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Tiivistelmä 

 

Tässä Pro gradu -tutkielmassa kehitettiin pedagogista tukimateriaalia Jyväskylän yliopiston 

kemian laitoksen jatko-opiskelijoille heidän opetustyönsä tueksi. Pro gradu -tutkielman 

kokeellisessa osassa käytettiin menetelmänä kehittämistutkimusta. 

Tutkielman kirjallisessa osassa käsitellään kemian oppimista ja kokeellista opetusta. Lisäksi 

käsitellään tohtorikoulutusta kemian laitoksella sekä tohtorikoulutettavien opetustyötä. Jatko-

opiskelijoiden opetustyön voidaan katsoa olevan merkittävä osa kemian laitoksen opetusta. 

Kirjallisessa osassa esitellään myös erilaisia oppimiskäsityksiä sekä opetusmalleja. Lopuksi 

tutustutaan tutkimuksiin, joissa on kehitetty jatko-opiskelijoiden opetusta ja 

kehittämistutkimuksen teoriaan. 

Tutkielman kokeellinen osa suoritettiin kehittämistutkimuksena, joka jakautui kolmeen osaan. 

Ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin alkukartoitus tutkimusaiheeseen liittyen käyttämällä 

menetelminä haastattelu- ja kyselytutkimusta. Tutkimuksen toisessa vaiheessa haastatteluista ja 

kyselystä saatuja tuloksia analysoitiin, ja niiden pohjalta kehitettiin teorioita suunniteltavaa 

tukimateriaalia varten. Tutkimuksen kolmantena ja viimeisenä vaiheena suunniteltiin ja 

toteutettiin pedagoginen tukimateriaali. Materiaali on suunnattu kemian laitoksen jatko-

opiskelijoille heidän opetustyönsä tueksi ja sen tarkoituksena on antaa pedagogisia neuvoja sekä 

teorioita opetukseen ja sen kehittämiseen.  

Suunniteltuun pedagogiseen tukimateriaaliin sisällytettiin tietoa esimerkiksi kemiallisen tiedon 

kolmitasosta, opetuksen suunnittelusta sekä erilaisista lähestymistavoista opetukseen. Lisäksi 

materiaalissa esitellään esimerkkejä erilaisiin ryhmänhallintatilanteisiin ja myös ohjaavia neuvoja 

niiden ratkaisemiseen.  
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Esipuhe 

 

Tutkielman kirjallisen osan kirjoittaminen aloitettiin tammikuussa 2018. Kokeelliseen osaan 

liittyvät henkilökunnan haastattelut suoritettiin loppukevään ja syksyn 2018 aikana. Jatko-

opiskelijoille suunnattu kyselytutkimus pidettiin marraskuussa 2018. Lopulliseen muotoonsa 

tutkielma saatettiin alkukevään 2019 aikana. 

Tutkielman kirjallisen osan lähteiden etsinnässä käytettiin hyödyksi Google Scholar -hakukonetta 

sekä JYKDOK -tietokantaa. Näiden lisäksi tutkielmassa hyödynnettiin painettuja julkaisuja. 

Haluan kiittää tutkielmani ohjaajaa yliopistonopettaja, FT Jouni Välisaarta loistavasta avusta ja 

neuvoista läpi tutkielman ajan. Lisäksi haluan kiittää yliopistonopettaja, FT Elina Laurilaa 

kyselytutkimuksen järjestämisen avustamisessa. Kiitokset kuuluvat myös tohtorikoulutettava, FM 

Elmeri Lahtiselle, jonka kanssa käydyn keskustelun pohjalta idea tähän tutkimukseen syntyi. 

