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Opinnäytetyö käsittelee tiedekasvatusta osana varhaiskasvatusta ja erityisesti 2-3-vuotiaiden 

varhaiskasvatuksessa tapahtuvana pedagogisena toimintana. Opinnäytetyössä haluttiin 

kehittää varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 mukaisesti tutkivaan työtapaan 

kannustavaa toimintaa, huomioiden laaja-alaisen osaamisen näkökulmat. Olemassa oleva 

tieto on suunnattu valittua kohderyhmää isommille lapsille. Tutkimusten mukaan 

varhaiskasvattajilla ei ole riittävää tietoa ja taitoa suunnitella ja toteuttaa tiedekasvatusta. 

Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää ja edistää tiedekasvatusta osana 

varhaiskasvatusta. Kehittämistyön keskeinen lähtökohta on lasten mielenkiinnon kohteet. 

Tavoitteena on, että pedagoginen sisältö innostaa lapsia tutkimaan ja toimimaan omassa 

ympäristössään. 

 

Opinnäytetyössä kehittämistyön tarkoituksena on kehittää tiedekasvatusta soveltamalla jo 

olemassa olevaa tieteellistä tietoa pienten lasten varhaiskasvatuksen pedagogisen sisällön 

kehittämiseksi. Kehittämistyön tavoitteena oli luoda julkinen blogi osana opinnäytetyötä, 

jossa esitellään kehitettyä toiminnallista sisältöä tiedekasvatuksen tueksi varhaiskasvatuksen 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Blogin sisällön lähtökohtana on helposti lähestyttävät ja 

ratkaisuiltaan yksinkertaiset toiminnalliset tiedekasvatuksen sisällöt, jotka soveltuvat 2-3-

vuotiaille. 

 

Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimii kunnallinen Etelä-Suomessa sijaitseva päiväkoti ja 

varhaiskasvatusyksikkö, jonka 1-3 vuotiaiden ryhmässä tiedetehtäviä kokeiltiin. Tehtävät on 

onnistuneesti tehty päiväkodissa lasten kanssa. Lapset ovat osallistuneet innoissaan kaikkeen 

toimintaan ja pitäneet siitä. Lopputuloksen oli sisällöltään monipuolinen ja 

yhteistyökumppanin työyhteisön helposti hyödynnettävissä. Tiedetehtäviä kokeiltiin 

lapsiryhmän kanssa ja näiden kertojen sisällöstä koostettiin blogimuotoinen opas käytännön 

työssä hyödynnettäväksi. Opinnäytetyötä on arvioitu suunnitelmassa toteutetun SWOT-

analyysin, lasten ja työyhteisön arviointien ja itsearvioinnin kautta.  
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The thesis deals with science education as pedagogical activities in early childhood education 

and care for 2–3-year-olds. The aim of the thesis was to develop activities that encourage into 

exploratory working methods, considering the perspectives of comprehensive expertise. 

Children's interests and the fact that well-designed pedagogical content inspires children to 

explore and act in their own environment is a key starting point for development work. 

The thesis was carried out as a functional development work. The aim of the development 

work is to develop the science education of children aged 2–3 years, applying existing 

scientific data to develop the pedagogical content of early childhood education and care for 

young children. The results of the development work are presented in a blog that presents 

the developed functional content to support science education in early childhood education 

and care activities. 

The thesis is partnered with the southern Finnish city and its daycare centre, whose group of 

1–3-year-olds experimented the science tasks. The aim was that the results would be diverse 

in content and easily utilized by the partner's work community. The science assignments were 

tested with a group of children, and a blog-based guide to practical work was compiled on the 

content of their experiences. The thesis has been evaluated through a SWOT analysis, through 

the evaluations of the children and the work community and self-assessment. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyössä on kehitetty erityisesti 2-3-vuotiaille varhaiskasvatukseen soveltuvaa 

tutkivaa tiedetoimintaa. Työyhteisölle suunnattu opas antaa neuvoja työntekijöille 

tiedekasvatustoiminnan tuomiseksi osaksi varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa. 

Suunniteltujen toimintatuokioiden sisältö perustuu varhaiskasvatussuunnitelman 

(Opetushallitus 2018) tavoitteisiin ja sitä hyödyntämällä voidaan vahvistaa lasten laaja-alaisen 

osaamisen taitoja tiedekasvatuksen mahdollisuuksia hyödyntämällä.  

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää 2-3-vuotiaiden lasten tiedekasvatusta soveltamalla 

olemassa olevaa tietoa tiedekasvatuksesta pienille lapsille. Kehittämistyön tavoitteena on 

luoda blogi, jossa on toiminnallista tiedekasvatuksen sisältöä varhaiskasvatuksessa lasten 

kanssa toteutettavaksi. Kehittämistyön mielenkiinto kohdistuu erityisesti 2-3-vuotiaiden 

varhaiskasvatukseen ja tapoihin tuoda tiedekasvatus lähemmäksi varhaiskasvatuksen arkea. 

Antaa inspiraatiota tiedekasvatuksen tuomiseksi osaksi varhaiskasvatuksen suunnitelmallista 

toimintaa alle kolmevuotiaiden varhaiskasvatuksessa. Ajatuksena on, että sama toimivaksi 

suunniteltu työväline sopii myös lasten huoltajille lasten tiedekasvatuksen tueksi ja 

kiinnostuksen herättämiseksi tiedekasvatusta kohtaan. Blogin sisällön lähtökohtana on 

helposti lähestyttävät ja ratkaisuiltaan yksinkertaiset toiminnalliset tiedekasvatuksen sisällöt, 

jotka soveltuvat erityisesti alle kolmevuotiaiden kanssa tehtäväksi. Tavoitteena on, että 

pedagoginen sisältö innostaa lapsia tutkimaan ja toimimaan omassa ympäristössään. 

Opinnäytetyön tietoperustana on koulutusohjelmassa hankittu osaaminen sekä 

varhaiskasvatuksen ja tiedekasvatuksen kirjallisuus. Tietoperustan avulla keskitytään 

kehittämään työn sisältöä. Työssä hyödynnetään erityisesti varhaiskasvatuksen työtä ja 

sisältöä ohjaavia lähteitä. Toiminnan sisällön suunnittelussa keskitytään 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 (Opetushallitus 38,40) mukaisesti tutkivaan 

työtapaan ja kannustavaan toimintaan, jossa huomioidaan laaja-alaisen osaamisen 

näkökulmat, kuten että toiminta mahdollistaa asioiden ja ilmiöiden laaja-alaisen tarkastelun 

ja tutkimisen. Lasten mielenkiinnonkohteet ja kysymykset ovat suunnitellun toiminnan 

keskeinen lähtökohta ja tavoitteena on, että hyvin suunniteltu pedagoginen sisältö innostaa 

lapsia tutkimaan ja toimimaan omassa ympäristössään. 

Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyökumppanin varhaiskasvatusyksikössä. 

Yhteistyökumppanina on Etelä-Suomessa sijaitseva kunnallinen päiväkoti. Opinnäytetyön 

tuotos eli blogissa olevat tehtävät ja toiminnallinen sisältö esitellään ennen julkaisua 1-3-

vuotiaiden päiväkotiryhmässä käytännön kokeilussa, jonka pohjalta saatiin tietoa 

tiedekokeiluiden toimivuudesta ja sopivuudesta alle 3-vuotiaille.  
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2 Opinnäytetyön lähtökohdat  

Varhaiskasvatuslaki määrittää varhaiskasvatuksen toteuttamista valtakunnallisesti. Laki 

määrittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen. Varhaiskasvatussuunnitelma 

kokonaisuutena on kolmitasoinen, ohjaten lisäksi paikallisten ja lapsikohtaisten 

varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaa. (Opetushallitus 2018, 7.) Opinnäytetyötä aiheen 

valinnasta alkaen ohjaa vahvasti Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelma ja erityisesti 

laaja-alaiset osaamisen alueet, jotka luovat perustaa tiedekasvatuksen toteuttamiselle 

varhaiskasvatuksessa. 

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämistyönä, jossa tarkoituksena on kehittää 2-3-vuotiaiden 

lasten kanssa tapahtuvan tiedekasvatuksen osaamista varhaiskasvatuksessa. Työn 

kehittämisen tarve nähtiin erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten parissa tehtävän 

tiedekasvatuksen osalta, koska aiempi saatavilla oleva tieto käsitteli lähinnä tätä vanhempien 

lasten tiedekasvatusta ja tiedepedagogiikkaa opetuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet (Opetushallitus 2018) ja Varhaiskasvatuslaki (540/2018) ohjaavat 

varhaiskasvatuksen keskeisiä sisältöjä sekä työn ja laadun kehittämistä. Varhaiskasvatuksen 

laadunarvioinnissa puutteita on havaittu erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten 

pedagogiikassa. (Repo ym. 2019, 5.) Tämä vahvisti ajatusta keskittää opinnäytetyössä 

tapahtuva kehittäminen erityisesti 2-3-vuotiaiden parissa tapahtuvaan pedagogiseen 

toimintaan.  

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – 

Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa (Repo ym. 

2019, 95-101) tutkimus on käsitellyt myös tiedekasvatusta varhaiskasvatuksessa. 

Tutkimuksessa todetun mukaisesti, varhaiskasvatuksen henkilöstön mielestä suurimmat syyt 

toiminnan toteutumisen esteenä olivat puutteelliset tutkimusvälineet ja toimintaan 

epäsopivat tilat. 51% vastaajista kertoi, että tutkivaa toimintaa järjestettiin yksiköissä 

kuukausittain tai harvemmin. Osaamisen puute alle kolmevuotiaiden tutkimaan kannustavan 

toiminnan järjestämisessä koettiin toiminnan järjestämisen esteeksi. Henkilöstö kuvaili 

vastauksissaan, ettei pienten kanssa voi toteuttaa tutkivaa tai monilukutaitoa vahvistavaa 

toimintaa. Tutkimuksen perusteella todettiin, että henkilöstölle on tarve 

täydennyskoulutukselle alle kolmevuotiaiden varhaiskasvatuksessa tapahtuvan tiedetoiminnan 

ja monilukutaidon kehittämiseen perustuen.  

Tässä opinnäytetyössä on kehitetty erityisesti alle kolmevuotiaille varhaiskasvatukseen 

soveltuvaa tutkivaa tiedetoimintaa, joka perustuu varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin. 

Sisältöjä suunnitellessa on erityisesti huomioitu tarvittavien välineiden saatavuuden ja 

tutkimustehtävien turvallisen toteutuksen lapsiryhmässä. 
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2.1 Opinnäytetyön tausta 

Kehittämistyön tulee olla tarvelähtöistä ja tavoitteiltaan riittävän määriteltyä sekä 

suunnitelmallista. Suunnitteluvaiheessa täsmennetään ideavaiheen ajatuksia työn 

realistisuudesta ja työn toteuttamisedellytyksistä. Kehittämistoiminnan tulee olla näyttöön ja 

tutkittuun tietoon perustuvaa. (Salonen, Eloranta, Hautala & Kinos 2017, 61.) 

Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä erään kunnallisen Etelä-Suomessa sijaitsevan 

päiväkodin ja varhaiskasvatusyksikön kanssa, jonka alle 3-vuotiaiden ryhmässä opinnäytetyön 

toiminnalliset osuudet kokeillaan käytännössä toimiviksi. Yhteistyökumppanin kanssa on tehty 

opinnäytetyösopimus, tutkimuslupa ja vaitiolovelvollisuuslomake. Varhaiskasvatuksen 

työpaikoilta on kantautunut viestiä siitä, kuinka nykyinen tiedekasvatuksen materiaali on 

pitkälti suunnattu yli 4-vuotiaille. Oma kokemus vahvistaa tätä päiväkodilta kantautuvaa 

viestiä. Opinnäytetyön tavoitetta ja tarvetta on kartoitettu työelämässä. Toiveena 

yhteistyöpäiväkodin henkilöstöllä oli käytännön läheisiä ja helposti lasten kanssa 

toteutettavia tiedekokeita. Erityisen positiivisesti suhtauduttiin ohjeiden suuntautuvuudesta 

alle 3-vuotiaille. Kehittämistyönä syntyvän blogin tiedevinkit käyvät käytännön kokeilussa 1-3-

vuotiaiden päiväkotiryhmässä. 

Suunnitelmavaiheessa haettiin perusteluja aiheen tarpeellisuudelle avoimilla haastatteluilla 

päiväkodin henkilökunnalle. Näissä keskusteluissa pyrittiin selvittämään aiheen tarpeellisuutta 

ja henkilökunnan kokemuksia aiheesta. Teemahaastattelun avulla voidaan saada selville 

kehittämistyön tarvetta sekä määritellä tarkemmin ilmiötä tai ongelmaa, työn vaikuttavuutta 

sekä arvioida tuloksia (Kananen 2012, 99). Päiväkodilla tätä keskustelua käytiin henkilöstön 

kanssa yksilöllisten keskustelujen avulla sekä ryhmämuotoisesti tiimipalaverissa. Haastattelun 

aihealueena oli tiedekasvatus. Osalle tiedekasvatus-käsitteenä ei ollut lainkaan tuttu. 

Käytyjen keskustelun myötä päiväkodin esikouluryhmä oli tehnyt eniten tiedekasvatukseen 

liittyviä toimintoja. Myös 3-5-vuotiaiden ryhmässä oli tehty harvakseltaan joitakin 

tiedetehtäviä. Haastatteluiden myötä kävi ilmi, että selvästi 2-3-vuotiaiden 

tiedekasvatukselle oli kysyntää. Sitä ei ole aiemmin juurikaan hyödynnetty. Aiheesta oltiin 

innoissaan ja sille todettiin olevan tarvetta etenkin tulevaisuuden tarpeisiin peilaten. 

Lasten vanhempia informoitiin Päikky-sovelluksella ryhmässä toteutettavasta opinnäytetyön 

käytännön kokeilusta. Huoltajille annettiin mahdollisuus kieltää lapsensa osallistuminen 

tiedekokeiluihin. Kukaan vanhemmista ei kieltänyt lapsensa osallistumista. Vanhemmilta 

saatu palaute oli hyvää jo ennen toiminnan aloittamista. Kaksi huoltajaa kertoi olevansa 

itsekin innoissaan aiheesta. He kertoivat jäävänsä innolla odottamaan toteutettavia 

tiedetehtäviä. 
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2.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus 

Opinnäytetyössä tarkoituksena on kehittää erityisesti 2-3-vuotiaiden lasten tiedekasvatusta 

varhaiskasvatuksessa. Tässä kehittämistehtävässä hyödynnetään ja sovelletaan jo olemassa 

olevaa tutkimuksellista tietoa tiedekasvatuksesta. Tarkoituksena on kehittää ja edistää 

tiedekasvatusta osana varhaiskasvatusta. Opinnäytetyö tuo tiedekasvatusta lähemmäksi 

varhaiskasvatuksen arkea ja antaa inspiraatiota tiedekasvatuksen tuomiseksi osaksi 

varhaiskasvatuksen suunnitelmallista toimintaa alle 3-vuotiaiden päiväkotiarjessa. 

Kehittämistyön tavoitteena luodaan varhaiskasvattajille suunnattu ja toiminnan toteutuksen 

tueksi helposti saatavilla olevaa materiaalia blogin muodossa. Blogin sisältö on helposti 

lähestyttävää ja toteutettavaa, joka sopii tehtäväksi erityisesti valitun ikäryhmän kanssa. 

Blogin sisältö on myös perheiden hyödynnettävissä. Tavoitteena on, että pedagoginen sisältö 

innostaa lapsia tutkimaan ja toimimaan omassa ympäristössään. 

