kurssille BI2 Ekologia ja ympäristö.

Terveystiedon osalta harjoituksessa toteutuu tavoite hahmottaa terveyden laaja-alaisuus.
Tavoitteena on, että opiskelija huomaa ympäristön merkityksen oman terveyden
edistämiseen ja ylläpitämiseen. Harjoituksessa toteutuu TE2 “Ympäristö ja terveys”
kurssin tavoitteet tarkastella elinympäristöjen terveysvaikutuksia sekä omien valintojen
merkitystä ympäristön terveydelle.

Maantieteen opetussuunnitelmassa korostuu luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan
vuorovaikutus sekä ajatus muuttuvasta maailmasta. Luonnonsuojelualueen perustamisessa
on huomioitava esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutus alueeseen sekä eri tahojen
intressit alueen suojelemiseksi. Lisäksi harjoituksessa hyödynnetään geomediaa sekä tiedon
hankinnassa että esittämisessä. Harjoitus liittyy maantieteen moduuleihin GE1, GE2 ja
GE4.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista toteutuvat mm. hyvinvointiosaaminen,
vuorovaikutusosaaminen sekä ympäristöosaaminen. Harjoituksessa toteutuu myös
opetussuunnitelman tavoite toteuttaa ryhmässä kokeellista työskentelyä maastossa.



Toteutus

Aktiviteetti on suunnattu lukioikäisille, mutta toimii varmasti myös yläkoulussa.
Kysymyslomaketta on helppo muokata ryhmän mukaan. Paras ajankohta aktiviteetin
suorittamiseen on alkusyksy tai kevät ja aktiviteetin kesto voi olla yhdestä oppitunnista
(75min) kolmeen oppituntiin. Aktiviteetissa toimitaan pienryhmissä.

Mikäli käytettävissä on kolme oppituntia, voi harjoituksen toteuttaa seuraavalla tavalla:

Ensimmäisellä oppitunnilla käydään läpi teoria (ekosysteemipalvelut ja luonnon- ja
ympäristönsuojelu) sekä harjoituksessa käytettävät sovellukset. Myös alueen valintaan
fyysisten karttojen tai karttasovellusten avulla kannattaa jättää aikaa. Toinen tunti kuluu
maastossa ja kolmannella tunnilla opiskelijat ehtivät esittelemään alueensa.

Harjoitusta on testattu kahtena kertana Kaustisen musiikkilukiossa, jossa käytettävissä on
75 minuutin oppitunnit. Aktiviteetti toimi hyvin sekä keväällä että syksyllä.

Lukiokursseilla haasteena on opiskeltavan asian määrä suhteessa käytettävään aikaan.
Vaikka toiminnallisuus, tutkimukset ja ulkona oppiminen opettavat itse asian lisäksi myös
muita opetussuunnitelman taitoja (esimerkiksi vuorovaikutustaitoja) ja lisäävät
kokemuksellisuutta, kuluu niihin lähes aina aikaa luokkaopiskelua enemmän. Opiskelijoilta
saadun palautteen mukaan tehtävä kuitenkin konkretisoi hyvän suojelualueen kriteereitä
sekä ekosysteemipalveluja. Lisäksi opiskelijoilla heräsi mielenkiinto lähiluontoa kohtaan ja
he kiinnittivät huomiota esimerkiksi alueen roskiin. Tämän perusteella maasto-opetuksella
on paikkansa myös lukio-opinnoissa.

Arviointi

Tässä tehtävässä arvioidaan
opiskelijan peruskäsitteiden
hallintaa ja käyttöä (esim.
ekosysteemipalvelut, luonnon
monimuotoisuus, terveyden
edistäminen) sekä kykyä analysoida,
arvioida ja yhdistää maastosta
hankkimaansa tietoa toimivan
suojelualueen perustamiseksi.
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota
eri näkökulmien huomioimiseen
sekä kykyä esittää kerätty tieto
selkeästi ja perusteellisesti.