Viimeisenä kiitokset kuuluvat vanhemmilleni, ystävilleni sekä opiskelutovereilleni, jotka ovat 

tukeneet ja kannustaneet minua opintojeni aikana. 
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KIRJALLINEN OSA 

1. Johdanto 

 

Jatko-opiskelijoiden antama opetus kuuluu olennaisena osana Jyväskylän yliopiston kemian 

laitoksen opetustyöhön. Usein heidän opintojen yhtenä velvollisuutena on opettaa alempien 

tutkintojen eli kandidaatti- sekä maisterivaiheen opiskelijoita. Tyypillisesti jatko-opiskelijat 

toimivat esimerkiksi laboratoriokursseilla laboratorioryhmien ohjaajina sekä teoriakurssien 

laskuharjoitusryhmien assistentteina. 

Yleensä jatko-opiskelun aloittaneet opiskelijat ovat valmistuneet maisterivaiheessa kemisteiksi 

eri kemian osa-alueille. Kemisteiksi valmistuneet jatko-opiskelijat eivät myöskään yleensä ole 

suorittaneet aiemmissa opinnoissaan opettajan pedagogisia opintoja.  Tällöin voidaan olettaa, että 

monet jatko-opiskelijat saavat ensimmäiset kokemuksensa opettamisesta yliopisto-opetuksessa. 

Opetustyössä vaaditaan opetettavan asiasisällön hallintaa, mutta lisäksi myös pedagogista 

osaamista, eli millä keinoilla ja miten erilaisia aiheita tulisi opettaa. Kemian laitoksen jatko-

opiskelijoilla asiasisällön hallinnan voidaan olettaa olevan hyvällä tasolla, mutta sen sijaan 

pedagogisessa osaamisessa uskotaan olevan puutteita, koska useimmat jatko-opiskelijat eivät 

välttämättä ole suorittaneet pedagogisia opintoja. Tämän johdosta jatko-opiskelijoilla ei 

todennäköisesti ole tietoa erilaisista opetuksellisista apukeinoista. Jatko-opintojen aikana 

tarjotaan myös mahdollisuutta suorittaa yliopistopedagogisia opintoja, mutta näiden opintojen 

suorittaminen voi olla usein haasteellista jatko-opintojen tiukan aikataulun vuoksi. 

Tässä Pro gradu -tutkielmassa suunnitellaan ja kehitetään pedagogista tukimateriaalia jatko-

opiskelijoiden opetustyön tueksi. Tutkielma toteutetaan kehittämistutkimuksena, jota voidaan 

pitää melko uutena tutkimusmenetelmänä.
1
 Kehittämistutkimus voidaan yleensä jakaa kolmeen 

erilaiseen osaan, jotka ovat kehittämisprosessi, ongelma-analyysi sekä kehittämistuotos. 
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2. Kemian oppiminen ja opettaminen 

 

Kemia ymmärretään kokeellisena tieteenä, jonka avulla voidaan tutkia erilaisten aineiden 

ominaisuuksia, rakenteita sekä aineiden muuttumista toisiksi aineiksi.
2
 Kemian ero muihin 

tieteenaloihin ilmenee sen esittämiskielessä. Usein muiden tieteenalojen esitystapana käytetään 

kirjallista esitystä, mutta kemiassa asioita voidaan esittää kolmella erilaisella tasolla. Kirjallisen 

esitystavan lisäksi nämä niin ”kemian kieleen” kuuluvat tasot ovat kaavamuotoinen esitystapa 

sekä kuvallinen esitystapa. Kemiassa varsinkin mallit sekä mallintaminen ovat tärkeässä roolissa 

kokeellisessa tutkimustyössä, sillä ne tukevat havainnollistamista ja auttavat selittämään erilaisia 

ilmiöitä. Tutkimusten tuloksia voidaankin usein kuvata konkreettisilla malleilla. Kohtaamme 

kemiaa myös arkipäiväisessä elämässämme. Kemian ymmärrys auttaa selittämään erilaisia 

ilmiöitä, joita ihmiset kohtaavat päivittäin. Kemiaan voi törmätä esimerkiksi lääketieteessä, 

