
  
 

 

TYÖSKENTELYOHJEET 

 

Oppitunti 1: Skenaariovaihe sekä tiedonhankinta- ja tutkimusvaihe (75 min) 
 

Ensimmäisen oppitunnin alussa esitellään skenaario, jonka tarkoituksena on motivoida oppilaita, 

herättää halu ilmiön tutkimiseen ja saada oppilaiden työskentely liikkeelle. Skenaariona toimivat Ylen 

ajankohtainen uutinen ja skenaariovideo. Ylen uutisessa nostetaan esiin väite, jonka mukaan 

revontulet vahingoittavat otsonikerrosta. Videolla esitellään samaa ongelmaa, mutta lisäksi maalataan 

uhkakuvia otsonikerroksen vahingoittumisen myötä lisääntyneen UV-säteilyn aiheuttamista 

ongelmista, kuten kaihista ja melanoomasta. Tässä vaiheessa herää ajatus tutkia uutisen 

paikkansapitävyyttä. 

Skenaarion esittelyn jälkeen oppilaat jaetaan kotiryhmiin ja heille annetaan aikaa tutustua uutiseen 

ja pohtia ongelmaa itse ja ryhmässä keskustellen. Pohtimisen jälkeen käydään yhdessä läpi uutisen 

pääkohdat keskustellen ja pohtien, mitkä asiat ovat oleellisia. 

 
Jokainen kotiryhmän oppilas saa käsiteltäväkseen yhden seuraavista skenaarioon liittyvistä aiheesta: 

1. otsonikerros 

2. UV-säteily 

3. ilmastonmuutos 

4. revontulet 

Jokaisessa kotiryhmässä saman aiheen saaneet oppilaat muodostavat uuden ryhmän. Eli esimerkiksi 

kaikki oppilaat, joiden aiheena on otsonikerros, muodostavat ryhmän. Näin kunkin aiheen osalta 

muodostuu asiantuntijaryhmä. Tiedonhankinnassa käytetään esimerkiksi internet-lähteitä ja 

kirjallisuutta. Lähteitä valittaessa opetellaan tiedonhakua ja lähdekriittisyyttä. Asiantuntijaryhmien 

tehtävänä on muodostaa yhdessä esitys aiheestaan, joka esitellään kotiryhmän jäsenille. 

Tarkoituksena on, että jokaiselle asiantuntijaryhmän jäsenelle jää yhdessä muodostetusta esityksestä 

esiteltävä versio. Esityksen teko voidaan toteuttaa monella eri tavalla, esimerkiksi Powerpoint-

esityksenä, Padlet-seinänä tai perinteisenä kollaasina. 

 

Oppitunti 2: Tiedonhankinta- ja tutkimusvaihe jatkuu (75 min) 

 

Toisella oppitunnilla jatketaan esitysten laatimista asiantuntijaryhmissä. Asiantuntijaryhmäläisten 

pitämien esitysten jälkeen aloitetaan tutkimuksen suunnittelu kotiryhmissä.  Kotiryhmät saavat 



  
 

mittausdatan (ks. liite 1), jossa on esitettynä otsonipitoisuus Yle-uutisessa mainittujen revontulien 

jälkeen. Ryhmien tehtävänä on suunnitella, miten he voisivat selvittää revontulien vaikutusta 

otsonikerroksessa. Yhdessä keskustellen päädytään siihen, että uuden datan avulla (ks. liite 2) voidaan 

vertailla revontulien vaikutusta otsoniin. Molemmissa datoissa on mukana myös ylimääräistä tietoa eli 

oppilaiden tehtävänä on osata etsiä datan seasta oman tutkimuksensa kannalta oleellinen tieto.  

Uuden datan hankkiminen voidaan tehdä monella tavalla. Opettaja voi antaa datan valmiiksi 

oppilaille tai sitten oppilaiden kanssa voidaan rakentaa esimerkiksi vesiraketti, jonka voidaan kuvitella 

tekevän otsonimittaukset ilmakehässä. Vesirakettia tehtäessä tulee muistaa olla rei’ittämättä pulloa 

vahingossa, sillä muutoin paine karkaa. 

 

Oppitunti 3. Paluu skenaariovaiheeseen ja vesirakettien laukaisu (75 min) 

Oppilaiden kanssa palataan skenaariovaiheeseen ja keskustellaan revontulista, otsonikerroksesta, 

ilmastonmuutoksesta ja UV-säteilystä. Lisäksi luetaan Yle-uutinen uudelleen. Vesiraketit laitetaan 

laukaisuvalmiuteen ja viedään ne sellaiselle laajalle alueelle, jossa ne voidaan laukaista. Vesirakettien 

laukaiseminen kuvastaa uuden mittausdatan ottoa.  

 

 

 

Oppitunti 4. Päätöksentekovaihe eli uuden mittausdatan analysointi ja korjaavan uutisen laatiminen 

(75 min)  

Viimeisen oppitunnin aikana analysoidaan saatu uusi mittausdata ja verrataan sitä vanhaan 

mittausdataan. Mittausdatoja vertaamalla muodostetaan käsitys Yle-uutisen paikkansapitävyydestä ja 

siitä, onko sen aiheuttama pelko otsonikerroksen vahingoittumisen seurauksista aiheellista.  

Kotiryhmissä laaditaan omat korjaavat uutiset ja muodostetaan yhteenveto tutkimuksesta. Uutisia 

laadittaessa voidaan halutessaan kiinnittää huomiota uutiselle ominaiseen muotoon ja rakenteeseen. 

Oppilasryhmien tekemät uutiset voidaan koota yhteen haluttuun paikkaan. 


