
Lukiolaiset tiedekummeina 

Kurssi: Johdatus tieteen maailmaan (koulukohtainen luonnontieteitä soveltava opintojakso 2op) 

Kurssilla toteutettu hanke: Lukiolaiset tiedekummeina 

Lukiolaiset tiedekummeina-hanke toteutetaan osana koulumme science-polun ensimmäistä kurssia, jolle 

osallistuu tieteestä kiinnostuneita lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Johdatus tieteen maailmaan -

kurssi, kuten myös muut lukiomme science-polun kurssit, on räätälöity tukemaan valtakunnallisia 

luonnontieteellisiä opintoja. Kurssilla toteutettu hanke Lukiolaiset tiedekummeina on toteutettu 

yhteistyössä läheisen päiväkodin kanssa. 

 

Science-polun ensimmäisellä kurssilla tiedepolun opiskelijat tutustuvat luonnontieteellisen tutkimuksen 

tekemiseen ja ajankohtaisiin tiedeuutisiin. Kurssin rakenne mukailee tieteellisen tutkimuksen rakennetta: 

Kurssin johdanto-osiossa tutustutaan tieteen maailmaan yliopisto- ja asiantuntijavierailujen sekä 

ajankohtaisten tiedeuutisten avulla. Koulumme kielten opettaja esittelee latinaa tieteen kielenä, ja 

yliopistovierailut järjestettiin tänä vuonna Helsingin yliopiston Geopisteelle, tiedeluokka Gadoliniin sekä 

Aalto-Juniorille. Kurssilla käsiteltävät aihepiirit nousevat opiskelijoiden toiveista. Nuoret esimerkiksi 

valitsevat itse tiedeuutisia ja luonnontieteeseen liittyvää kirjallisuutta, joita he esittelevät muille 

kurssilaisille. Tämän osion tarkoituksena on hakea inspiraatiota ja innostusta myöhempää luonnontieteiden 

opiskelua varten. Samalla he saavat harjoitusta tiedonhaun erilaisiin menetelmiin, oppivat lähdekritiikkiä ja 

lähteiden oikeaa merkitsemistä. 

Yhteistyö kummilasten kanssa aloitetaan materiaalit ja menetelmät-osiossa, kun lapset päiväkodista ja ala-

asteelta lähettävät heitä askarruttavia tiedekysymyksiä, joihin lukiolaiset etsivät vastauksia. Lisäksi 

tutustutaan erilaisiin tutkimusmenetelmiin, suoritetaan mittauksia ja kerätään dataa. Mittauksia 

toteutetaan eri luonnontieteiden aloilta esimerkiksi mittaamalla äänenvoimakkuutta, lumen syvyyttä, 

siementen pituutta, kivien radioaktiivisuutta, opiskelijoiden puristusvoimaa, verenpainetta ja 

hengitystilavuutta. Tässäkin opiskelijoilla on vapaus valita mittaus omien kiinnostusten mukaan. 

Tulokset-osiossa harjoitellaan tulosten havainnollistamista ja esittämistä eri kohderyhmille. Näitä ideoita 

lukiolaiset hyödyntävät suunnitellessaan lasten tiedetuokioita. 

 

Kurssi huipentuu päiväkotiryhmien vierailuun lukiolla. Lukiolaiset hyödyntävät kurssilla opittuja taitoja ja 

tietoja rakentamalla tiedetuokioita lapsille. Vierailun aikana päiväkotilaiset saavat lukiolaisten laatimat 

vastaukset lasten tiedekysymyksiin. Tiedekummit suunnittelivat eskarilaisille rasteja, joilla lapset kulkivat 

verisuonitunneleissa ja kuljettivat happi- ja hiilidioksidimolekyylejä, tutkivat soluja mikroskoopilla, 

vertailivat herneiden perinnöllisiä ominaisuuksia, rakensivat etikkaraketteja pyrittivät ja rakensivat hyrriä ja 

mittasivat omaa äänenvoimakkuuttaan. Huutorasti oli lasten suosikki! 

 

Johtopäätökset osiossa kurssilla pohditaan tiedetuokioiden onnistumista, mahdollisia jatko 

kehittämismahdollisuuksia ja oman tieteellisen ilmaisun kehittämistä henkilökohtaisissa 

arviointikeskusteluissa. Kurssin aikana opiskelijat ovat aloittaneet tiedeportfolioiden kasaamisen, joihin 

täydennetään myös kurssin töitä. 

 



Tavoitteena Lukiolaiset tiedekummeina-hankkeella on vahvistaa lukiolaisten itsevarmuutta luonnontieteen 

osaajina: päiväkotilaisten näkökulmasta lukiolaiset ovat isoja ja tietävät paljon, vaikka lukion kursseilla 

opiskelijan kokemus omasta osaamisesta voikin olla toisenlainen. Tavoitteena on myös innostaa lukiolaisia 

ihmettelemään ja kiinnostumaan luonnontieteellisistä ilmiöistä. Lapsilla on tapana kummastella ja 

ihmetellä ympärillä näkyviä asioita, ja yhteistyö päiväkodin lasten kanssa muistuttaa nuoria ihmettelyn ja 

kummastelun voimasta. Kiinnostumisen taito on myös opiskelussa menestymisen kannalta tärkeä taito. 

 

Lukion opetussuunnitelman mukaan: “Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, 

opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa ympäristöissä.” Toimintakulttuuriimme on 

kirjattu että olemme oppiva yhteisö ja osallisuus ja yhteisöllisyys korostuvat toiminnassamme. Lukiolaiset 

lasten tiedekummeina hanke vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lukiolaisten osallisuutta. 

 

Tiedekummeina toimiminen on osa kurssin arviointia: arvioinnin tehtävänä on tavoitteiden näkyväksi 

tekeminen ja oppimisen ohjaaminen. Kun kurssilainen on toiminut päiväkotilaisen tiedekummina, hän on 

saanut kokemuksen, jossa hän on ollut innostamassa lapsia tieteen maailmaan ja on päässyt toimimaan 

asiantuntijana. Lukiolaiset toimivat tiedekummeina kahdella tapaa: vastaamalla lasten kysymyksiin 

kirjallisesti sekä järjestämällä työpajan lapsille. Näitä näyttöjä arvioidaan formatiivisesti antamalla niistä 

palautetta sekä opettajilta, ohjaajilta että työpajoihin osallistuneilta lapsilta. 

 

Kokonaisuutena kurssi kartuttaa lukiolaisten työkalupakkia luonnontieteellisen tutkimuksen toteuttamista 

varten. 