ruuanlaitossa tai teknologiateollisuudessa.
3
  

Kemia koetaan kuitenkin vaikeaksi oppiaineeksi.
4-5

 Kemiassa esiintyviä käsitteitä mielletään 

yleensä abstrakteiksi, ja niitä ei pystytä selittämään ilman järkeviä malleja. Kemian 

ymmärtämisen haastavuutta kohottavat lisäksi kemialliset kaavat sekä matematiikan merkkikieli 

ja yhtälöt. Yhtenä syynä pidetään myös sitä, että opiskelijat eivät kykene opiskelujen 

alkuvaiheessa sisäistämään ja hahmottamaan keskeisimpiä kemian sisältöjä. Tästä johtuen 

opiskelijat eivät myöskään kykene ymmärtämään vaikeampia kemian aihepiirejä, jolloin uutta 

asiaa ei onnistuta yhdistämään aiemmin opittuihin tietoihin. Kemiassa esiin nousseita aihepiirejä 

ja käsitteitä ei myöskään aina onnistuta yhdistämään arkielämän tilanteisiin, tai ne ymmärretään 

väärin, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa uusia virhekäsityksiä. Tutkimustulosten mukaan 

ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijat osasivat yleisesti nimetä atomien ja ytimien perusosia 

melko hyvin, mutta sen sijaan heillä oli vaikeuksia kuvata näiden hiukkasten vuorovaikutuksia.
4
 

Myöhemmässä seurantatutkimuksessa havaittiin lisäksi, että opiskelijoiden kyky selittää 

hiukkasten vuorovaikutuksia ei kohentunut merkittävästi opiskeluvuosien lisääntymisestä 

huolimatta. Yhtenä tekijänä kemian haastavuuteen vaikuttaa myös esimerkiksi se, että 

kemiallinen tieto jakautuu kolmelle erilaiselle tasolle. Kemian kirjallisuudessa asioita esitetään 

paljon symbolisella tasolla. Tämä kemian kielen ymmärtäminen aiheuttaa monille 

virhekäsityksiä, minkä johdosta oppiminen vaikeutuu.
6
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2.1 Kemiallisen tiedon kolmitasomalli 

 

Kemiallisen tiedon rakennetta voidaan kuvata Johnstonen kehittämän kolmitasomallin avulla.
7
 

Johnstonen mukaan kemiallinen tieto voidaan ymmärtää kolmella erilaisella tasolla, jotka ovat 

makrotaso, mikrotaso, sekä symbolinen taso. Makrotasoon voidaan sisällyttää kaikki sellaiset 

kemialliset ilmiöt, jotka voimme havaita omilla aisteillamme. Mikrotasolla kemiallisia ilmiöitä 

tarkastellaan atomi- ja molekyylitasojen näkökulmasta. Symbolinen taso puolestaan kattaa 

kemialle tyypillisen merkkikielen, kuten esimerkiksi reaktioyhtälöt.
7
 Perinteinen esimerkki 

kolmitasomallin kuvaamiseen on puun palamisreaktio. Makrotasolla aistimme puun palamisesta 

aiheutuvan lämmön, valon sekä kelta-oranssin liekin. Mikrotasolle mentäessä tarkastellaan 

esimerkiksi hiili- ja happiatomien välisiä reaktioita sekä reaktiossa syntyviä palamistuotteita, eli 

tässä tapauksessa oksideja. Symbolisella tasolla hiilivetyjen palamista voidaan yleisesti kuvata 

seuraavalla reaktioyhtälöllä: 

   CxHy (s) +  (x + 
y

4
) O2 (g) → xCO2 (g) +  

y

2
H2O.             (1) 

Puun palamisreaktiossa siis puun kiinteät hiiliatomit reagoivat ilmassa olevan kaasumaisen hapen 

kanssa. Puun palamisreaktion tuotteena syntyy useimmiten hiilidioksidia, joka on kaasumaisessa 

olomuodossa. Jos happea ei ole palamisreaktiossa riittävästi, niin tällöin palamisreaktion 

tuotteena saattaa muodostua myrkyllistä hiilimonoksidia (CO), joka kansankielessä tunnetaan 

paremmin nimellä häkä.  