Aktiviteetti

Ajatuksena on luonnonsuojelualueen perustaminen selkärangattomille. Ryhmä valitsee
kartan avulla sopivan alueen lähistöltä, johon haluaisi perustaa pienen suojelualueen
selkärangattomille. Suojelualueen suunnittelussa huomioidaan mm. alueen koko ja muoto,
lähiympäristö, ekologiset käytävät, puskurivyöhyke jne. Suunnittelussa voidaan hyödyntää
paikkatietoa. Ennen maastoon lähtöä opiskelijat listaavat hyvän suojelualueen kriteerit,
jotka sitten yhdessä käydään läpi.

Mikäli aikaa on käytettävissä useampi oppitunti, voidaan ensimmäisellä tunnilla ohjeistaa
opiskelijat etsimään paikkatietoikkunasta oman koulun lähiympäristö ja valitsemaan
seuraavat karttatasot: maastokartta, rinnevarjostus ja maaperäkartta. Näitä tietoja
yhdistelemällä opiskelijat voivat suunnitella, mille alueelle lähtevät työtä tekemään. Alueen
voi myös rajata kartalta ja kartan tulostaa mukaan maastoon.

Suunnittelun jälkeen ryhmä lähtee maastoon, jossa tarkentaa valitsemaansa aluetta
mikroympäristön mukaan. Ryhmä valitsee ja rajaa kartan alueelta mielestään
suojelualueeksi sopivan mikroympäristön. Alueen koko määräytyy narun pituuden mukaan.
Ennen maaston lähtemistä kannattaa painottaa, että lomakkeen kysymykset 1-4 koskevat
laajemmin aluetta ja ympäristöä, johon ryhmä saapuu.

Ryhmä tutkii suojelualuetta ja sen ympäristöä tarkemmin liitteenä olevien kysymysten
avulla. Kysymykset kirjataan Epicollect5-sovellukseen, jotta vastaukset ovat helposti
tarkasteltavissa luokassa. Alueelta voidaan ottaa näytteitä myöhempää tutkimusta varten.
Kukin ryhmä varautuu esittelemään tutkimansa alueen ja yhdessä pohditaan, mille alueista
olisi järkevintä perustaa uusi suojelualue. Alueiden esittelyt onnistuvat kätevästi
Epicollect5-sovelluksen avulla. Opiskelijat kannattaa myös muistuttaa lataamaan lopuksi
kaikki data Epicollect5:seen eli myös kuvat ja videot.

Halutessaan opettaja voi hakea harjoituksessa käytettävän lomakkeen sovelluksen avulla
nimellä “Otokan elamaa Lammilla” ja kopioida lomakkeen omaan käyttöönsä.



Ötökän elämää - selkärangattomien
suojelualueen perustaminen

Maria Kettu

Tehtävänänne on pienryhmissä etsiä lähialueelta sopiva kohde, johon voisi perustaa
selkärangattomien suojelualueen. Suojelualue rajataan narulla ja sen koko määräytyy
saamanne narun mukaan. Alueen olisi täytettävä hyvän suojelualueen kriteerit
mahdollisimman kattavasti. Suunnitteluvaiheessa teillä on apuna alueen suunnistuskartta
sekä paikkatietoikkuna-palvelu. Myös muita karttoja ja tietoja voi käyttää. Täsmällinen alue
tarkentuu, kun lähdette maastoon tutkimaan aluetta.

Muista noudattaa maastoon mennessä yleistä varovaisuutta ja liikennesääntöjä!

Ohjeet:

Listaa ensin luokassa mitä ovat hyvän suojelualueen kriteerit? Minkälaisia asioita tulee
ottaa huomioon, kun aiotaan perustaa uusi suojelualue? Mitä eri tahoja suojelualueen
perustaminen koskee? Esimerkiksi kuntalaiset, maanomistajat..

Suunnittele saamiesi karttojen avulla alue, jonne haluaisit oman suojelualueen perustaa.
Rajaa alue kartalta ja mieti myös, mikä merkitys alueen ympäristöllä on suojelun
näkökulmasta.

Sitten mennään metsään! Kaikkiin kysymyksiin vastataan Epicollect5-sovelluksen avulla.
Tarkista, että olet ladannut sovelluksen puhelimeesi. Koostatte ryhmän kanssa myös
lopuksi lyhyen esittelyvideon alueestanne. Hyödyntäkää videossa lomakkeen vastauksia.