2.3 Aiemmat aiheesta tehdyt opinnäytetyöt ja tutkimukset 

Pienten lasten tiedekasvatuksesta on tehty graduja, opinnäytetöitä ja väitöskirja. Aiemmin 

tehtyjä opinnäytetöitä, tutkimuksia ja muita vastaavia on niukasti.  Tietoperustaa erityisesti 

alle kolmevuotiaiden tiedekasvatuksesta on saatavilla hyvin vähän, joten lähteissä on 

keskitytty yleisesti varhaiskasvatuksen aihealueeseen. 

Tiedekasvatuksen voidaan ajatella herättäneen viime vuosina kiinnostusta eri toimijoissa. 

Erityisesti tiedekasvatukseen on paneutunut LUMA2020- projekti, joka on mielenkiintoinen 

tiedekasvatuksen aihealueella. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa projektissa 

toimi yli 11 korkeakoulua, muodostaen yhdessä LUMA-keskus verkoston. LUMA2020 ohjelmassa 

tavoite oli innostaa ja lisätä lasten opiskelumotivaatiota luonnontieteiden, matemaattisten 

aineiden ja teknologian opiskeluun sekä kehittää LUMA-aineiden opetusta 

varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Projekti sai rahoitusta opetushallitukselta. Toiminnan 

oppimisprojektien neljä teemaa ovat kestävä kehitys, matematiikka ympärillämme, 

teknologia ympärillämme sekä minun LUMAni. (LUMA, 2021.) LUMA2020-projekti tarjoaa 

kattavasti materiaalia opetuksen tueksi, sekä kouluttaa kaikkien koulutusasteiden opettajia 

aiheen parissa. 

Vartiainen (2016) tutki Helsingin yliopistossa kemian alan väitöskirjaansa varten pienten 

lasten tiedekasvatusta. Vartiaisen kehittämistutkimus Pienten lasten tutkimuksellisen 

luonnontieteiden opiskelun edistäminen tiedekerho-oppimisympäristössä on ensimmäinen 

kotimainen väitöskirja varhaisiän tiedekasvatuksesta. Vartiainen on kirjoittanut myös kirjan 

oppaaksi varhaiskasvattajille ja huoltajille tiedekasvatuksen sisällöistä. Mistä syntyy tuulen 

voima? tiedekasvatusta ihmetellen ja leikkien (2018) antaa tutkimukseen perustuvaa tietoa 

pienten lasten tiedekasvatuksesta ja sen merkityksestä lasten kehitykselle. Kirja sisältää 
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tiedon lisäksi erilaisia harjoitteita ja käytännön neuvoja arkisten tilanteiden hyödyntämisestä 

tiedekasvatuksen tueksi. 

Tiedekasvatuksesta ja varhaiskasvatuksesta on tehty joitakin opinnäytetöitä, joissa on 

keskitytty erityisesti tiedekasvatuksen sisältöihin varhaiskasvatuksessa sekä esittelemään 

tiedekasvatuspainotteista toimintaa. Riippi (2020) on tehnyt opinnäytetyönään esittelyvideon 

tiedepainotteisuudesta Pilke-päiväkodeissa. Lahtinen & Lepistö (2019, 52-53) ovat 

toteuttaneet opinnäytetyönään tiedekerhotuokioista intoa lasten tiedekasvatukseen: survey-

tutkimuksen Tiedekoulun tuottaman tiedekerhotoiminnan vaikutuksista asenteisiin ja 

toimintaan päiväkodeissa ja kotona. Saatujen tulosten mukaan tiedekasvatustoiminnassa 

toimivaa on leikinomainen ja toiminnallinen, lasten kehitystasoon sopeutettu 

tiedekerhotoiminta. Vaikuttavuuden kannalta olennaista olisi aiheiden käsittely kaikissa 

lapsen oppimisympäristöissä ja useasti aiheeseen palaaminen esimerkiksi tuotettujen 

dokumenttien avulla. Lahtinen ja Lepistö toteavat tutkimuksensa perusteella, että lisää 

osaamista kaivataan erityisesti päiväkotien pienimpien alle 4-vuotiaiden lasten 

tiedekasvatukseen. 

2.4 Kehittämistyö 

Kyseessä on työn kehittämisen opinnäytetyö, jossa kehittämisen kohteena on työn 

pedagogisen sisällön laajentaminen tiedekasvatuksen aihealueella. Työn kehittämistehtävän 

lähtökohta on yhteistyökumppanin työyhteisössä esille noussut tarve kehittää erityisesti alle 

3-vuotiaiden varhaiskasvatukseen soveltuvaa tiedekasvatuksen sisältöä. Opinnäytetyön 

pääpaino kehittämistyössä on kehittää varhaiskasvatuksessa tapahtuvaan pedagogiseen 

toimintaan sisältöä, joka sopii erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä tapahtuvaan toimintaan. 

Kyseessä on toimintatavan kehittäminen työyhteisössä. Toimintatavan kehittäminen voi 

koskea yksittäisiä työntekijöitä tai koko työyhteisöä, jonka toimintamalleja halutaan kehittää 

haluttuun suuntaan (Toikko & Rantanen 2009, 16). Tietoperustassa on kehittämistyöhön 

soveltuvaa tutkimuksellista tietoa, jota sovelletaan tähän kehittämistarpeeseen. Kerätyn 

aineiston avulla kokeiltiin sopivia tehtäviä ja luotiin varhaiskasvatuksen työhön soveltuvaa 

käytäntöä, jonka avulla kehittämistyö voi muotoutua pysyväksi osaksi varhaiskasvatuksen 

sisältöä. Kehittämistoiminta on toteutettu mahdollisimman osallistavana ja 

työelämälähtöisenä sekä kaikki kehitetyt tehtävät on tekijän toimesta opinnäytetyön 

toteutuksessa kokeiltu käytännössä toimiviksi malleiksi. Kehittämistyössä kehittäjän tulee 

osallistua konkreettiseen toimintaan eikä jäädä ulkopuolisen asiantuntijan rooliin (Toikko & 

Rantanen 2009, 10). 

Kehittämistyönä opinnäytetyö vastaa työelämän tutkimusavusteisen kehittämisen 

menetelmää. Opinnäytetyössä hyödynnetään jo olemassa olevaa tieteellistä tietoa ja 

menetelmäosaamista työmenetelmien kehittämiseksi. Tutkimuspainotteisen kehittämistyön 
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ohjaavia tekijöitä ovat työn pragmaattisuus, hyödyllisyys ja toimivuus, eikä ainoastaan 

kehittämistyöllä tuotettu tieto (Salonen, Eloranta, Hautala & Kinos 2017, 39). 

Tutkimusavusteisen kehittämisen päämääränä on olemassa olevaan tieteelliseen tietoon 

perustuva työelämän kehittäminen. Näin kehittäminen on käytännöllistä, mutta tieteellisesti 

perusteltua. Olemassa olevaa tietoa käsitteellisestetään ja sovelletaan asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin ja kokeillaan käytännössä, saatua tietoa arvioidaan kriittisesti ja saatuja 

tuloksia voidaan jatkojalostaa käytäntöä palvelevaksi. (Toikko & Rantanen 2009, 33-34).  

Kehittämistyön tulosten juurruttamiseksi käytäntöön, on osana opinnäytetyötä kehitetty 

blogi. Blogin avulla tuloksia voidaan jakaa yhteistyökumppanin lisäksi muille opinnäytetyön 

sidosryhmille, kuten huoltajien kotona hyödynnettäväksi. Näin kehittämistyön tuloksia 

voidaan jakaa laajemmin varhaiskasvatuksen käytäntöä palvelevaksi kokonaisuudeksi. 

Kehittämistyön levittäminen on oma kehittämistyöstä erillinen prosessi, jossa kehittämistyön 

tuote halutaan jakaa laajemmin ja tuotteistaa käytäntöön (Toikko & Rantanen 2009, 86). 

Kehittämistyön kokonaisuutta arvioidaan itsearvioinnilla sekä yhteistyökumppanilta saatujen 

arviointien perusteella.  

3 Tiedekasvatus  

Opinnäytetyössä lähestyttiin tiedettä kaikkien tieteenalojen osalta, painottamatta 

tieteenaloja erityisesti. Lapset eivät varhaisvuosinaan erottele eri tieteenaloja ajattelussaan, 

ja etenevät tieteen kentässä oman yksilöllisen elämänkokemuksen mukaisesti ja riippuen 

omista kokemuksistaan ja elinpiiristään (Turja 2017, 185). Kaikki tieteenalat ovat 

opinnäytetyössä merkittäviä ja varhaiskasvatuksessa toinen toistaan tukevia. Olennaista 

tiedekasvatuksessa on ymmärtää tiede käsitteenä ja tiedekasvatus osana laadukasta 

varhaiskasvatusta. Tiedekasvatuksella voidaan turvata lapsille mahdollisuuksia ajattelun 

monipuoliseen kehittymiseen. Perusta lapsen tieteellisen ajattelun kehitykselle luodaan 

varhaisessa iässä, jo 3-8-vuotiaana. Tiedekasvatuksessa lapselle halutaan luoda valmiuksia 

tieteellisen lukutaidon kehittymiselle. Tieteellinen lukutaito antaa valmiuksia osallistua omaa 

elämäänsä koskevaan jokapäiväisen tieteellisen tiedon käsittelyyn. Tieteellinen lukutaito 

voidaan nähdä elinikäisenä yhteisöllisenä prosessina. Kyse on myös lasten oikeudesta saada 

riittävät valmiudet kriittisen ajattelun kehittymiseen, dialogiseen vuorovaikutukseen ja tehdä 

valintoja omassa elämässään tietoon pohjautuen. (Vartiainen 2020, 109-111.)  

Tiedekasvatuksen lähdekirjallisuudessa käsitteinä tulee esille sekä tutkiva oppiminen ja 

tiedekasvatus. Tutkivan oppimisen pedagogiikka on osallistavaa ja sille on luonteenomaista 

kannustaa lapsia toimijuuteen ja pystyvyyteen (Lipponen 2017, 35). Varhaisen 

tiedekasvatuksen tavoitteena on tukea lasten positiivista minäkuvaa, toimijana ja tutkijana 

(Vartiainen 2020, 113). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2018, 30, 41) 
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lasten osallisuutta vahvistaa kohtaaminen sekä myönteiset ja positiiviset kokemukset omasta 

itsestään toimijana. Vuorovaikutustaitojen kehittymistä tuetaan kannustamalla lapsia 

kommunikoimaan toisten lasten ja henkilöstön kanssa. 

Osana tiedekasvatusta kuuluu tieteellisen tiedon ymmärrys ja sisäistäminen sekä tieteen 

käsityksen merkitys. Tieteen voidaan ajatella olevan tietoa, jota saadaan asioita tutkimalla, 

mutta tieteessä merkityksellistä on myös se, miten tietoa tuotetaan ja miten tietoa voidaan 

käyttää yhteiskunnassa. Tieteellinen prosessi kuvaa tätä tiedon tuottamisen tapaa. 

Tieteelliseen prosessiin kuuluu tutkimisen taitojen harjoittelu sekä tuotetun tiedon arviointi. 

(Vartiainen 2018, 19-19). Olennaista tiedekasvatuksen prosessin sisäistämisessä on ymmärtää 

tieteen luonnetta. Tieteen luonteen havainnointiin osana opinnäytetyöprosessia, päädyttiin 

lähdekirjallisuuden avulla hyödyntämään kuvaa (kuvio 1) tieteen luonteen kuvailemiseen. 

 

Kuvio 1: Tieteen luonteen kuvaileminen 

 

3.1 Tutkiva oppiminen 

Opinnäytetyön aiheeseen liittyy olennaisesti tutkivan oppimisen pedagoginen malli. Tutkivan 

oppimisen pedagogisessa mallissa perusajatuksena on tutkiva ote asioihin ja ilmiöihin sekä sen 

sisäistäminen, että oppiminen on parhaimmillaan yhteisöllinen sekä merkityksellinen 

tutkimusprosessi (Lipponen 2017, 31). Tutkivaa lähestymistapaa on kuvattu 

varhaiskasvatuksen tiedekasvatuksen yhteydessä. Vartiainen (2020, 118) käsittelee tutkivaa 

lähestymistapaa varhaisessa tiedekasvatuksessa. Tiedekasvatusprosessissa tieteellistä asiaa 
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lähdetään tutkimaan tutkimusasetelmilla. Olennaista on tutustua ja osallistaa lapsia myös 

ongelmanratkaisuun, tieteelliseen päättelyyn ja kriittiseen ajatteluun. (Pedaste ym. 2015). 

Tutkivan oppimisen käsitteessä keskeinen ajatus on vaalia luovuutta ja kekseliäisyyttä. 

Tavoite ei ole vain lisätä tietomäärää, vaan herättää innostus ja rohkeus oppia uusia asioita, 

sekä ratkaista monimutkaisiakin ongelmia. (Hakkarainen, Bollström-Huttunen, Pyysalo, Lonka 

& Sinivuori 2005, 13.) Lasten kannustaminen sekä lasten ajatusten ja ihmettelyjen esille 

tuominen onkin tutkivan oppimisen kannalta merkityksellistä. Tutkivassa oppimisessa 

onnistumisen edellytyksenä on se, että oppijat uskaltavat esittää käsityksiään opittavista 

aiheista ja ilmiöistä. Oppimisyhteisössä jokaisen ääni tulee saada kuuluviin. (Hakkarainen ym. 

2005, 205-210.) Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, joka kannustaa oppimaan yhdessä 

sekä jakamaan tietoa ja ajatuksia toisille. Yhteisö kannustaa kokeilemaan, tutkimaan ja 

kannustamaan, mutta sallii myös erehtymiset. (Opetushallitus 2018, 29.) 

On tärkeää huomioida, että mitä pienempien lasten kanssa työskennellään, sen ohjatumpia ja 

suorempiin lopputuloksiin johtavia tutkimusasetelmia tulisi hyödyntää. Tutkimusasetelmien 

on syytä olla sellaisia, että lapsi saa niistä suoria vastauksia tutkimusongelmiin eikä häneltä 

odoteta aiempaa tietoa aiheesta (Vartiainen 2020, 119). On hyvä muistaa, että pienet lapset 

tarvitsevat kokemuksia tieteestä, vaikka ne eivät välttämättä kehitäkään heidän 

tiedekäsitystään, mutta he tarvitsevat näitä kokemuksia oppiakseen tieteen olemassaolosta 

(Bulunuz 2013, 231). 

Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, jossa tarkoitus on tukea asiantuntijoille tyypillistä 

tiedonhankintatapaa. Toimintamalli korostaa oppijan aktiivisuuden ja yhteistyössä toimimisen 

suuntaamista tutkimukseen. Mallissa ohjataan vahvasti yhteistyöhön ja oman tiedon 

jakamiseen yhdessä muiden oppijoiden kanssa. Oppilaita ei opeteta sulauttamaan tietoa, 

vaan käsittelemään ja purkamaan saatua tietoa. Lähtökohtana on merkityksellinen ja 

moniulotteinen aihepiiri, joka valitaan ja kehitellään yhdessä oppijoiden kanssa. (Hakkarainen 

ym. 2005, 30-31.) 

Tutkivan oppimisen pedagoginen malli alle kolmevuotiaiden varhaiskasvatuksessa onkin 

luontevimmin osa päivittäistä toimintaa, jossa varhaiskasvatuksen opettajat tarttuvat lasten 

luontaiseen ihmettelyyn ja tuovat sen tutkivan oppimisen keinoin osaksi päivittäistä 

toimintaan. Tutkivassa oppimisessa olennaista on toiminnan säännöllisyys, jolloin lapset 

tottuvat tutkivan oppimisen toimintamalleihin (Rehunen 2017, 11-12). 