Kemiallisen tiedon tasoja voidaan havainnollistaa kolmion avulla (kuva 1), missä jokainen 

kolmion kulma vastaa yhtä tasoa, ja kaikki tasot ovat keskenään samanarvoisia. 

 

      

Kuva 1. Kemiallisen tiedon tasot Johnstonen mukaan
7
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Vuosia työelämässä olleet kemistit kykenevät käsittelemään kaikkia kemiallisen tiedon tasoja 

yhtäaikaisesti.
5
 Sen sijaan opiskelijalle tasojen yhtenäinen hallitseminen on hyvin vaikeaa, jopa 

mahdotonta. Yliopiston kemian opetuksessa pyritään jo siihen, että opiskelijat kykenevät 

liikkumaan kaikkien kemian tiedon tasojen välillä. Silti osa opiskelijoista kokee kemian 

kolmitason hankalaksi. Opiskelijat eivät välttämättä tiedosta lainkaan kemian oppimisen tasoja, 

sillä niitä ei välttämättä mainita esimerkiksi oppikirjallisuudessa. Tasojen tunteminen helpottaisi 

kemiallisen tiedon omaksumista ja näin ollen myös oppimista. Toisena ongelmakohtana 

opiskelijat kokevat kemiallisen tiedon tasojen yhtäaikaisen käyttämisen, mikä aiheuttaakin usein 

virheellisiä käsityksiä kemian ymmärryksessä. Esimerkiksi makrotasolla nähtäviä asioita ei osata 

havainnoida tarpeeksi, ja niitä ei pystytä yhdistämään mikrotason tietoon.
8
 Tämän johdosta 

mikrotasolla tapahtuvaan oppimiseen liittyy paljon virhekäsityksiä.  

Kemian opettajat tuntevat tiedon eri tasot ja saattavat käsitellä kaikkia tasoja yhtäaikaisesti 

opetustilanteen aikana. Tällöin opiskelija ei välttämättä pysty yhdistelemään tasoja keskenään, 

jolloin opiskelijalle voi muodostua virhekäsityksiä opetetusta ilmiöstä. Opiskelijoille opetettava 

tieto tulisi antaa pienissä osissa, ja opetustilanteissa saisi liikkua korkeintaan kahden kemiallisen 

tietotason välillä. Tällöin opiskelija onnistuu käsittelemään annettua tietoa paremmin ja se 

tallentuu pitkäkestoiseen muistiin. Gabel kertoo artikkelissaan
6
, että jos työmuistia rasitetaan 

liiallisella informaatiolla, esimerkiksi tuntemattomilla kemian käsitteillä, niin tällöin asioiden 

käsitteleminen vaikeutuu huomattavasti. Tämä puolestaan hankaloittaa kemian oppimista. 

Tutkimuksissa on selvinnyt, että esimerkiksi juuri työmuistin ylikuormittuminen kuuluu niihin 

tekijöihin, jonka takia kemian opiskelua pidetään vaikeana.
9
  

 

2.2 Mahaffyn tetraedrinen oppimistasomalli 

 

Mahaffy on tuonut oman näkemyksensä kemiallisen tiedon tasoihin. Mahaffy
10-11

 esittää 

Johnstonen tasojen rinnalle neljännen tiedon tason, niin sanotun humaanin tekijän eli inhimillisen 

tason. Mahaffyn mukaan inhimillisen tiedon tasolla voidaan tuoda esille esimerkiksi kemian 

historian, kestävän kehityksen tai muita yhteiskunnallisia näkökulmia. Myös opiskelijan itse 

kohtaamat arkipäiväiset kemian kokemukset voidaan sisällyttää inhimilliseen tasoon. Ilmiöitä ei 