Etsi kartalle merkitsemäsi alue maastosta. Havainnoi alueen ympäristöä eli aluetta
laajemmin. Vastaa alla oleviin kysymyksiin Epicollect5-lomakkeelle.

1. Onko alue luonnontilainen vai näkyykö alueella tai sen läheisyydessä ihmisen toiminnan
jälkiä? Mitä? Kuvaa alue.

2. Mittaa alueen melutasoa lataamasi sovelluksen avulla. Merkitse 30 sekunnin keskiarvo
muistiin ja pohdi, mikä merkitys melulla on alueelle. Millaisia kuulemasi äänet ovat?

3. Luonto tarjoaa meille sekä aineettomia että aineellisia ekosysteemipalveluja. Minkälaisia
ekosysteemipalveluja tutkimallasi alueella voisi olla

a. Mitä ylläpitäviä palveluja ja säätelypalveluja havaitset?
b. Entä tuotantopalveluja?
c. Tai kulttuuripalveluja?

4. Luonnolla on myös terveyttä edistävä vaikutus. Istu hetki hiljaa, sulje silmäsi ja hengitä
rauhallisesti. Mieti, miten kyseinen alue ja siellä liikkuminen voi edistää terveyttä?



Valitse sitten lähiympäristöstä jokin mikroympäristö eli pienempi alue, joka mielestäsi
sopisi parhaiten selkärangattomien luonnonsuojelualueeksi. Tarkista suojelualueen
suunnittelussa huomioitavat asiat tunnin alussa tekemästäsi listauksesta. Rajaa alue narulla.
Alueen tulee olla sen kokoinen, että naru riittää sen rajaamiseen.

5. Valokuvaa alue. Voit ottaa myös lähikuvia.
6. Listaa alueen bioottisia ja abioottisia ympäristötekijöitä.
7. Mittaa abioottisista tekijöistä valon määrä lataamasi sovelluksen avulla. Vie mittari
suoraan suojelualueesi päälle. Ilmoita tulos luxeina.

8. Laske alueen pinta-ala.
9. Kirjoita perustelut sille, miksi valitsit kyseisen alueen suojelualueeksi. Mieti alueen
muotoa, monimuotoisuutta, puskurivyöhykettä, kokoa, reunavaikutusta, mahdollisia
ekologisia käytäviä tai askelkiviä ympäröivän alueen kanssa jne.

10. Havainnoi alueen kasvillisuutta.
a. Mikä on alueen kasvillisuuden peittoaste eli kuinka monta prosenttia alueen
pinta-alasta on kasvillisuuden peitossa? Ota mukaan myös jäkälät.

b. Mikä on yleisin kasvilaji alueella? Mainitse myös kolme seuraavaksi yleisintä lajia.
Ota tarvittaessa näytteitä näistä mukaan luokkaan ja kuvaa kohteet.

c. Mitä jäkäliä tunnistat alueelta?
d. Laske kuinka monta eri kasvilajia löydät alueelta.

11. Tutki alueen eliöstöä.
a. Havainnoi aluetta tarkkaan ja yritä löytää sieltä merkkejä selkärangattomista.
Merkitse kaikki havainnot ylös.

12. Tee edellisten kysymysten perusteella lyhyt video suojelualueesta eli tiivistä
maksimissaan minuutin pätkään perustelut sille, miksi kyseinen alue pitäisi saada
suojelin piiriin.

13. Kun olet valmis, kerää naru talteen. Muista myös tallentaa ja ladata projektisi
Epicollect5-sovelluksella!

Luokassa: Valmistaudu esittelemään suojelualueesi Epicollect5-sovelluksen avulla.

<— <— Kuva 1.

Suojelualueen yleisilme

<— Kuva 2. Narulla rajattu

suojelualue



Opettajien suunnittelemia opetuskokonaisuuksia
ulkonaoppimisen sekä tutkimuksellisuuden lähtökohdista.
Kirja sisältää valmiita työohjeita ja ideoita opetukseen,

opettajilta opettajille.

PINKKA
Lajituntemuksen oppimisympäristö