Tutkivaa oppimista on lähdekirjallisuudessa käsitelty ensisijaisesti koulumaailmaan ja 

opetussuunnitelmiin soveltuen, mutta tutkiva oppiminen sopii olennaisesti 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti varhaiskasvatukseen. Lipponen (2017, 

35) on artikkelissaan käsitellyt tutkivan oppimisen pedagogista mallia varhaispedagogiikassa 
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ja todennut, että pedagogisesti mielekästä on ajatella taitojen olevan toiminnan tulos eivät 

edellytys.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa lapsia kannustetaan tutkimaan, ihmettelemään ja 

esittämään kysymyksiä. Pulmia ratkaistaan ja onnistumisista iloitaan yhdessä. Lapsia 

kannustetaan tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan. (Opetushallitus 2018, 47.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti olennaista on tarjota lapsille 

mahdollisuuksia tutkia ja toimia ympäristössään, sekä kehittää ajatteluaan monialaisen 

osaamisen osa-alueilla. Lapsille on luontevaa ihmetellä ja esittää kysymyksiä. Siksi tutkiva 

oppiminen sopii hyvin varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan malliksi, kun halutaan 

herätellä lasten mielenkiintoa tieteen ilmiöitä kohtaan. Tutkivassa oppimisessa tärkeää on 

yhteinen ihmettely ja tiedon jakaminen. Lasten havainnot ovat tärkeitä. Näihin lasten omiin 

havaintoihin aikuisten on hyvä kiinnittää huomiota ja tarjota lisää tutkittavaa tietoa 

havaintojen tueksi.  

Pohdittaessa erityisesti pienten, alle kolmevuotiaiden parissa toteutettavaa varhaiskasvatusta 

ja tieteellisten tehtävien sopivuutta, esille nousi aivan pientenkin lasten havainnoinnin ja 

asioiden tarkastelun taidot. Pienet lapset ovat luonnostaan uteliaita ja ihmettelevät asioita 

sekä ilmiöitä. Tämä sopii hyvin tutkivan oppimisen pedagogiikkaan. Tutkivan oppimisen 

lähtökohtana on ihmettely, joka perustuu lasten tekemään tai aikuisen alustamaan 

kysymykseen, havaintoon tai ideaan (Lipponen 2017, 33). On tärkeää arvostaa lasten 

ihmettelyä ja kysymyksiä, niiden avulla lapset rakentavat käsitystään maailmasta. 

(Hakkarainen ym. 2005, 104.) 

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 1 luvun 3§ säädetään, että yhtenä varhaiskasvatuksen 

tavoitteena on kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista 

vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten 

kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. Tutkivan oppimisen prosessi on luonteeltaan 

yhteisöllinen ja siihen voivat osallistua lasten lisäksi kasvattajat ja lasten lähipiiri, tai 

erilaiset asiantuntijat. Lapsia kannustetaan vuorovaikutukseen ja jakamaan näkemyksiään 

toisten lasten kanssa. Toiminnassa lapsia kasvatetaan yhteiseen vastuuseen osaamisesta sekä 

tietämisestä, ja lapset nähdään aktiivisina toimijoina. (Lipponen 2020, 34.) 

Varhaiskasvatuksen yhteisö taas pyrkii rohkaisemaan lapsia aktiiviseen vuorovaikutukseen ja 

ryhmän jäsenenä toimimiseen (Opetushallitus 2018, 30). 

Tämän tutkivan oppimisen prosessin tunteminen on merkityksellistä sen luonteen 

ymmärtämiseksi ja prosessi itsessään soveltuu oman näkemyksen mukaan myös aivan 

pienimpien lasten varhaiskasvatukseen. Tehtävien vaikeusaste on sovellettavissa ikätasoisesti 

ja lapsiryhmille sopiviksi. Oheisessa kuvassa (kuvio 2) on avattu lähdekirjallisuuden (Rehunen 
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2017, 12-14) avulla tutkivan oppimisen prosessia ja tutkivan oppimisen etenemistä, alkaen 

tutkimuksen suunnittelusta ja päättyen tulosten arviointiin. 

 

Kuvio 2: Tutkivan oppimisen prosessi 

3.2 Tiedekasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys 

Tiedekasvatuksella on tarkoitus vahvistaa tiedeosaamista ja antaa koulutuksen avulla 

tiedollista ja taidollista perusosaamista tieteenaloille. Tiedekasvatuksen keinoin opitaan 

kykyä, kiinnostusta ja arviointitaitoja tiedettä kohtaan. Merkittävää on tieteenaloihin liittyvä 

tietämys sekä ajattelun ja oppimisen taidot. Keskiössä on yksilölliset ja ajattelun taitojen 

valmiudet. Osaltaan tiedekasvatuksen avulla varmistetaan väestön kyky ymmärtää tieteen ja 

tutkimuksen prosesseja ja niistä saatavia tuloksia. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 11). 

Tiedekasvatuksella on myös laajempi yhteiskunnallinen merkitys, jotta jatkossakin voidaan 

turvata korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen sekä riittävän osaavan työvoiman tiede- ja 

teknologia-aloille.   

•Valitaan lasta kiinnostava tutkimuskohde tai aihe 

•Herättää mielenkiintoa, intoa, uteliaisuutta, 
oppimismotivaatiota

Tutkimuskohteen 
valinta 

•Yhteinen pohdinta, miten asiaa voidaan tutkia ja mistä 
voidaan lähteä liikkeelle. Toimitaan vuorovaikutuksessa ja 
lasta aktiivisuuteen rohkaisten. 

•Tutkimussuunnitelma; voidaan tehdä myös piirtäen

Tutkimustavan 
valinta

•Pohditaan ja arvioidaan yhteisesti,  mikä on tutkimuksen 
oletettu tulos, eli hypoteesi. 

•Kirjataan hypoteesi ylös, piirtäen tai kirjoittaen
Hypoteesi

•Tutkimus toteutetaan ja tehdään tarvittaessa riittävä 
määrä toistoja. Vertaillaan ja tarkkaillaan, selvitetään 
toteutuuko hypoteesi. Dokumentoidaan. 

Tutkimuksen 
toteutus

•Esitellään tulokset dokumentoinnin avulla. Lapsi saa 
kertoa tutkimuksestaan muille lapsille, ryhmille, 
vanhemmille.

•Mitä opittiin?

Tulosten arviointi 
ja esittely
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Tiedekasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys on tunnistettu ja sitä on pyritty kehittämään, 

opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena vuonna 2014 oli nostaa Suomi tiedekasvatuksen 

mallimaaksi vuonna 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaamana tiedekasvatuksesta tulisi 

tehdä luonteva osa kaikkien lasten oppimista, ja edistää merkittävästi luovaa 

ongelmanratkaisukykyä, mahdollisuutta ymmärtää ja seurata tieteen kehitystä ja tukea 

Suomen osaamisperusteista kasvua. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 9-13). 

Yhteiskunnan kehittämisen kannalta tiedekasvatuksella on olennainen merkitys, jotta 

tulevaisuuden suuntauksiin, kuten globalisaatioon vastaaminen ja muuttuvan yhteiskunnan 

tarpeisiin löytyy monialaista osaamista. Oman näkemyksen mukaan on merkityksellistä, että 

varhaiskasvatuksen opettajat työssään tiedostavat tiedekasvatuksen yhteiskunnallisen 

merkityksen. Tiedekasvatuksella voidaan nähdä olevan lasten oppimistuloksia tasaavia ja 

oppimistuloksia parantavia vaikutuksia. Vartiaisen (2016) mukaan lasten tiedekasvatuksessa 

varhain opittavat taidot, kuten havainnointi, kyky mitata ja luokitella sekä ryhmässä 

toimimisen taidot, vaikuttavat lasten oppimistuloksiin vanhempana.  

Opetusministeriön ehdotuksen mukaan on tärkeää kehittää osaamisperustaa ja laajentaa sitä 

vastaamaan kansainväliseen muutokseen. Maailmantalous, ilmaston muutos, teknologian 

kehittyminen ja muut modernit haasteet sekä muuttuva talous edellyttävät kykyä mukautua 

muutokseen. Tiedekasvatuksen keinoin turvataan uusi tutkijasukupolvi. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2014, 8). 

3.3 Monilukutaito 

Tieteellinen lukutaito on yksi lukutaidon muoto, jota tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. Se 

antaa yksilölle mahdollisuuden ymmärtää ja toteuttaa tieteellistä prosessia, sekä soveltaa 

tieteen tuottamaa tietoa omaan elämäänsä. (Kumpulainen ym., 2018, 13.) 

Tieteellinen lukutaito on osa laajempaa käsitystä monilukutaidosta, joka muodostaa ihmiselle 

kyvyn ymmärtää tieteen prosessia ja soveltaa tieteen eri osa-alueita, kuten tuloksia omaan 

elämäänsä. Tieteellinen lukutaito eri ulottuvuuksineen luo lapselle kyvyn tulkita ja toimia 

omassa kulttuurissaan, sekä kykyä tarkastella asioita eri näkökulmista. (Vartiainen 2018b.) 

Monilukutaito sisältyy varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen taitoihin. 

Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen 

sekä lasten ja aikuisten vuorovaikutuksen keskeinen perustaito. Monilukutaito liittyy tiiviisti 

ajattelun ja oppimisen taitoihin. Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan 

viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. (Opetushallitus 2018, 26.) 

Tieteellisen lukutaidon perusta opetetaan lapsille varhaiskasvatuksessa. Tieteellisen 

lukutaidon ja erityisesti tutkimisen taitojen varhainen harjoittelu tukee lapsen myöhäisempää 
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osaamista ja myönteistä asennetta erityisesti luonnontieteitä kohtaan. (Kumpulainen ym., 

2018, 13.) 

4 Tiedekasvatus osana varhaiskasvatusta 

Oman näkemyksen mukaan tiedekasvatus osana varhaiskasvatuksen toimintaa, on 

parhaimmillaan lasten innostamista tutkimaan, havainnoimaan ja arvioimaan tutkimaansa 

tietoa, sekä lapsen osallisuutta toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lasten omat ideat 

ja ihmettelyt ovat lähtökohtia tieteelliselle tutkimukselle, jossa on tarkoitus etsiä yhdessä 

vastauksia lasten kysymyksiin. Lasten luontainen uteliaisuus ja oppimisenhalu luovat hyvät 

edellytykset lasten tiedekasvatukselle, mutta myös tarpeen vastata lasten tiedonhaluun osana 

varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa. Vartiaisen (2016) mukaan lasten uteliaisuus on 

tiedekasvatuksen isoin haaste ja suurin mahdollisuus. Lasten kysymyksiin tulisi pystyä 

vastaamaan heti eikä myöhemmin.  

Varhaiskasvatussuunnitelman oppimiskäsityksen mukaan, lapset oppivat, kehittyvät ja 

kasvavat vuorovaikutuksessa lähiympäristön ja ihmisten kanssa. Oppimiskäsityksen 

näkemyksessä lapset ovat luonnostaan uteliaita, haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa 

asioita. Lasten oppiminen on kokonaisvaltaista ja kaikkialla tapahtuvaa. Tiedot, taidot, 

toiminta, tunteet, sekä havainnot ovat yhdistyvää oppimista. Lapset oppivat havainnoimalla, 

tarkkailemalla ja jäljittelemällä ympäristöään sekä muiden toimintaa. Lasten oppimista 

tapahtuu leikkien, liikkuen, tutkien, työtehtävien parissa, itseään ilmaisten sekä taiteisiin 

perustuvassa toiminnassa. (Opetushallitus 2018, 22.) 

Tiedekasvatus ja sen toimintamallit sopivat varhaiskasvatussuunnitelman oppimiskäsitykseen 

ja varhaiskasvatukseen oman näkemyksen mukaan hyvin, korostaen yhteistä oppimista, 

tutkimista ja havainnointia. Tiedekasvatuksessa tärkeää on, että lapset oppivat katsomaan 

maailmaa uteliaasti ja tekemään kysymyksiä sen eri ilmiöistä (Turja 2017, 189). 

Tiedekasvatuksessa ja varhaiskasvatussuunnitelmassa korostuvat kokonaisvaltaiset ajattelun 

ja oppimiset taidot. Ajattelun ja oppimisen taidot ovat varhaiskasvatussuunnitelmassa 

olennaisia ja toiminnassa tuetaan lasten ajattelun ja oppimiset taitoja. Nämä ajattelun ja 

oppimiset taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa. Tiedon 

hankinta, jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua. 

(Opetushallitus 2018, 24.) 

Varhaiskasvatuksessa tiedekasvatusta on käsitelty lähdekirjallisuudessa myös 

tiedepedagogiikkana. Tiedepedagogiikassa merkityksellistä on lapsen osallisuus, innostaminen 

ja motivoiminen aiheen pariin. Toiminnassa opetetaan vertailemaan, tutkimaan ja arvioimaan 
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tietoa asioista ja ilmiöistä. Ryhmässä toimiminen antaa mahdollisuuden asioiden yhteiseen 

tarkasteluun. (Saren 2020, 10.) 

Tiedekasvatuksessa on tärkeää huomioida lapsen tunteet, asenteet, kokemukset ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen merkitys eikä ainoastaan lapsi tietojen ja taitojen oppijana (Vartiainen 

2018, 12). Tieteen parissa kehittyvät sosiaaliset ja ryhmätyötaidot. Jokainen pääsee osaksi 

yhteisöä, jossa saa mahdollisuuden olla oma itsensä ja toteuttaa yhteisiä tavoitteita yhdessä 

muiden kanssa. Tiedepuuhien parissa erilaiset lapset tutustuvat toisiinsa ja saavat 

mahdollisuuden oppia tulemaan toimeen monenlaisten lasten kanssa. (Rehunen 2017, 8.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvataan oppivaa yhteisöä toimintakulttuurin 

ytimenä ja leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustavana (Opetushallitus 2018, 30-31). 

Tiedekasvatukseen sopivia periaatteita on myös varhaiskasvatussuunnitelman 

oppimisympäristöjen osalta. Varhaiskasvatuksessa tulee tarjota monipuolisia 

oppimisympäristöjä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia monipuoliseen leikkiin ja tutkimiseen. 

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen tulee tukea lasten luontaista uteliaisuutta ja 

oppimisen halua sekä kannustaa leikkeihin, aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen 

ilmaisuun sekä kokemiseen. Oppimisympäristöissä lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia 

maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan. (Opetushallitus 2018, 32.)  

Tiedekasvatuksen keinoin voidaan varhaiskasvatuksessa käsitellä luonnon kunnioittamista ja 

eettisiä ongelmia. Varhaiskasvatuksessa lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, ja 

edistetään kestävään elämäntapaan kasvamista (Opetushallitus 2018, 47). 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa mainittua käytännön taitoja, kuten roskaamattomuus, 

kohtuullisuuden ja säästäväisyyden opettelu, ruokailuun liittyvä vastuullisuus, energian 

säästäminen sekä kierrätys ovat taitoja, joita voidaan käsitellä myös tiedekasvatuksen keinoin 

ja tiedekasvatukseen liittyvien tehtävien yhteydessä. Eettisiä asioita voidaan käsitellä 

tiedekasvatuksen ja tutkimustehtävien parissa. Lasten on olennaista oppia tiedekasvatuksen 

yhteydessä tieteen etiikkaa, eläimiä ja kasveja tulee kohdella varoen ja vahingoittamatta 

(Turja 2018, 183.)  

Varhaiskasvatuksessa on mahdollisuus tarjota tiedekasvatuksen oppimiskokemuksia kaikille 

varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille. Näin jokainen lapsi sosioekonomisesta taustastaan 

riippumatta saa tuntumaa tiedekasvatukseen. Ihanteellisessa tilanteessa lapsi voi kehittää 

omia havainnoinnin ja oppimisen taitojaan ja kokea innostumisen ja onnistumisen tunteita. 

