
KYSELYLOMAKE: FSD3402 YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN LUONTOSUHDE 2019

QUESTIONNAIRE: FSD3402 NINTH-GRADERS’ CONNECTION WITH NATURE 2019

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
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ei saa osallistua tutkimukseen

Tallenna

Tutkimukseen osallistuminen

Hyvä yhdeksäsluokkalaisen huoltaja!

Toteutamme Pro Gradu -tutkielmaa osana Tampereen yliopiston luokanopettajan opintoja. Tutkielmamme tavoitteena on selvittää 
yhdeksäsluokkalaisten nuorten luontosuhteen vahvuutta ja sen yhteyttä onnellisuuteen. Toivomme, että huollettavanne voi osallistua 
tutkimukseemme. Pyydämme teitä tutustumaan tähän lomakkeeseen ja täyttämään alla olevat kohdat, mikäli huollettavanne ei saa 
osallistua.

Tutkimus toteutetaan kahdessa osassa syksyn 2019 aikana. Molemmat osat kestävät enintään yhden oppitunnin verran. 
Ensimmäisessä vaiheessa oppilaat vastaavat luontosuhteen vahvuutta mittaavaan sähköiseen kyselylomakkeeseen. Toisessa 
vaiheessa oppilaat tuottavat onnellisuuteen liittyvän kirjoitelman. Oppilaan on mahdollista kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta 
missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Oppilaiden nimi- ja koulutiedot tulevat ainoastaan meidän tutkijoiden käyttöön, eikä niitä 
julkaista tutkimuksessa. Kirjoitelmista mahdollisesti esiin nousevat oppilaan tai koulun tunnistamiseen liittyvät tiedot muutetaan 
tunnistamattomaan muotoon, joten oppilasta tai koulua on mahdotonta tunnistaa tutkimusraportista.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan Tampereen yliopiston sähköisessä järjestelmässä, jossa opinnäytetyöt ovat vapaasti luettavissa. 
Tutkimuksen valmistumisen jälkeen sen aikana kerätty aineisto tallennetaan tunnisteettomassa muodossa Yhteiskuntatieteelliseen 
tietoarkistoon muissa opinnäytetöissä ja tutkimuksissa myöhemmin hyödynnettäväksi. Annamme mielellämme lisätietoja ja 
vastaamme mahdollisiin kysymyksiin.

Yhteistyöterveisin: 

Sari Huttunen, [yhteystieto poistettu]

Saija Kulha, [yhteystieto poistettu]

Täyttäkää alla olevat kohdat ainoastaan, mikäli huollettavanne ei saa osallistua tutkimukseen. Muutoin voitte sulkea lomakkeen lähettämättä 
sitä. 

Oppilas

Tietojen lähetys

Kiitos vastauksesta ja mukavaa syksyn jatkoa!
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Olen lukenut ohjeet ja hyväksyn vastausteni tutkimuskäytön.

Henkilökohtainen koodisi

Tallenna

Luontosuhdekysely
Olet osallistumassa Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden toteuttamaan Pro Gradu-tutkimukseen, jossa selvitetään yhdeksäsluokkalaisten
luontosuhdetta ja onnellisuutta. Tämä kysely on kaksiosaisen tutkimuksen ensimmäinen vaihe. Toiseen vaiheeseen, jossa osallistujat tekevät kirjoitelman
annetusta aiheesta, valikoituu vain osa tähän kyselyyn vastanneista. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä tutkimuksen missä
tahansa vaiheessa. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ilman henkilötietoja, eikä sinua tai kouluasi voida tunnistaa aineistosta tai loppuraportista. 

Tutkimuksen valmistuttua tulokset julkaistaan Tampereen yliopiston sähköisessä järjestelmässä, jossa opinnäytetyöt ovat vapaasti luettavissa.
Tutkimuksessa kerätty aineisto tallennetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon muissa opinnäytetöissä ja tutkimuksissa myöhemmin hyödynnettäväksi. 

Olet vastaamassa tutkimuksen ensimmäisen vaiheen kyselyyn, johon vastaaminen vie noin 10-15 min. 

Vastaa seuraaviin kohtiin arvioimalla alla kuvatun asteikon mukaisesti numeroilla yhdestä viiteen (1-5), kuinka vahvasti olet samaa mieltä väitteen
kanssa. Vastaa rehellisesti omien tuntemustesi mukaan.

1 Täysin eri mieltä 2 Jokseenkin eri mieltä 3 En osaa sanoa 4 Jokseenkin sam

1. Nautin ulkona olemisesta jopa huonolla säällä.

2. Joidenkin lajien on vain tarkoitus hävitä tai kuolla sukupuuttoon.

3. Ihmisillä on oikeus käyttää luonnonvaroja haluamallaan tavalla.

4. Ihanne lomanviettopaikkani olisi syrjäinen alue erämaassa.

5. Ajattelen aina tekojeni ympäristövaikutuksia.

6. Nautin maan kaivelusta ja käsieni likaantumisesta.

7. Suhteeni luontoon ja ympäristöön on osa henkistä puoltani.

8. Olen hyvin tietoinen ympäristöasioista.

9. Kiinnitän huomioni luontoon, missä ikinä olenkin.

10. En ulkoile luonnossa usein.

11. Mitkään tekemiseni eivät vaikuta ongelmiin muualla maapallolla.

12. En ole luonnosta erillinen, vaan olen osa sitä.

13. Ajatus siitä, että olisin syvällä metsässä kaukana sivistyksestä on pelottava.

14. Tunteeni luontoa kohtaan eivät vaikuta siihen, miten elän elämääni.

15. Eläimillä, linnuilla ja kasveilla tulisi olla vähemmän oikeuksia kuin ihmisillä.

16. Jopa keskellä kaupunkia huomioin ympärilläni olevan luonnon.

17. Suhteeni luontoon on tärkeä osa sitä kuka olen.

18. Luonnonsuojelu ei ole välttämätöntä, koska luonto on tarpeeksi vahva palautuakseen 
mistä tahansa ihmisen aiheuttamista vaikutuksista.

19. Muiden lajien tila ilmaisee ihmisille tulevaisuuden suuntaa.

20. Ajattelen paljon eläinten kärsimystä.

21. Tunnen syvää yhteyttä kaiken elollisen ja maapallon kanssa.

4 5 6 7 8 9 10

Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen elämääsi kaiken kaikkiaan kouluarvosana-asteikolla 4-10?

Tietojen lähetys

Kiitos vastauksestasi!


