
Aitoa oppimista ja ryhmähenkeä  
– opettajat vievät oppilaat ulos 

Kaikki eivät opi samalla tavalla. Opettajalle harmaita hiuksia aiheuttavat usein ne lapset, jotka eivät jaksai-
si istua paikallaan kuuntelemassa. Heille tekemällä ja liikkumalla oppiminen voi olla luontaisinta. Ulkona 
pidetyt oppitunnit ovat osoittautuneet tehokkaaksi tavaksi huomioida erilaiset oppimistyylit ja tehdä ope-
tustyötä monipuolisemmin.

”Ulkona toimittaessa eteen tulee väistämättä tilanteita, joita ei kohdattaisi sisällä luokkahuoneessa. Toi-
minnan tuoksinassa syntyy välittömiä kohtaamisia paitsi oppilaiden välillä myös opettajan ja oppilaiden 
kesken. Nämä kohtaamiset ovat omiaan toimimaan kasvatuksellisena alustana, jossa jokainen voi kasvaa 
aimo harppauksen”, kertovat kirjan Ulos oppimaan – sata ideaa ulko-opetukseen kirjoittaneet Henna ja 
Matti Tampio.

Oppiminen saa uusia ulottuvuuksia leikkien ja liikkumisen avulla. Ulkona voi syventää ja kerrata opit-
tua tai virittyä opiskeltavaan aiheeseen ennen teoriatankkausta. Leikkien ja pelien kautta opiskelu tarjoaa 
myös luontevasti lisää liikunnallisia tuokioita lasten arkeen, ja leikinomaisuus vetoaa niihinkin, jotka eivät 
perinteisten liikuntalajien äärellä ole omimmillaan.

Erityisesti keskittymisen ongelmista kärsivät oppilaat viihtyvät ulkotunneilla, sillä monelle heistä pulpe-
tissa hiljaa istuminen on hyvin vaikeata. Muissa Pohjoismaissa ulkona opettaminen onkin jo osa koulujen 
arkea, ja Norjassa ja Ruotsissa monissa kouluissa on ulko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen nimet-
tyjä opettajia.

”Yhteiset mieleenpainuvat kokemukset luokan kanssa ovat sellaisia helmiä, joita meistä kumpikaan ei 
työstään vaihtaisi pois. Parhaita ovat usein sellaiset hetket, jotka yllättävät myös opettajan. Tällaisina het-
kinä pääsee oppilaiden kanssa aidosti samalle puolelle”, kertovat kirjoittajat.

Kirja Ulos oppimaan – sata ideaa ulko-opetukseen sisältää toiminnallisia, ulkona toteutettavia 1–2 oppi-
tunnin mittaisia valmiita tuntisuunnitelmia vuoden jokaiselle kouluviikolle. Niistä suurin osa on sovelletta-
vissa mille tahansa alakoulun luokka-asteelle. 
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