On merkittävää lasten oppimistulosten erojen tasaamiseksi ja yhteiskunnan kehityksen 

turvaamiseksi kytkeä tiedekasvatus osaksi varhaiskasvatusta, koska näin voidaan erilaisista 

oloista tuleville lapsille tarjota tasa-arvoisemmat lähtökohdat tieteelliseen ajattelutavan 

omaksumiseen ja siihen tutustumiseen. Näin tiedekasvatus tulisi tutuksi kaikille lapsille eikä 



  19 

 

 

ainoastaan niille, joiden vanhemmat ovat kiinnostuneita tieteestä. Tämä tieteellisen 

ajattelutavan omaksuminen jo lapsena hyödyttäisi koko yhteiskuntaa. (Vartiainen 2018c.) 

4.1 Tiedekasvatus 2-3-vuotiaiden parissa 

Tiedekasvatus soveltuu aivan pienimpien varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa 

toteutettavaksi, kunhan se tehdään lasten ikätaso huomioiden. Toiminnan suunnittelussa 

tulee hyödyntää lasten luontaista halua leikkiä ja tutkia maailmaa. Vasta esikouluikäisillä 

oppimiseen alkaa liittyä motivaatio ja tavoitteellisuus (Kronqvist 2017, 26). Toimintaa 

suunnitellessa tulee hyödyntää leikin keinoja tutustua tieteeseen ja oppia tieteestä. 

Tiedekokeilut toteutetaan siten, että aivan pienimmätkin lapset voivat leikillisin keinoin niitä 

toteuttaa yhdessä aikuisen kanssa. Tunnclife (2013, 6) tuo esiin sen, miten pienet lapset 

tarvitsevat konkreettisia kokemuksia ja puhetta tieteestä oppiakseen itse käsittelemään 

aihetta näin jo ennen kuin osaavat puhua siitä. 

Kehityksellisen pedagogiikan mukaan lasten leikki ja oppiminen kulkevat rinnakkain ja 

muodostavat yhteyden. Lapsi ei erota leikkiä ja oppimista toisistaan, vasta aikuiset 

hahmottavat ne erillisinä. (Kronqvist 2017, 27.) Leikillisiä tehtäviä suunnitellessa on tärkeää 

tunnistaa varhaisen iän erityispiirteitä leikin suhteen. Esineleikit hallitsevat lapsen kolmea 

ensimmäistä ikävuotta. Kuvittelun taidot yleistyvät rinnalla toisesta ikävuodesta alkaen. 

Kuvittelun taitojen yleistyessä alkavat roolit ohjaamaan leikkiä. Näissä kehittyvissä leikeissä 

lapset rakentavat minäkuvaa, tutkivat ympäristönsä ilmiöitä ja kysymyksiä. (Helenius & 

Korhonen 2017, 76-77.) Pienet lapset havainnoivat tutkiessaan asioita aistien avulla kuten 

haistamalla, maistamalla ja käsittelemällä esineitä eri tavoin, kuten pudottamalla ja 

heittämällä.  

Usein pienten lasten kanssa tutkimiseen riittää ilmiön havainnoiminen, seuraaminen ja 

mittaaminen sekä havaintojen kirjaaminen sopivalla menetelmällä. (Turja 2017, 190-191). 

Nämä seurattavat ilmiöt voivat olla mitä tahansa lapsia kiinnostavaa esimerkiksi muurahaisia, 

pilviä, sadetta, ympäristön seuraamista tai esineiden tutkimista. Vartiainen (2017, 138) kuvaa 

leikinomaisen opettamisen olevan avoin, mielikuvituksellinen ja aktiivinen oppimistilanne. 

Opettaja osallistuu leikilliseen tilanteeseen aktiivisesti sekä antaa mahdollisimman leikillisiä 

ja merkityksellisiä tehtäviä. 

Pienten lasten tutkivan toiminnan lähtökohtana on leikki, ja asioiden lähestyminen leikin 

kautta. (Turja 2017, 194.) Pienille lapsille luontainen tapa oppia on leikin kautta. Leikin 

avulla on luontaista tuoda mukaan tutkiva lähestymistapa, lasten aktiivinen osallistuminen ja 

myönteisten tunteiden huomioiminen. (Vartiainen 2018, 137-138.) Lasten on helppoa tutustua 

tieteeseen, kun tehtävät ovat lapsille merkityksellisiä, mielekkäitä ja lapsen omasta elämästä 

nousevia (Dejonckheere, De Wit, Van de Keere, & Vervaet 2016, 554). Leikin lisäksi aivan 

pieniäkin lapsia voi innostaa tiedekasvatuksessa kirjallisuuden ja draaman keinoin. Tarinoiden 
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avulla voidaan käsitellä ja tuoda lasten tutkittavaksi mielenkiintoisia tieteellisiä kysymyksiä. 

Tarinoilla voidaan motivoida ja innostaa lasta tutkittavan aiheen pariin. (Vartiainen 2018, 

143.) 

Kun tiedekasvatusta tuodaan osaksi pienten lasten varhaiskasvatusta, on merkityksellistä 

tiedostaa ihmisen kehityksen vaiheita ja tunnistaa niitä osana varhaiskasvatuksen toimintaa. 

Erityisesti toisella ikävuodella lapsen tärkeä psykologinen kehitystehtävä on kielellinen 

kehitys ja puheen oppiminen. Lapsen sanavarasto kasvaa ja laajenee nopeasti jäljittelemällä. 

(Dunderfelt 2011, 68-69.) Pientenkin lasten kanssa tieteellisen lähestymistavan avulla saadaan 

keinoja muiden aiheiden käsittelyyn. Tiedetehtävien parissa tehtyjen havaintojen avulla 

kielellinen kehitys vahvistuu, kun lapset muotoilevat kysymyksiä ja keskustelevat aiheesta. 

Lasten sosiaaliset ja kommunikoinnin taidot vahvistuvat. (Tunnicliffe 2011, 2.) Kolmannella 

ikävuodella puheen ja liikkumisen aiemmin tapahtunut kehittyminen antaa tilaa ajattelun 

taitojen ja yksilöllisyyden ymmärryksen kehittymiselle. Itsenäisen ajattelun kehittyminen 

mahdollistaa ilmiöiden oppimisen ja lapsi alkaa käsittelemään niitä mielikuvien ja sisäisen 

puheen avulla. (Dunderfelt 2011, 69.)  

4.2 Varhaiskasvatuksen opettajan rooli tiedekasvatuksen mahdollistajana 

Varhaiskasvatuksen opettajan rooli tiedekasvatuksessa on tukea lasten mahdollisuuksia 

osallistua tiedekasvatukseen ja opettaa tutkimisen taitoja. Lasten mahdollisuudet osallistua 

varhaiskasvatuksessa tiedekasvatukseen saattavat olla sidoksissa ryhmän henkilökunnan 

haluun ja valmiuksiin toteuttaa tiedekasvatusta osana varhaiskasvatuksen pedagogista 

sisältöä. Vartiaisen (2020, 112) mukaan lasten tutkimisen taitojen harjoittelu edellyttää 

opettajalta kykyä lapsen mielenkiinnon- ja ihmettelynkohteiden yhdistämiseen sellaisiin 

tutkimusasetelmiin, joissa lapsi voi saada lisää tietoa ja kokemuksia aiheesta. Näitä lapsen 

tiedonsaannin menetelmiä kuvataan olevan havainnointi, mittaaminen ja luokittelu. Tärkeää 

on tukea lapsen myönteistä minäkuvaa itsestään tutkivana toimijana ja pystyvänä 

luonnontieteiden oppijana. 

Lasten mielenkiintoa tutkimista kohtaan lisätään valitsemalla aiheet yhdessä lasten kanssa ja 

lasten mielenkiinnonkohteita hyödyntämällä. Lorut ja tarinat toimivat tiedekasvatuksessa 

hyvin lasten mielenkiinnon herättelijöinä. (Vartiainen 2020, 116). Osana tiedehetkiä ja 

toimintaa erityisesti pienten lasten ryhmissä tulisi miettiä, millä keinoin lasten mielenkiintoa 

voisi herätellä ja johdatella heitä tiedehetkien pariin. Toiminnassa voidaan hyödyntää 

sorminukkeja tai leluja, joiden avulla innostetaan lapsia satujen ja tarinoiden keinoin, sekä 

mielenkiintoa ja mielikuvitusta herättelemällä tiedetehtävien pariin. Bulunuz toteaakin 

(2013, 229-230) opettajan rooli olevan luoda leikissä toimintaympäristö, jossa lapset voivat 

turvallisesti leikillisin keinoin kokeilla ja kehittää taitojaan tieteellisten tehtävien parissa. 
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Opettaja voi edistää tieteen oppimista keskittymällä lasten esiin tuomissa aiheissa 

tieteellisten kysymysten esittämiseen, hypoteesiin, analysointiin ja muuttujien 

tunnistamiseen. Oppimista edesauttaa lasten kannustaminen selittämään toiminnan 

vaikutuksia ja esittämään havaintoja ja johtopäätöksiä. Tieteellisiä käsitteitä ja termejä 

kannattaa käyttää osana opetusta tuodakseen erityisesti matemaattisia käsitteitä kuten 

mittoja ja määriä osaksi kasvatusta ja arkista puhetta. (Dejonckheere ym 2016, 555). 

Kaasinen (2020, 148) neuvoo opettajaa hyödyntämään löytöretkimäistä otetta ja 

innostumaan, ihmettelemään, havainnoimaan, toimimaan, tutkimaan, pohtimaan ja 

iloitsemaan ja näin kannustamaan myös lapsia tutkimiseen.  Tiedekasvatukseen kuuluu 

olennaisesti vuorovaikutus, yhteinen ihmettely ja asioiden pohtiminen uusista näkökulmista. 

Vuorovaikutuksen syntymisen kannalta on olennaista, että lapset voivat tutkia yhdessä 

pienryhmissä, joissa aikuinen ohjaa miten tietoa voidaan saada ja järjestellä. Lapsia ohjataan 

kuuntelemaan muiden ajatuksia sekä perustelemaan omia ajatuksiaan muille. (Turja 2017, 

183.)  

Osallisuuden kannalta on merkittävää ymmärtää, miten lasten tutkivan lähestymistavan 

prosessia ohjaa lasten osallisuus. Lapsille tulee antaa päätäntävaltaa kaikissa vaiheissa, joissa 

sen on mahdollista. Jos jokin havainto herättää lapsen mielenkiinnon, voi tutkimuksen 

suunnata uudelleen kohti mielenkiinnon kohdetta. (Vartiainen 2018, 47.) 

Kasvattajan omilla ajatuksilla ja suhtautumisella tieteelliseen ajatteluun on merkitystä. 

Kasvattajan tulee osoittaa lapsille arvostavansa tieteellistä ajattelua sekä kiittää lapsia 

heidän luovuudestaan, uteliaisuudestaan ja itsenäisestä ajattelustaan. Opettaja ohjaa lapsia 

kuuntelemaan muiden ajatuksia ja perustelemaan omia ajatuksiaan muille. (Turja 2017, 183.) 

Aikuisen aktiivinen läsnäolo lasten tieteellisen tutustumisen parissa on välttämätöntä, jotta 

lapsen käsitykset alkaisivat rakentua oikeaan suuntaan. (Vartiainen 2017, 63.)  

Sillä on merkitystä miten aikuinen suhtautuu lasten kysymyksiin. Varhaiskasvatuksessa tulee 

tukea ja innostaa lapsia ihmettelemään ja tutkimaan asioita sekä ilmiöitä elämässään ja 

ympäristössä. Aikuisten suhtautumisella lasten kysymyksiin on merkitystä lasten oppimisen ja 

toiminnan kannalta. Jos aikuinen antaa lapsen ymmärtää, että lapsen kysymykset eivät ole 

kiinnostavia tai ne ovat merkityksettömiä, lapsi saattaa vähitellen lakata kysymästä ja 

selittämästä. Silloin hän on oppinut, että hänen kysymyksensä häiritsevät aikuisia ja 

opettajien työtä. (Lipponen 2017, 29.) 

Lasten tutkivan oppimisen tukena varhaiskasvatuksen opettajien on hyvä ymmärtää 

tiedekasvatuksen moninaiset mahdollisuudet varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjen 

toteuttamiseksi, koska tiedekasvatuksen aiheet usein linkittyvät muihinkin osa-alueisiin tai 

ovat yhdisteltävissä. Tutkivaan toimintaan integroituu monia osa-alueita, ja opettajan tulisi 

tuoda eri sisältöalueita esille käsitellessään toimintaa lasten ja muiden kasvattajien kanssa. 
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Esimerkiksi kieltä ja kommunikaation keinoja, sekä matemaattisia toimintoja opitaan 

tieteellisten tutkimusten yhteydessä. (Turja 2017, 179.)  

5 Toteutus 

Opinnäytetyön aihe syntyi omasta kiinnostuksesta aiheeseen ja keskusteluista kollegoiden 

kanssa työpaikalla. Kävi ilmi, että pienille lapsille suunnattua tiedekasvatuksen materiaalia ei 

ole juurikaan saatavilla. Opinnäytetyö tehtiin kehittämistyönä erään Etelä-Suomessa 

sijaitsevan päiväkodin kanssa. Opinnäytetyössä tarkoituksena on kehittää erityisesti 2-3-

vuotiaiden lasten tiedekasvatusta osana varhaiskasvatusta. Kehittämistyön tavoitteena syntyi 

tiedekasvatusblogi, joka sisältää vinkkejä tiedekasvatuksen toteuttamiseen. Blogista voi niin 

varhaiskasvattaja kuin huoltaja katsoa vinkkejä ja toteuttaa tiedekokeiluja yhdessä lapsen 

kanssa. Tiedekasvatuksessa on tavoitteena saada lasta innostettua tutkimaan, havainnoimaan 

ja arvioimaan tutkimaansa. Tärkeää on lapsen osallisuus toimintaan. 

Toiminnan suunnittelun pohjalla oli työelämän toive tiedetehtävien käytännöllisyydestä ja 

helppoudesta. Toiminta tuli suunnitella niin, että se sopii tehtäväksi yhden varhaiskasvattajan 

ohjaamana muutaman 2-3-vuotiaan lapsen kanssa varhaiskasvatuksessa. Tehtäviä 

suunnitellessa on otettu huomioon lasten luontainen kiinnostus tutkimiseen ja leikkiin. Kuten 

aiemmin mainittu luvun 2 mukaan Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on todennut, että 

tiedekasvatuksen toteutumisen esteenä on ollut puutteelliset tutkimusvälineet ja toimintaan 

epäsopivat tilat. Täten toteutuksen suunnitelma on tehty niin, että tarvittavat tarvikkeet ja 

ainesosat löytyvät suurimmalta osin lasten kasvuympäristöistä tai ovat muuten helposti 

hankittavissa. Tehtävät ovat monipuolisia ja lasta innostavia. Lapsi pääsee tehtävässä 

osallistumaan laajasti kaikkiin tehtävän osiin. 

Opinnäytetyö eteni kuviossa 3 kuvatun prosessin mukaisesti. Opinnäytetyösuunnitelma 

esitettiin ohjausseminaarissa tammikuussa 2021. Helmikuussa blogin tiedekasvatusvinkit olivat 

käytännön kokeilussa päiväkodissa. Tämän jälkeen saatiin yhteistyökumppanin palautteet 

toiminnan toteutuksesta sisältöineen sekä blogista. Palautetta saatiin niin 

varhaiskasvattajilta, huoltajilta kuin lapsiltakin. Koko projektin aikana on tehty jatkuvaa 

itsearviointia. Opinnäytetyö viimeisteltiin maaliskuun aikana. Valmis tuotos esitettiin 

huhtikuussa opinnäytetyöseminaarissa. 
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Kuvio 3: Opinnäytetyön prosessikuvaus 

Blogista löytyy viisi innostavaa tiedetehtävää: kovettuva muovailuvaha, leikkilima, tuulen 

voima, luonnontiedetehtävä 1 sekä luonnontiedetehtävä 2. Blogin tehtäviä suunnitellessa on 

valikoitu mahdollisimman lapsilähtöisiä ja lasten mielenkiintoa herättäviä aiheita, joita 

voidaan yhdessä leikinomaisesti toteuttaa. Tehtävät toteutettiin varhaiskasvatuksessa yksi 

tehtävä viikoittain, pienryhmässä muutaman lapsen kanssa. Toimintakerralle osallistuneilta 

lapsilta kysyttiin iloisella ja surullisella hymiöllä kumpi sopii paremmin toimintaan. Lapsi 

valitsi tiedetuokion jälkeistä mielialaa kuvaavan hymiön. Jokaisen toimintakerran jälkeen 

kysyttiin muilta kasvattajilta palautetta. Tiedekokeilut tehtiin vuorohoitopäiväkodissa, joten 

pienryhmät olivat vaihtuvia. Vuorohoitopäiväkodissa kiinteiden pienryhmien toteuttaminen on 

haastavaa, joten tiedetehtäviin osallistuneet lapset vaihtelivat toimintakerran mukaan. 

Jokainen ryhmän 2-3-vuotias lapsi on päässyt kokeilemaan jotakin tehtävistä. Blogin 

tehtävissä hyödynnettiin leikin keinoja tutustua tieteeseen ja oppia tieteestä. Tehtävät ovat 

toteutettu siten, että aivan pienimmätkin lapset voivat leikillisin keinoin niitä toteuttaa 

yhdessä aikuisen kanssa. 

Opinnäytetyön esittäminen opinnäytetyöseminaarissa ja valmiin opinnäytetyön julkaisu. 
Kypsyysnäyte.  Huhtikuu 2021.

Opinnäytetyön viimeistely ja toiminnan raportointi.

Maaliskuu 2021.

Toiminnan itsearviointi ja  työelämäyhteistyökumppanilta saadun arvioinnin analysointi Helmikuu 
2021.

Blogin sisällön suunnittelu ja käytännön toteutus lapsiryhmässä.  Tammikuu 2021.

Tietoperustan kirjoittaminen. Tiedonhankinta ja analysointi. Kehittämistehtävän rajaaminen.

Työelämäyhteistyökumppnanin tarpeiden kartoittaminen ja aiheanalyysi. Toteutuksen 
suunnittelu. Työn kirjaaminen PRM-järjestelmään. Joulukuu 2020.
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5.1 Blogin toteutus 

Blogi toteutettiin ilmaisella blogialustalla WordPress, joka tarjoaa sopivan verkkoalustan 

sisällön jakamiseen. Blogin avulla voi jakaa kehitettyä sisältöä ja tietoa kompaktissa ja 

ekologisessa muodossa. Blogin sisältöä voi kuitenkin tulostaa käyttöön yksiköissä, mutta 

verkkosisältönä sen jakaminen varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja huoltajille on helppoa ja 

käytännöllistä. Blogi löytyy osoitteesta: https://tiedekasvatustehtavia.wordpress.com/. 

Blogin tarkoituksena on sen vaivaton hyödyntäminen eri tilanteissa ja ympäristöissä. Blogin 

sisältöjä voi helposti selata internetissä sekä tietokoneella ja useimmilla mobiiliselaimilla. 

Blogimuotoinen tehtävien jakaminen mahdollistaa opinnäytetyön tuloksien jatkuvuuden 

tulevaisuudessa ja edesauttaa opinnäytetyön osana syntyneiden tehtävien jakamista 

varhaiskasvatuksen henkilöstön parissa laajemmin. Kuviossa 4 esitetään opinnäytetyön 

kehittämistyön sisällön jakamisen kehitystyötä ja prosessia, jonka avulla päädyttiin luomaan 

blogin osana opinnäytetyötä.  

Blogiin tehtyjen tehtävien osalta keskityttiin oppimisprosessiin ja oivaltamisen 

mahdollisuuksiin, joten tutkivan oppimisen tavoitteeksi ei nouse lopputulema. Tehtävien 

ohjeistuksissa haluttiin kiinnittää henkilökunnan ja vanhempien huomio tehtävien aikana 

tapahtuvaan lasta kannustavaan palautteeseen. Osa tutkivan oppimisen ajatusta on antaa 

lapselle palautetta koko oppimisprosessin ajan ja tukea ajatusten kehittymistä palautteella. 

Painopiste ei ole tulokset tai lopputulema, vaan oppimisprosessi. (Hakkarainen ym. 2005, 

104.)  

 

Kuvio 4: Kehittämistyön sisällön jakamisen kehitystyö ja prosessi 

Blogi osana kehittämistyötä

Helppokäyttöisyys, käyttäjäystävällisyys. 
Työn jatkuvuus tulevaisuudessa, sisältöjen 

jakamisen mahdollisuus

Blogin toteutus

Blogin sisältöjen luominen ja muokkaaminen
Sisältöjen testaaminen käytännössä 

lapsiryhmässä

Tiedon jakamisen tarve ja keinot

Blogialustan valinta Blogin sisällön määrittely ja suunnitteleminen

https://tiedekasvatustehtavia.wordpress.com/
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Blogista saatiin palautetta työelämän yhteistyökumppanilta. Suullisella haastattelulla 

selvitettiin blogin vahvuudet ja kehityskohteet. Blogi jää sähköisessä muodossaan nettiin 

pysyvästi, jossa se on julkisesti nähtävillä. Sen voi löytää muun muassa hakutuloksilla. Blogin 

toivotaan hyödyttävän perheitä ja varhaiskasvattajia jatkossakin. 

5.2 Kovettuva muovailuvaha 

Kovettuvan muovailuvahan tekemiseen tarvittiin jauhoja, suolaa, vettä ja ruokaöljyä. Aineet 

sekoitettiin yhdessä lasten kanssa. Tämän jälkeen muotoiltiin muovailuvahasta erilaisia 

muotoja ja kuvioita, joko vapaasti tai muoteilla. Toiminnan ohessa keskusteltiin erilaisista 

muodoista ja kuvioista sekä nimettiin niitä. Tehtävässä tutkittiin aineiden olemusta ja sen 

muuttumista aineita yhdistämällä ja sekoittamalla. Lisäksi tutustuttiin mittayksiköihin, kuten 

litrat ja erilaisiin mittausvälineisiin, kuten desilitran mitta. Ja samalla opittiin kädentaitoja ja 

harjoitettiin hienomotorisia taitoja.  Lasten kanssa tutustuttiin geometrian käsitteeseen, kun 

muotoiltiin muovailuvahasta erilaisia muotoja. Pienen lapsen matemaattiset valmiudet 

kehittyvät vuorovaikutuksessa, jossa näitä käsitteitä tehtiin tutuiksi kokeneemman henkilön 

seurassa.  Tämän aikuisen kanssa yhteisen toiminnan ansiosta lapsi oppii hyödyntämään 

matemaattisia käsitteitä itsenäisesti sekä vuorovaikutuksessa. Jo pienten lasten 

varhaiskasvatuksessa tulisi vuorovaikutuksessa huomioida matemaattisia ilmiöitä ja tehdä 

niitä näkyviksi niitä lapsille. (Mattinen & Hannula-Sormunen 2017, 221-222, 232.) Valmiit 

muodot kovetettiin uunissa. Myöhemmin ne maalattiin. Tutustuttiin väreihin liittyviin 

käsitteisiin kuten päävärit ja värien sekoittaminen. 

Toteutuskerralla toimintaan osallistui 5 lasta. Lapsista neljä oli 3-vuotiaita ja yksi heistä oli 2-

vuotias. Sekoitimme ainesosat yhdessä jokainen vuorollaan. Kuten tämän raportin luvussa 3 

on aiemmin todettu, että tiedekasvatuksessa opittavat taidot esim. havainnointi ja 

mittaaminen vaikuttavat lasten oppimistuloksiin vanhempana. Yksi lapsista laittoi kulhoon 

jauhot, toinen veden, kolmas sekoitti ja niin edelleen. Nykyvarhaiskasvatukseen liittyy 

vahvasti lapsen osallisuus ja lapsen oman käden jäljen näkyminen työssä. Nämä näkyivät tässä 

tehtävässä hyvin, sillä lapset pääsivät osallistumaan toimintaan alusta loppuun asti. 

Ainesosien sekoittamisen ohessa keskustelimme aineiden yhdistämisestä ja niiden 

muuttumisesta sekoittamisen myötä. Lapset odottivat muovailua niin kovasti, ettei kunnon 

keskustelua saatu aikaiseksi, kun lapsilla oli kiire päästä valmiin taikinan pariin.  
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Kuvio 5: Kovettuva muovailuvaha 

Kun taikina oli valmis, pääsi jokainen lapsi työstämään omaa taikinapalloaan, kuten kuviossa 

5. Lapsista vanhin, jo lähes 4-vuotias, osasi itsenäisesti kaulia taikinaa ja painaa siihen 

kuvioita. Muut lapset tarvitsivat aikuisen apua alkuun kaulimisessa. Jokainen sai tehdä neljä 

valitsemaansa kuviota. Lapsi sai käyttää muovailuveistä tai valmiita kuvioita. Valmiiden 

kuvioiden painelu oli lapsille mieluisinta ja se sujuikin kaikilta hienosti. Mieluisin kuvio oli 

perhonen. Kuvioita tehdessä aikuinen kyseli lapsilta erilaista muodoista ja muistelimme niiden 

nimiä. Neliön tunnistaminen oli hieman vaikeaa. Kaikki tunnistivat ympyrän.  

Kuvioiden tultua valmiiksi ne käytiin yhdessä laittamassa uuniin ja samalla keskusteltiin uunin 

turvallisuudesta. Valmiit kuviot maalattiin seuraavana päivänä. Maalaamisen yhteydessä 

muisteltiin eri värien nimiä. Isoimmat lapset muistivat hienosti värit nimeltä. Pienimmille osa 

värien nimistä oli vielä haastavia. Lasten mielestä eri väristen maalien yhdistäminen oli 

hauskaa. Monista väreistä tulikin lopulta ruskeita, kun olimme lasten toiveesta sekoittaneet 

kaikkia päävärejä yhteen. Valmiit muovailut ovat kovetettuina ja maalattuina kuviossa 6. 

Tehtävästä tuli huoltajilta hyvää palautetta ja ideaa pidettiin kivana. Eräs huoltaja kertoi, 

että ajatuksena on ollut kokeilla kotona taikataikinaa ja tehdä kotileikkiin siitä ruokia. 

Lapsilta toiminta sai täydet viisi hymynaamaa. Jokainen lapsista olisi halunnut tehdä 

enemmän kuin neljä kuviota. Valitettavasti materiaaleja ei ollut enempää, jotta olisimme 

voineet tehdä kuvioita lisää.  
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Kuvio 6: Valmiit muovailut 

5.3 Leikkilima 

Itse tehtyä limaa tehtiin vesi-maissijauhoseoksesta. Lasten kanssa tehtiin yhdessä seos, johon 

tarvittiin maissitärkkelystä tai perunajauhoja, vettä ja elintarvikeväriä. Tehtävässä tutkittiin 

aineiden yhdistämistä ja aineiden olomuodon muuttumista tutkimuksen aikana. Harjoiteltiin 

havaintojen tekemistä ja omien havaintojen kuvailemista muille lapsille ja aikuiselle. Tämä 

tehtävä on Mistä syntyy tuulen voima? Tiedekasvatusta ihmetellen ja leikkien- kirjasta 

(Vartiainen J. 2018). 

Tehtävän toteutus tehtiin eräänä pakkaspäivänä. Ulkona oli niin kova pakkanen, että se piti 

meidät sisällä koko päivän, joten pääsimme tekemään leikkilimaa. Jo pelkkä ajatus oli lasten 

mielestä todella kiva! Oli varattu esille tarvittavat aineet ja kaksi kulhoa. Toimintaan 

osallistui kolme 3-vuotiasta ja yksi 2-vuotias. Myöhemmin haettiin kaksi kulhoa lisää, koska 

pienikin odottaminen kävi malttamattomaksi toiminnan ollessa niin mieluista. Kun jokaisella 

oli oma kulho, toiminta sujui paremmin. 

Lapset olivat toiminnassa mukana alusta loppuun asti. He pääsivät vuorotellen sekoittamaan 

taikinaa. Jokainen pääsi omalla leikkilimallaan tunnustelemaan massaa ja valuttamaan sitä 

sormien läpi. Yksi lapsista totesi liman tuntuvan inhottavalta aluksi ja otti kädet heti pois 

kulhosta koskettuaan jauhoiseen koostumukseen. Lasta kuitenkin rohkaistiin sekoittamaan 

taikinaa. Lapsi intoutuikin sekoittamaan ja kertoi liman tuntuvan kädessä mukavammalta, kun 

vesi ja maissitärkkelys olivat sekoittuneet limaksi. Liman sekoittaminen näkyy kuviossa 7. 
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Kuvio 7: Leikkilima 

Koko toiminnan ajan keskustelimme tuntemuksista ja ajatuksista, jota leikkiliman käsittely 

lapsissa herätti. Yksi lapsista halusi kokeilla miltä lima näyttäisi kuivuttuaan paperilla. 

Lopputulos on nähtävillä kuviossa 8. Aluksi leikkilimaa levitettyä paperille, se näytti hyvältä. 

Kuivuttuaan se kuitenkin rapistui pois jättäen vain haalean värin paperin pintaan. Kuten 

tämän raportin teoriaperustassa luvussa 4 tuodaan esiin lasten omien ideoiden ja ihmettelyn 

olevan otollisia lähtökohtia tieteelliselle tutkimukselle. Lopuksi lapset osallistuivat innoissaan 

myös siivoamiseen. Toimintatuokio olikin erittäin sotkuista. Sinisen elintarvikevärin 

huomattiin värjäävän käsiä. Jatkossa kannattaa valita jokin toinen elintarvikeväri. Limaa 

löytyi kovettuneena joka paikasta. Yksi lapsista tosin kertoi rätillä pyyhkimisen olevan 

parasta, kun yhdessä siivosimme lopuksi. Lapset rakastivat limalla leikkimistä. Kaikki lapset 

pitivät liman koostumuksesta. Se tuntui lasten kertoman mukaan käteen mukavalta. 

Toimintakerta oli lapsista kiva. Kaikki toimintaan osallistuneet lapset antoivat hymynaaman. 
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Kuvio 8: Leikkilimasta taidetta paperille 

5.4 Tuulen voima 

Idea tuulen voima- tehtävään tuli Mistä syntyy tuulen voima? Tiedekasvatusta ihmetellen ja 

leikkien- kirjasta (Vartiainen J. 2018). Tehtävässä rakennettiin erilaisia “majoja” eri 

materiaaleista esimerkiksi risut, lanka ja legot. Koitettiin tuulen eli hiustenkuivaimen avulla 

kaataa ne. Tutkittiin eri materiaalien kestävyyttä ja pohdittiin mistä se johtuu, että toinen 

materiaali kestää kuivaimen tuulta paremmin kuin toinen. Valittiin lopulta yhdessä kestävin 

rakennusmateriaali. Keksittiin, että aiheeseen virittäytymiseksi luetaan lapsille Kolme pientä 

porsasta-satu. Kuten aiemmin tämän raportin luvussa 4.1 todettu, pieniä lapsia voi innostaa 

tiedekasvatuksen pariin kirjallisuuden ja draaman keinoin. 

Tämä tehtävä oli lapsille yksi mieluisimmista. Kolme pientä porsasta-satu oli suurimmalle 

osalle ryhmän lapsista tuttu. Luimme sen muutama päivä ennen tuulen voima-tiedetehtävän 

tekemistä. Kun tehtävää aloitettiin tekemään, pohjustettiin muistuttaen lapsia mitä Kolme 

pientä porsasta-sadussa tapahtuu. Lapset hyvin muistivatkin, että kolme possua rakentaa 

jokainen oman talon. Lapsia kehoitettiin etsimään ryhmästämme materiaali, josta haluaisi 

oman talonsa rakentaa. Yksi halusi rakentaa sen leikkiponeista, toinen rakensi 

majakankaasta, kolmas vessapaperirullista ja neljäs legoista. Ennen ”suden” eli 

hiustenkuivaimen paikalle saapumista pohdimme lasten kanssa eri materiaaleja: painoa ja 

kokoa. Pohdimme mikä mahtaisi kestää tuulen voiman parhaiten. Tutkivan oppimisen 

mukaisesti nähtävissä on tieteellinen prosessi tutkimusasetelmineen, kuten aiemmin on tämän 

raportin luvussa 3 todettu. Olennaista on osallistaa lapsia tieteelliseen päättelyyn, 

ongelmanratkaisuun ja kriittiseen ajatteluun. 
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Kuvio 9: Tuulen voima- tiedetehtävä 

Rakennusmateriaali kerrallaan asetettiin lattialle ja niiden eteen tuotiin hiustenkuivain eli 

meidän leikissämme Iso Paha Susi, kuten kuviossa 9 on nähtävissä. Aikuinen laittoi 

kylmäpuhalluksen hiustenkuivaimesta päälle, ettei kukaan lapsista polttaisi kättänsä 

lämpimään ilmaan. Jokainen lapsi sai vuoron perään koittaa kaataa omaa majaansa. 

Arvatenkin vessapaperirullat lensivät lentoon välittömästi. Legoja puhaltaessamme 

huomattiin, että legoasetelma vaikutti siihen, että kestääkö se vai ei. Mitä ohuempi ja 

korkeampi legotorni oli, sitä helpommin se kaatui. Puolestaan leveä ja matala 

legorakennelma kesti tuulen voiman hyvin. Kaikki muut kokeilemamme rakennusmateriaalit 

kestivät tuulen voiman hyvin. Tehtävä oli lasten mielestä niin pidetty, että lapset halusivat 

tuoda vielä lisää erilaisia materiaaleja kokeiluun. He halusivat leikkiä tätä leikkiä niin, että 

he olivat porsaita ja aikuinen oli Iso Paha Susi. Lapsille tehtiin majat pöytien alle. Kaikki 

lapset antoivat toimintakerralle hymynaaman. 

5.5 Luonnontiedetehtävä 1 

Ensimmäisessä luonnontiedetehtävässä etsittiin luonnon ihmeitä ja tutustuttiin luontoon 

hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä sekä erilaisia tutkimuksen apuvälineitä, kuten 

mittoja ja kiikareita käyttäen. Päiväkodin lähellä tai lähimetsässä tutustuttiin kiviin, puihin, 

eläinten jälkiin ja lintuihin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2018) 

mukaisesti tarjottiin lapsille mahdollisuuksia tutkia ja toimia ympäristössään. Tehtävä oli 

jaettu kolmeen osaan. Kaksi osaa tehtiin luonnossa tutkien. Toisella kertaa hyödynnettiin 

tutkimusvälineenä mittoja ja toisella kertaa kiikareita. Yksi tehtävän osa oli omien 

kiikareiden askartelu. Tehtävään virittäytymiseksi tehtiin wc-paperirullista kiikarit.  
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5.5.1 Itsetehdyt kiikarit 

Luonnontiedetehtävän toteuttaminen aloitettiin omien kiikareiden askartelulla. Ensin kaksi 

tyhjää wc-paperirullaa nidottiin yhteen. Lapsi sai koristella kiikarit haluamallaan tavalla. 

Jokainen lapsi halusi maalata kiikarit. Lapsi sai valita haluamansa värin. Yksi lapsista toivoi 

sateenkaaren värejä. Hän kuitenkin innoissaan sekoitti värit keskenään saaden aikaan ruskeaa 

väriä. Valmiit kiikarit ovat nähtävillä kuviossa 10. Maalauksen ohessa keskustelimme värien 

sekoittumisesta ja värien muuttumisesta sekoittuessaan. Lapsille kerrottiin, että päävärejä 

yhteen sekoittamalla tulee ruskeaa väriä. Suurin osa halusi tehdä pinkkejä tai liloja 

maalauksia kiikareihin. Kiikareihin kiinnitettiin lanka, jotta kiikareita voi pitää kaulassa.  

 

Kuvio 10: Askarrellut kiikarit 

Kun kiikarit olivat kuivuneet, yksi lapsista halusi heti päiväkotiin tullessaan kokeilla kiikareita. 

Laitoimme kiikareihin kiinni kaulanauhan. Olimme aiemmin askarrelleet päiväkodin seinälle 

lintuja ja lapsi hienosti oivalsi, että voisi kiikaroida lintuja. Keskustelimme, että ensi viikolla 

menisimme ulos kiikareiden kanssa ja voisimme bongailla yhdessä oikeita lintuja. Myöhemmin 

päivän aikana eräs toinen lapsi kysyi, milloin menemme kiikareiden kanssa ulos. Kiikareiden 

askartelu oli ollut selvästi mieluisaa. 

Itsetehdyt kiikarit osoittautuivat todella pidetyiksi. Lapset kiikaroivat niillä myös sisällä ja 

halusivat ottaa ne leikkiin mukaan. Osa lapsista olisi halunnut viedä ne heti kotiin. Lapsia 

pyydettiin säilyttämään kiikareita päiväkodilla koska niitä tarvittaisiin myöhemmin. 

Opinnäytetyö suuntautui 2-3-vuotiaille, mutta erään 1,5-vuotiaan lapsen nähdessä kiikarit, 

hän halusi samanlaiset. Hänen kanssaan askarreltiin kiikarit, vaikka hän ei varsinaisesti 
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opinnäytetyön tiedetehtäviin päässytkään tällä kertaa osallistumaan. Tämä kuitenkin vahvisti 

sitä tietoa, että alle 2-vuotiaiden kanssa olisi mahdollista toteuttaa tiedetehtäviä.  

5.5.2 Retki mittojen kanssa 

Luonnon tutkimisessa voi hyödyntää mittausvälineitä, kuten mittanauhaa tai eri mittaisia ja 

eri värisiä langan pätkiä. Metsään otettiin mukaan siis lankaa. Mittanauhan ja eri mittaisten 

langan pätkien avulla etsittiin metsästä mitattavia asioita vertailtavaksi ja luokiteltavaksi. 

Lyhyellä langalla tarkoitus oli etsiä lyhyt keppi ja pitkällä langalla etsiä pitkä keppi. Näin lapsi 

oppii vertailemaan ja luokittelemaan asioita. Etenkin keväällä on kiva hyödyntää luonnossa 

värioppia. Luonto on täynnä erilaisia värejä. Tehtävän tekemiseen tarvittiin mittanauha tai 

lankaa. Tutkittiin isoja ja pieniä asioita esimerkiksi puut, kivet, oksat tai kasvit. Samalla 

opittiin suuren ja pienen eroa sekä tutustuttiin vertailuun ja luokitteluun.  

Suuntasimme retkelle läheiseen puistoon, jonka sivussa on metsää. Matkaan lähdimme kahden 

aikuisen, kolmen 3-vuotiaan ja yhden 2-vuotiaan voimin. Saman päivän aamuna oli satanut 

paljon lunta, joten se hieman hankaloitti havaintojen tekemistä. Tarkoituksena oli ottaa 

mittanauhat ja langan pätkät mukaan luontoon ja etsiä eri mittaisia asioita luonnosta 

esimerkiksi kepit. Mittanauhoja päiväkodilta ei löytynyt käyttöömme, mutta lankaa otettiin 

mukaan. Luonnosta ei kuitenkaan löytynyt keppejä, sillä kaikki olivat hautautuneena lumeen. 

Sovellettiin tehtävää niin, että tehtiin eri kokoisia lumipalloja ja vertailtiin lankojen kanssa 

niitä. Lapset mittailivat lumipalloja. Jokainen heistä osasi laittaa lyhyimmän langan 

pienimmän pallon viereen ja pisimmän langan isoimman pallon viereen. Keskikokoisen pallon 

löytäminen olikin vaikeampaa. Kuviossa 11 lapset ovat yhdistäneet samankokoiset langat ja 

lumipallot.  

 

Kuvio 11: Lumipallojen vertailu lankojen avulla 
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Luvussa 3 on todettu, tutkivaan oppimiseen liittyy vahvasti se, että aikuinen tarttuu lasten 

luontaiseen ihmettelyyn. Lapsia kannustetaan tutkimaan, ihmettelemään ja esittämään 

kysymyksiä. Retken aikana keskusteltiin erilaisista luonnon ihmeestä ja tutustuttiin luontoon 

rauhassa pysähdellen ja tarttuen lasten mielenkiinnon kohteisiin. Hyvänä esimerkkinä tästä 

toimii se, että erään lapsen kaatuessa lumelle ja jäädessä makoilemaan, hän kertoi jääneensä 

kuuntelemaan linnun laulua. Tämän myötä kaikki yhdessä hiljennyimme kuuntelemaan linnun 

laulua. Sillä hetkellä kuului vain ohi menevän auton ääni sekä lähellä leikkivien lasten ääniä. 

Jäimme hämmästelemään lumessa näkyviä eläinten jälkiä sekä puusta valunutta pihkaa. 

Mittojen kanssa tehty retki oli erittäin onnistunut. Lapset lähtivät retkelle innoissaan ja 

retkellä tuli lapsilta muutamia loistavia oivalluksia. Esimerkkinä tapaus, jossa lapsi kaatui 

maahan ja jäi maahan makaamaan. Hän kertoi jääneensä kuuntelemaan lintujen laulua. 

Tietenkin tartuttiin tähän lapsen tarjoamaan hienoon oivallukseen ja jäimme kaikki yhdessä 

kuuntelemaan luonnosta kuuluvia ääniä. Ihmettelyä ja kiinnostusta herätti puusta valunut 

pihka ja eläimen jäljet. Oli hienoa huomata miten lapset tekevät sellaisia havaintoja, joita 

aikuisena ei itse pitänyt merkityksellisenä tai tullut ajatelleeksi etukäteen. Jäniksen jäljet 

herättivät kiinnostusta siinä määrin, että osan matkaa jonossa kulkiessamme laulelimme 

yhdessä erilaisia jänislauluja ja liikuimme kuten jänikset.  

Etukäteen oli ajateltu, että retkeltä etsitään mittojen kanssa keppejä ja muita eri kokoisia 

asioita esim. kiviä. Yöllä oli kuitenkin satanut noin 20 cm lunta, joten aivan kaikki oli lumen 

peitossa. Tehtävää sovellettiin niin, että yhdessä lasten kanssa tehtiin eri kokoisia 

lumipalloja. Tällä kertaa tehtävänä olikin vertailla lumipalloja eri mittaisten lankojen avulla, 

joita oli otettu päiväkodilta mukaan. Tällä kertaa oma luovuus pelasti toimintakerran, sillä 

lumen tuloa oli mahdoton ennustaa etukäteen. 

Suunnitellusti lapsilta kysyttiin retken päätteeksi iloisen ja surullisen hymiön avulla 

mielipidettä retkestä. Kolme neljästä retkeilijästä valitsi hymynaaman. Retkellä oli heidän 

mukaansa ollut kivaa. Yksi kolmevuotias valitsi surullisen hymiön. Kysyttäessä syytä, hän 

kertoi olevansa surullinen, koska pitää palata takaisin päiväkotiin. Eli tarkempi haastattelu 

osoitti retkellä olleen niin mukavaa, että päiväkodille palaaminen aiheutti harmituksen. Itse 

retki oli hänen mielestään ollut onnistunut. 

5.5.3 Retki kiikareiden kanssa 

Tehtävässä tarkoituksena oli tutkia luonnon materiaaleja kuten kiviä, puuta, 

kaarnaa. Runsaasti mielenkiintoa pienillä lapsilla herättävät eläimet. Ulkona nähtiin 

esimerkiksi lintuja tai eläinten jälkiä. Testiryhmä löysi retkeltään jäniksen jälkiä. Retkelle 

otettiin mukaan sekä oikeat kiikarit että itse tehdyt kiikarit. Suurennuslasi olisi ollut hyvä lisä 

retkireppuun, mutta valitettavasti sitä ei löytynyt päiväkodilta. 
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Kuvio 12: Retki kiikareiden kanssa 

Suunnitelman mukaan tarkoitus oli lähteä retkelle vain ryhmän isompien kanssa, mutta meistä 

riippumattomista syistä kaikki paikalla olleet 7 lasta tulivat mukaan. Mukana oli myös kaksi 

1,5-vuotiasta lasta, jotka tykkäsivät katsella kiikareilla. Retki suuntautui läheiselle pellolle, 

josta löytyi iso lumikinos. Laskimme siinä mäkeä. Meillä oli mukana sekä askarrellut kiikarit 

että ihan oikeat lasten kiikarit. Mäen laskun ohessa otimme pienen hetken niin, että lapset 

saivat kokeilla molempia kiikareita. Kuviossa 12 lapsi mäen päällä kokeilemassa itse 

tekemiään kiikareita. Oikeiden kiikareiden todettiin tekevän ihmisistä jättiläisiä, kuten yksi 3-

vuotiaista lapsista totesi. Katselimme ja etsimme lintuja taivaalta ja puusta. Löysimme 

maasta jäniksen jälkiä. Itse askarrellut kiikarit ovat osoittautuneet todella suosituiksi. Niitä 

on säilytetty päiväkodilla ja lapset pyytävät saada niitä käyttöön niin sisällä kuin ulkona 

vapaankin leikin aikana. Lapsille on annettu lupa käyttää askarreltuja kiikareita leikissään.  

Tämän tehtävän toteuttaminen olisi antoisampaa talvikauden ulkopuolella, sillä luonto on 

monimuotoisempi silloin. Keväällä pääsisi paremmin tutkimaan luonnon kasvua ja hyönteisiä. 

Syksyllä luonnossa ovat värit kauneimmillaan. Tällä kertaa toiminta ei mennyt aivan 

suunnitelmien mukaan, mutta retki oli siitä huolimatta onnistunut. Tarkoituksena oli lähteä 

vain 2-3-vuotiaiden kanssa, mutta mukaan tulikin kaikki paikalla olleet 7 lasta. Mukana oli 

myös muutama 1,5-vuotias lapsi. He pitivät kiikareilla katselusta. Erona isompiin oli se, 

etteivät he jaksaneet keskittyä siihen yhtä kauan. Itsetehdyt kiikarit osoittautuivat lasten 

mielestä mieluisimmaksi kuin oikeat kiikarit. Oman arvion mukaan omat kiikarit olivat 

hienommat. Yksi lapsi oivalsi hienosti, että oikeat kiikarit tekevät ihmisistä jättiläisiä, kuten 

hän itse asian ilmaisi. Kaikilta lapsilta palautteena oli hymynaamat.  
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5.6 Luonnontiedetehtävä 2 

Toisessa luonnontiedetehtävässä lasten kanssa kasvatettiin ryhmälle oma kasvi. Kasvin 

kasvattaminen on lapsia innostava tapa tutustua luonnontieteisiin ja luonnon 

monimuotoisuuteen. Tässä tehtävässä istutettavaksi kasviksi valikoitui herne, sillä se kasvaa 

nopeasti. Kuten jo aiemmin todettu luvussa 3, pienten lasten kanssa tutkittaessa on tärkeää, 

että tuokiot ovat ohjattuja ja johtavat suoriin lopputuloksiin. Tutkimisen lisäksi hernettä 

pääsi halutessaan maistamaan. Käytimme kasvatukseen kaupasta ostettuja kuivattuja 

herneitä. Muita tehtävään soveltuvia kasveja olisivat olleet esimerkiksi ohra tai 

auringonkukka. Tarkoituksena oli istuttaa kasvi ja käydä lasten kanssa läpi mitä kasvit 

tarvitsevat elääkseen. Lapset seurasivat ja havainnoivat kasvua. 

Istutimme kolmen lapsen kanssa kuivattuja herneitä muovikulhoon. Aikuinen oli laittanut 

valmiiksi mullan purkkiin. Lapset saivat laittaa omaan purkkiinsa kuivattuja herneitä. Yhdessä 

kastelimme purkit lopuksi vedelle. Keskustelimme yhdessä, että vesi on kasville kuin 

“polttoainetta”. Kasvi tarvitsee vettä ja valoa, jotta se jaksaa kasvaa. Istutuksen aikana yksi 

lapsi maistoi kuivattua hernettä ja totesi sen maistuvan ihan herneelle. Aikuinen muistutti, 

ettei kuivattuja herneitä kannata syödä, koska ne ovat niin kovia. Lapsi riensi peilin eteen 

katsomaan ovatko hänen hampaansa vielä ehjät todeten niiden olevan vielä ehjät. Lapsille 

kerrottiin, että voimme maistaa kasvanutta herneenversoa. Lopuksi laitoimme purkit hyllylle 

ja jäimme päiväkotipäivien aikana seuraamaan kasvua.  

 

Kuvio 13: Herneenversojen kasvatusta 

Yhdessä seurasimme kasvua ja kastelimme niitä. Herneet olivat hyvin lähteneet itämään ja 

kasvu oli nähtävissä. Lapset olivat ihmeissään ja innoissaan. Alkuvaiheen kasvua on nähtävissä 
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kuviossa 13. Herneenversot kasvoivat pitkäksi. Lapset halusivat syödä niitä monena päivänä. 

Kaikki lapset eivät halunneet maistaa. Suurin osa maistoi ja piti mausta. Lapset kertoivat 

herneenverson maistuvan herneelle, vaikka se ei näytä herneeltä. Lapsille annettiin heidän 

halutessaan herneenversoja myös lounaan tai välipalan oheen. Tämä tehtävä oli helppo ja 

nopea toteuttaa. Herneen valitseminen kasvatettavaksi oli hyvä idea, sillä lapsia motivoi 

kasvatuksessa se, että herneenversoa pääsi maistelemaan. Toimintakerran hymynaamat 

kysyttiin heti istutuksen jälkeen. Kaikki kolme lasta antoivat hymynaamat. Yksi lapsista tuntui 

mullan tuntuvat käteen mukavalta. Kostea multa oli lasten mukaan inhottavan tuntuista ja jäi 

käsiin kiinni. 

6 Opinnäytetyön arviointi ja pohdinta 

Osana kehittämistyön prosessia on sen kehittämistoiminnan, toteutuksen ja saatujen tulosten 

arviointi. Kehittämistyön arvioinnissa olennaista on, että sen jokaisen osa-alueen toimintaa ja 

lähtökohtia tarkastellaan kriittisesti, arviointia tehdään, jotta kehittämistyötä voidaan ohjata 

arvioinnin perusteella. (Toikko & Rantanen 2009, 82-83). Opinnäytetyötä arvioidessa 

keskityttiin erityisesti suunnitelman onnistumiseen suhteessa toteutukseen. Tavoitteiden 

mukaisesti kehittämistyön tuotoksena on blogimuotoinen opas tiedekasvatuksen tehtäviin 

käytettäväksi. Se on saatavilla yleisesti verkossa sekä jaettu yhteistyökumppanin 

varhaiskasvatusyksiköihin. Kehittämistyössä kokeiltiin tiedekasvatustehtäviä, jotka oli 

suunnitelman mukaisesti etsitty lähdekirjallisuuden avulla. Kirjallisuudesta saadun tiedon 

perusteella tehtäviä muokattiin ikätasoisesti soveltuviksi. Soveltuvia tiedetehtäviä tuli useita, 

mutta lopulta niistä vain osa täytti vaatimukset sekä alle 3-vuotiaille soveltuvuudesta että 

helposta hyödynnettävyydestä varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Tehtävien lopullinen 

muoto vastasi hyvin haastatteluissa esiin nousseisiin tarpeisiin helpoista, materiaaleiltaan 

yksinkertaisista ja pienille lapsille soveltuvista tehtävistä. Alkuhaastatteluiden palaute ja 

toiveet on ollut tärkeä osa opinnäytetyön prosessia. Kokeilujen kautta selvitettiin tehtävien 

olevan hyvin soveltuvia ryhmämuotoiseen toimintaan ja näin varhaiskasvatuksen toiminnassa 

hyödynnettävissä.  

Itsearvioinnin ja yhteistyökumppanilta saatujen arviointien mukaisesti kehittämistyön 

tuloksena muuttui se, että nyt käytettävissä on erityisesti pienille lapsille sopivia 

tiedetehtäviä. Kehittämistyön toiminnan vaikutuksina varhaiskasvatusyksikön ryhmiin saatiin 

jaettua soveltuvaa tietoa ja lapsille tarjottiin toimintakerroilla opinnäytetyön tietoperustassa 

kuvattua Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2018) mukaista toimintaa. 

Tutkittuun tietoon perustuvaa tiedekasvatustoimintaa on esitelty yhteistyökumppanin 

henkilökunnalle ja lisätty näin tietoisuutta tiedekasvatustoiminnasta varhaiskasvatuksessa. 

Prosessin alun haastatteluissa kaikki varhaiskasvattajat eivät tunteneet tiedekasvatusta 
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käsitteenä. Kehittämistyössä on onnistuneesti annettu tietoa ja toimivaksi kokeiltuja 

työvälineitä varhaiskasvatuksen käytännön työn tueksi.  

Koska opinnäytetyö on luonteeltaan oppimisprosessi, on olennaista arvioida tämän prosessin 

onnistumista. Opinnäytetyön aihe syntyi helposti oman mielenkiinnon ja työelämässä käytyjen 

keskusteluiden pohjalta. Aihealueena tiedekasvatus oli entuudestaan melko tuntematon sekä 

tietoa saatavilla melko vähän, mutta onnistuneen tiedonhankinnan avulla löytyi riittävästi 

lähdemateriaalia. Opinnäytetyöprosessin aikana hyödynnettiin koulun tiedonhankinnan 

työpajaa. Tietoperustaan perehtyminen lisäsi ymmärrystä tiedekasvatuksesta ja 

kehittämistyön tuloksen lisäksi syntyi laadukas tietoperusta melko nykyaikaiseen 

lähdekirjallisuuteen perustuen. Tiedekasvatuksen merkitys varhaiskasvatuksessa on 

olennainen opittu asia tässä opinnäytetyön prosessissa. Oppimista tapahtui kehittämistyön 

osaamisessa sekä ymmärtämisessä. Ideointivaiheesta alkaen oli selkeintä työn haluttu 

lopputulos, mutta työn raportointivaiheen ja suunnitelmavaiheen ero olisi voinut olla 

selkeämpi. Raportointivaiheen sisältöä olisi voinut suunnitella järjestelmällisemmin, mutta 

nyt se muotoutui enemmän kehittämistyön edetessä.  

Työparina opinnäytetyön työstäminen oli luontevaa ja kaikki yhteydenpito sujui hyvin. 

Opinnäytetyön ideoinnin aikana muodostui toimiva työnjako suunnitelman ja raportoinnin 

osalta ja siinä pitäydyttiin asianmukaisesti koko työskentelyn ajan. Opinnäytetyön 

kokonaistoteutuksen aikataulut pitivät erittäin hyvin ja yhteistyö tekijöillä koko työskentelyn 

ajan oli toisiaan motivoivaa ja laadukkaaseen lopputulokseen sitoutunutta. Opinnäytetyön 

prosessin mielenkiintoinen lisä oli se, että opinnäytetyön tekijät eivät ole nähneet kertaakaan 

prosessin aikana. Kaikki yhteydenpito on järjestynyt onnistuneesti 

verkkokommunikointivälineitä käyttäen. Opinnäytetyö valmistui ilmoitetussa aikataulussa. 

Opinnäytetyön itsearvioinnissa hyödynnettiin suunnitteluvaiheessa tehtyä SWOT-analyysia, 

joka on nähtävillä kuviossa 14. Nelikenttäanalyysia eli SWOTia käytetään yleensä 

yritystoiminnan kehittämismenetelmänä. SWOT-analyysi tulee englanninkielisistä sanoista 

strengths, weaknesses, opportunies ja threats. SWOTin avulla määritellään vahvuudet, 

heikkoudet sekä mahdollisuudet ja uhat. Tarkoituksena on tarkastella niin nykytilaa kuin 

tulevaisuutta. Nelikentän vasemmanpuoleiset osat eli vahvuudet ja mahdollisuudet ovat 

positiivisia. Oikeanpuoleiset heikkoudet ja uhat ovat negatiivisia. Nelikentän yläosan 

vahvuudet ja heikkoudet ovat sisäisiä asioita. Alaosan mahdollisuudet ja uhat ovat ulkoisia 

asioita. (Speth 2015.) 
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Kuvio 14: Swot-analyysi 

6.1 Toimintakertojen toteutuksen itsearviointi 

Jokaisen toimintakerran jälkeen on kirjattu ylös omaa arviointia onnistumisesta: mikä sujui, 

mikä ei sujunut ja mitä voisi parantaa. Onnistuminen näkyi lasten osallistumisessa ja lasten 

palautteessa. Myös oman havainnoinnin perusteella on tehty arviointia. Esimerkiksi siitä 

pääsivätkö kaikki osallistumaan ja oliko tehtävä sopiva alle 3-vuotiaille, eli pystyivätkö 

osallistumaan toiminnan kaikkiin kohtiin. 

Tarkoituksena oli kehittää 2-3-vuotiaiden lasten tiedekasvatusta osana varhaiskasvatusta. 

Tavoitteena oli suunnitella yhteistyökumppanin toiveiden mukaisesti käytännönläheisiä ja 

helposti toteutettavia tehtäviä. Tehtävät oli mahdollista toteuttaa pienryhmässä yhden 

varhaiskasvattajan ohjaamana, joten toiminnan suunnittelu onnistui. Tiedetehtäviin 

tarvittavat tarvikkeet ja ainesosat oli helposti saatavilla päiväkodista. Tehtävien 

toteuttamisen järjestystä ei ollut päätetty etukäteen mikä osoittautui hyväksi ratkaisuksi, 

sillä arki päiväkodissa on muuttuvaa. Kaikkia tapahtumia ei pystytä ennakoimaan. 

Suunnitelmaa tehtiin viikko kerrallaan. Noin kerran viikossa tehtiin yksi tehtävä. Aikataulu 

osoittautui hyväksi. Se oli riittävän tiivis, jotta tiedekasvatusteema säilyi päiväkodissa, mutta 

toisaalta antoi väljyyttä opinnäytetyön raportoinnille. 
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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää 2-3-vuotiaiden lasten tiedekasvatusta 

varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksena oli hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja soveltaa sitä 

pienten lasten kanssa käytettäväksi. Opinnäytetyössä onnistuttiin tuomaan tiedekasvatusta 

varhaiskasvatuksen arkeen ja antaa varhaiskasvatuksen henkilökunnalle inspiraatiota 

toiminnan toteuttamiseksi. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi onnistunut blogikokonaisuus, 

jossa on hyvät toimintaa havainnollistavat kuvat. Tavoitteena oli saada lasta innostamaan 

tutkimaan, havainnoimaan ja arvioimaan tutkimaansa. Tärkeää on lapsen osallisuus 

toimintaan. Tässä osiossa onnistuttiin hyvin. Lapset pääsivät osallistumaan kaikkeen 

toiminnan osioihin. Suunnitellut tehtävät osoittautuivat riittävän monipuolisiksi. Lapset olivat 

vuorovaikutuksessa tehtävien aikana muiden lasten sekä aikuisen kanssa. Lapset pääsivät 

tutustumaan ja oppimaan niin aineiden yhdistämistä, geometriaa, mittaamista, värioppia kuin 

luonnontiedettä. Tehtävien myötä kehittyivät tutkimisen, vertailun, luokittelun ja 

havainnoinnin taidot. Kädentaidot kehittyivät ja lapset saivat erilaisia aistikokemuksia 

tehtävien myötä.   

Tiedekasvatuksessa on tavoitteena saada lasta innostettua tutkimaan, havainnoimaan ja 

arvioimaan tutkimaansa. Lapset innostuivat tehtävistä. He tutkivat ja havainnoivat 

innoissaan. Pienten lasten kanssa arviointi jäi odotettua suppeammaksi. Pienten lasten 

kohdalla aikuisen kysymykset ovat tärkeässä osassa arvioidessa tiedeprosessia. Aikuinen 

edistää tieteen oppimista keskittymällä tieteellisten kysymysten esittämiseen, hypoteesiin, 

analysointiin ja muuttujien tunnistamiseen. Oppimista edesauttaa lasten kannustaminen 

selittämään toiminnan vaikutuksia ja esittämään havaintoja ja johtopäätöksiä (Dejonckheere 

ym. 2016, 555). Lapset pääsivät alusta loppuun asti osallistumaan tiedetehtävien kaikkiin 

osiin. Tiedekasvatuksessa tärkeää on lapsen mielenkiinnonkohteisiin ja oivalluksiin 

tarttuminen. Toimintakertojen aikana näitä hetkiä tapahtui muutamaan otteeseen ja ne aina 

huomioitiin esimerkiksi idea leikkiliman valuttamisesta paperille tuli lapselta. Lapsen 

havainto jäniksen jäljistä metsäretkellä johti siihen, että yhdessä koko ryhmä lauloi ja hyppi 

metsässä pupulaulujen tahdissa.  

Viisi tehtävää oli sopiva määrä. Luonnontiedetehtävän laajuuden vuoksi tehtävä oli 

tarpeellista jakaa kolmeen osaan. Päätös osoittautui hyväksi. Tämän ikäisillä tuokiot eivät saa 

olla liian pitkiä. Opinnäytetyön kohderyhmäksi valittu ikäryhmä osoittautui onnistuneeksi. 2-

3-vuotiaat jaksoivat keskittyä tehtävään ja olivat siitä innoissaan. Valittua ikäryhmää 

pienemmillä lapsille on kehityksessä vielä suuria eroja, joten se olisi luonut haasteen 

tehtävien toteuttamiselle. Yhdessä luonnontiedetehtävässä oli mukana 1,5-vuotiaita 

muuttuneen tilanteen vuoksi. He olivat kiinnostuneita toiminnasta. Tämä vahvisti sitä tietoa, 

että alle 2-vuotiaiden kanssa olisi mahdollista toteuttaa tiedetehtäviä. Erona on se, että he 

eivät jaksa keskittyä toimintaan yhtä pitkäkestoisesti. 
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Toiminnan toteutukseen liittyi meistä riippumattomia tekijöitä esimerkiksi luonnonolosuhteet 

ja päiväkodin arjen muutokset. Näistä selvittiin joustavuudella ja luovuudella. Opinnäytetyön 

toteutuksessa oli joustavuutta niin opinnäytetyötekijöiden että henkilöstön puolelta. 

Yhteistyö sujui mainiosti. Toteutuksessa jäätiin kaipaamaan selkeämpää ja toistuvampaa 

kaavaa tiedetuokioille. Toiveissa olisi ollut tiedetuokioiden järjestäminen esimerkiksi joka 

tiistai, jolloin tiedetuokiot olisi voinut nimetä tiedetiistaiksi. Valitettavasti tämä jäi 

toteuttamatta yhteistyökumppanina olleen vuorohoitopäiväkodin luonteen vuoksi. 

Vuorohoitopäiväkodissa toiminnan suunnittelua viikkoa pidemmälle on haastavaa, koska 

aikuisten ja lasten määrä vaihtelee päivästä riippuen. Kokonaisuutena opinnäytetyön 

toiminnallinen osuus oli onnistunut. Tehtävät olivat lasten mieleen. Erityisen hyvää 

palautetta lapsilta tuli metsäretkistä ja tuulen voima- tehtävästä. Oma mielipide on, että 

Tuulen voima- tehtävä oli onnistunein, sillä lapset innostuivat siinä parhaiten pohtimaan 

tiedetehtävän arviointi. Siinä tiedekasvatusprosessi hypoteeseineen onnistui parhaiten. 

6.2 Blogin arviointi 

Päätös blogin tekemisestä konkreettisen paperisen ohjevihkosen sijaan osoittautui hyväksi 

päätökseksi. Se on helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä jatkossakin, joka olikin tämän 

kehittämistyön yksi ajatuksista. Blogin tekeminen kuitenkin osoittautui yhdeksi 

haastavimmista osuuksista opinnäytetyön aikana. Aiempaa kokemusta blogin tekemisestä 

alusta alkaen ei ollut. Aiemmin oli kirjoitettu vaan valmiiksi tehtyyn blogiin kirjoituksia. Nyt 

oli tehtävä ulkoasua myöden kaikki itse. Valittu blogialusta Wordpress tarjoaa valmiita pohjia. 

Päädyttiin hyödyntämään yhtä valmista pohjaa pienillä muokkauksilla. Blogin ulkoasun viilaus 

oli haastavaa ja aikaa vievää. Lopulta useiden päivien ja lukuisten tuntien jälkeen blogin 

ulkoasusta tuli mieluisa. Jälkeenpäin saadun palautteen mukaan toivottiin, että blogin sivussa 

olisi listaus postauksista. Nyt on selattava kaikki kirjoitukset nähdäkseen viimeisimmän 

kirjoituksen. Emme kuitenkaan viime hetkillä lähteneet muokkaamaan blogia. Olimme itse 

tyytyväisiä nykyiseen muotoonsa. Etenkin blogin sisällöstä tuli hyvä. Tehtävät ovat hyvin 

valittu ja toimiviksi todettu. 

Blogi on jaettu yhteistyökumppanipäiväkodin sisällä ja jaettu kunnan muihin 

varhaiskasvatusyksiköihin. Blogin statistiikan mukaan blogia on katsottu 3.4.2021 mennessä 

105 kertaa. Muutama päiväkoti ilmoitti hyödyntävänsä blogin sisältöä myöhemmin. Päätös 

julkisesta blogista on osoittautunut hyväksi, sillä materiaali on kaikkien saatavilla. Tehtävät 

on helppo ottaa esiin, vaikka tabletin kautta.  

Blogista saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista. Erityisesti on kehuttu hyviä kuvia. On 

kerrottu kuvien havainnollistavan toimintaa. Positiivista palautetta on saatu selkeästä 

ohjeistuksesta postauksissa. Tästä palautteesta oltiin samaa mieltä. Oltiin itse tyytyväisiä 

blogin kirjoituksiin ja kuviin. Kuvista on tarkkaan muokattu samankokoisia ja samanmuotoisia, 
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jotta postausten tyyli ja kokonaisuus olisi yhtenevä. Saadun palautteen perusteella Tuulen 

voima- tehtävä on ollut eniten kokeiltu tehtävä. Sen kerrottiin olevan tehtävistä 

innovatiivisin. Luonnontiedetehtävät ovat olleet tuttuja. Kertoman mukaan muut ryhmät ovat 

päätyneet tekemään blogin tehtäviä yksittäisinä tehtävinä. Harmiksi kukaan ei ole vielä 

tarttunut kokonaisuutena blogin tiedetehtäviin. Yli 3-vuotiaiden ryhmät ovat kertoneet 

hyötyneensä blogin sisällöstä. Eli tehtävät ovat tehtävissä kaiken ikäisten kanssa. 

Isommatkaan lapset eivät olleet kokeneen tehtäviä tylsiksi, vaikka ne oli suunnattu 

pienemmille lapsille. 

6.3 Työelämäyhteistyökumppanin arviointi ja lasten palaute toiminnasta 

Päiväkodin ryhmän henkilöstöltä kysyttiin suullista palautetta toimintakerroista ja blogista. 

Heiltä kysyttiin vahvuudet ja kehittämiskohteet. Lapset saivat jokaisen toimintakerran 

jälkeen joko hymynaamalla tai surunaamalla kertoa mitä pitivät toimintakerrasta. Lisäksi 

suullisella haastattelulla hymiön valinnan jälkeen pyydettiin kertomaan tarkemmin 

toiminnasta. Hymynaamat lasten arvioinnin tukena osoittautuvat tiedetehtävien myötä 

erinomaiseksi tunteiden sanoittajiksi ryhmämme lapsille. Eräs lapsi pyysi nähdä hymynaamat 

tiedetuokioiden ulkopuolella kiukun hetkellä, jotta osasi paremmin surunaamaa näyttämällä 

kuvata tunnetilaansa. Tunnehymiöt jäivät ryhmään pysyvästi lasten tunnetaitoja tukemaan. 

Kokonaisuutena lapset antoivat hymynaamoin palautetta toiminnasta. Kaikkien toteutettujen 

tehtävien kohdalla saatiin lapsilta vain yksi surunaama. Sekin johtui siitä, että tiedetuokio ja 

metsäretki oli ollut niin mukava, että harmitti lähteä takaisin päiväkodille. 

Päiväkodinjohtaja antoi kirjallisen työelämän palautteen. Hänen mukaansa yhteistyö 

opinnäytetyön tekijöiden kanssa on ollut saumatonta ja mutkatonta. Opinnäytetyöprosessin 

aikana ei tullut mitään odottamatonta. Aluksi tiedekasvatus käsitteenä oli osalle 

varhaiskasvattajista vieras, mutta blogin sisällön ja käytyjen keskusteluiden myötä asia 

selventyi. Uutena asiana tuli joitakin uusia tiedetehtäviä hyödynnettäväksi etenkin pienten 

lasten kanssa. Päiväkoti ja kunta hyödyntää opinnäytetyötä niin, että se on jaettu yksiköihin 

ja toiveissa on mahdollisimman monen ryhmän hyödyntävän sitä toiminnan suunnittelussa ja 

toteutuksessa. Opinnäytetyön myötä tiedekasvatusta on tuotu lähemmäksi varhaiskasvatuksen 

arkea. Blogin tehtävien myötä on annettu varhaiskasvattajille inspiraatiota toiminnan 

suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Tiedekasvatus käsitteenä on nyt varhaiskasvattajille 

tuttu. Yksi varhaiskasvattaja totesi, että monesti tiedetehtävien ajattelee olevan jotenkin 

monimutkaisia, mutta lopulta kyse on hyvinkin yksinkertaisista asioista, joita tekee aivan 

luonnostaan päivittäin esimerkiksi yleinen ihmettely ja tutkiminen lasten kanssa. Näihin tulisi 

enemmän tarttua, kun lapsilta aiheita tulee. 

Tiedetehtävistä saatiin hyvää palautetta ja aihetta pidettiin kivana. Eräs kollega kertoi, että 

tämän tyyliset tehtävät yleisesti ovat lasten mieleen. Yleisesti palaute oli hyvää ja pidettiin 
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siitä, että tehtävät olivat yksinkertaisia ja lyhyitä. Aina resurssit eivät antaneet periksi niin, 

että joku kollegoista olisi päässyt seuraamaan toimintakertaa, koska hänen oli oltava toisessa 

pienryhmässä. Metsäretkillä mukana ollut varhaiskasvattaja totesi lasten keskittyneen hyvin 

tehtävien tekemiseen ja lasten olleen innoissaan tehtävistä. Päiväkodin työntekijän mukaan 

päiväkodin ryhmät ovat pyrkineet kerran viikossa käymään lähimaastossa, joko metsässä tai 

puistossa. Saadun palautteen perusteella luonnontiedetehtävien toteuttaminen olisi 

mukavampaa muulloin, kun talvella, koska luonto on monimuotoisempi silloin. Kehuja 

annettiin kuitenkin luovuudesta keksiä tekemistä lumiseenkin maisemaan.  

6.4 Luotettavuus ja eettisyys 

Luotettavuus on tieteellisen tiedon olennainen tunnusmerkki ja työn luotettavuutta 

arvioidaan tutkimuksen menetelmien, prosessin ja tulosten osalta. Kehittämistoiminnassa 

tärkein luotettavuuden tekijä on työn käyttökelpoisuus. Kehittämistyön tulosten tulee olla 

todenmukaisia sekä käytännöllisiä. (Toikko & Rantanen 2009, 121.) Työn suunnitteluvaiheesta 

alkaen kiinnitettiin erityistä huomioita perustelujen ja lähteiden luotettavuuteen. Lähteiden 

niukasta saatavuudesta huolimatta opinnäytetyön tietoperustaa varten löydettiin uutta 

lähdemateriaalia riittävästi. Opinnäytetyössä on mainittu muutama aiempi opinnäytetyö, 

koska aiempia tutkimuksia aiheesta on vähän. Opinnäytetöitä ei kuitenkaan ole varsinaisesti 

käytetty lähteenä, muuta kuin mainittaessa, että tällaisia tutkimuksia on tehty. 

Opinnäytetyötä tehdessä sitouduttiin työelämäyhteistyökumppanin eettisiin sääntöihin sekä 

vaitiolovelvollisuuteen. Opinnäytetyötä varten haettiin tutkimuslupaa yhteistyökumppanilta 

ja tehtiin opinnäytetyösopimus. Tietosuoja on huomioitu niin, että päiväkodin tai kunnan 

nimeä ei mainita opinnäytetyössä. Lapsista on puhuttu niin, ettei ketään ole tunnistettavissa. 

Opinnäytetyötä ja blogia varten otetut kuvat on otettu niin, ettei lapsia ole kuvista 

tunnistettavissa. Huoltajille on annettu mahdollisuus kieltää lapsensa osallistuminen 

tiedetuokioihin. 

Kehittäjäposition arviointi on tärkeimpiä kehittämistyön arvolähtökohtien ja luotettavuuden 

arvioinnin osia. (Toikko & Rantanen 2009, 129). Opinnäytetyö toteutettiin toisen tekijän 

työpaikalle työaikana, mutta muuten kehittämistyön tekemisestä ei maksettu eikä siitä saatu 

muita etuja. Opinnäytetyön tavoitteena oli työn tuloksellisuus, eli jatkossakin hyödynnettävä 

työväline ensisijaisesti varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Blogin sisällöt voidaan jakaa 

julkisesti eikä se ole toimipaikkakohtainen. Kehittämistyön tuloksia on haluttu tarkastella 

kriittisesti, minkä vuoksi työyhteisöltä on pyydetty palautteita toimintakerroittain ja 

kokonaisuudesta. 

Työn luotettavuutta tarkastellessa on kiinnitetty huomiota kehittämistyön perusteella 

saamaan tietoon ja sen käytettävyyteen. Työn toteutuksessa tärkeää oli tiedon käytettävyys 

ja tulosten juurruttaminen käytännön työhön. Työyhteisön jäsenet kokivat saavansa 
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laadultaan hyvää sekä jatkossakin käyttökelpoista tietoa pienten lasten varhaiskasvatuksesta.  

Kehittämistoiminnan luotettavuutta arvioitaessa on olennaista kaikkien osapuolien 

sitoutuminen kehittämistoiminnan prosessiin (Toikko & Rantanen 2009, 124). Koko työyhteisön 

koettiin osallistuneen kehittämistyön prosessiin ja saadun palautteen perusteella työn 

tuloksia ollaan kiinnostuneita jatkossakin hyödyntämään osana pienten lasten 

varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa.  

Aiheen valinnassa merkittävää oli sen hyödynnettävyys käytännössä. Kehittämistyön 

tavoitteiden tulee olla korkeaa moraalia noudattavia, työtä tulee tehdä huolellisesti ja 

tulosten tulee olla käytäntöä hyödyttäviä (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 48).  

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus on onnistuneesti kokeiltu toimivaksi aidossa tilanteessa 

päiväkodissa pienryhmässä lasten kanssa. Tuloksista on kerrottu totuudenmukaisesti. 

Kehittämistyön eettisyyttä ja vastuullisuutta on huomioitu erityisesti toimintakertoja 

raportoidessa ja niiden perusteella blogin sisältöä suunnittelemalla. Näin on pystytty 

varmistumaan siitä, että kehittämistyön tulos eli toimivaa sisältöä pienten lasten 

tiedekasvatukseen toteutuu. Kehittämistyön vastuullisuutta arvioitaessa on merkityksellistä 

arvioida tuloksen epävarmuustekijöitä ja ristiriitoja (Toikko & Rantanen 2009,128). 

6.5 Pohdinta 

Opinnäytetyön tietoperusta hyödynnettiin kehittämistyössä onnistuneesti käytännön tehtävien 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä näkyi erityisesti siten, että tiedetehtävien perustelut 

löytyvät suoraan tietoperustasta. Opinnäytetyön tekeminen syvensi ammatillista kasvua osana 

opintoja. Erityisesti opittiin opinnäytetyötä tehdessä tiedekasvatuksen, tutkivan oppimisen ja 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2018) laaja-alaisen osaamisen 

merkityksestä varhaiskasvatuksen opettajan työssä. Tiedetehtävien avulla kehitettiin 

yhteistyökumppanin varhaiskasvatusyksiköihin uutta tiedekasvatussisältöä, joka käytännössä 

kokeiltiin toimivaksi pienten lasten ryhmissä. Tehtävien suunnittelu ja erityisesti 

toimintatuokiot lasten kanssa ovat olleen inspiroivia ja antoisia.  Lasten innostus tehtävistä on 

ollut motivoivaa ja kannustanut kehittämistyön tekemiseen. Kehittämistyön edetessä itse 

aloitettiin pohtimaan omia työtapoja ja miten niissä näkyy varhaiskasvatussuunnitelman 

laaja-alaisen osaamisen hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa.  

Blogin avulla työn tuloksia jaettiin yhteistyökumppanin eri toimintayksiköihin ja voidaan 

esitellä laajemminkin valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen parissa toimijoille sekä 

huoltajille. Vaikka kehittämistyön tulosten juurruttamiseksi käytäntöön ei opinnäytetyössä 

ollut suurta roolia, saa työ kuitenkin blogin avulla jatkuvuutta helposti hyödynnettävässä 

muodossa.  

Opinnäytetyötä työstettiin hyvässä yhteistyössä tekijöiden välillä ja yhdessä tekeminen on 

ollut antoisa työtapa. Aiheesta käydyt keskustelut ovat tuoneet uusia näkökulmia ja 



  44 

 

 

syventänyt molempien tekijöiden ajatuksia tiedekasvatuksen merkityksestä. 

Yhteistyökumppanilta saatu tuki ja kannustus opinnäytetyölle on ollut merkittävää työn 

käytännön toteutuksen onnistumiselle ja tukenut tavoitteisiin pääsemistä. 
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