siis tulisi tarkastella ainoastaan esimerkiksi mikroskooppisella tasolla olevan kemian 

näkökulmasta, vaan myös inhimilliset tekijät tulisi huomioida. Inhimillinen taso voidaan nähdä 
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merkittävänä osana kemian oppimista, sillä sen avulla kemian aihepiirejä pystytään linkittämään 

suoraan opiskelijoiden omiin kokemuksiin sekä arkipäiväisiin asioihin. Inhimillisen tason 

ansiosta makro- mikro- sekä symbolinen taso pystytään yhdistämään oikeassa elämässä 

kohdattaviin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin.  

Artikkelissaan
11

 Mahaffy mainitsee yhtenä esimerkkinä öljyn. Makrotasolla voidaan havaita 

liekki, kun öljy palaa, mutta öljyn voidaan yhdistää myös inhimillisiä tekijöitä. Näitä ovat 

esimerkiksi poliittiset tekijät sekä ympäristötekijät. Mahaffyn inhimillistä tasoa kuvataan yleensä 

tetraedrimallilla, joka on esitetty kuvassa 2. 

 

    Kuva 2. Mahaffyn tetraedrimalli
10

 

 

2.3 Kokeellinen opetus 

 

Kemian opetuksen tyypillisenä elementtinä voidaan pitää kokeellista opetustapaa. Kokeelliseen 

opetustapaan voidaan sisällyttää esimerkiksi laboratoriotyöt sekä demonstraatiot. 

Korkeakouluopiskelussa kokeellisuudella katsotaan olevan hyvinkin merkittävä rooli. 

Esimerkiksi luennoilta voidaan oppia kemian perustietoja, mutta laboratorio-opetuksessa niitä 

päästään käyttämään hyödyksi.
12

 

Kemian opetuksessa erilaiset oppilaslaboratoriot ovat yleisimpiä oppimisympäristöjä. 

Oppilaslaboratorio määritellään paikaksi, jossa opiskelijat tutkivat erilaisia luonnontieteen 
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ilmiöitä pienissä ryhmissä. Opetuslaboratoriot eroavat tavallisista oppimisympäristöistä, kuten 

esimerkiksi luentosaleista. Opetuslaboratorioissa opiskelijoiden ja opettajien on mahdollista 

rakentaa vuorovaikutusta luonnollisemmin, minkä johdosta oppimisympäristöstä pystytään 

luomaan rakentavampi ja positiivisempi. Tämä luonnollisesti vaikuttaa myös opiskelijoiden 

oppimiseen.
13

 Laboratoriotöiden aikana opiskelijat saattavat toimia pienryhmissä, joten 

yhteistyötaitojen merkitys korostuu tällöin huomattavasti. Yleensä tämän katsotaankin olevan 

edellytyksenä ryhmän toimimiselle ja töiden suoritukselle. Ryhmätöiden ansiosta sosiaaliset 

vuorovaikutustaidot kehittyvät, ja tämä vaikuttaa myös itse oppimisympäristöön. 

Laboratoriotyöskentelyn on havaittu kehittävän sosiaalisia taitoja sekä kognitiivista kasvua.
13

 

Huolellisesti suunnitellun ja mielekkään laboratoriotyöskentelyn on koettu vaikuttavan 

positiivisesti opiskelijoiden asenteisiin opiskeltavaa aihetta kohtaan. Lisäksi kokeellisen 

työskentelyn katsotaan kehittävän opiskelijoiden ongelmanratkaisu- ja tiedonhankintataitoja, sekä 

loogista päättelyä. Myös psykomotoristen taitojen, kuten esimerkiksi havainnointikyvyn, 

katsotaan kehittyvän kokeellisen työskentelyn johdosta.
14

 Kokeellisuuden nähdään myös 

vaikuttavan esimerkiksi luovuuden kehittymiseen, oppimaan oppimiseen sekä uusien käsitteiden 

omaksumiseen. Kokeelliset työtavat nähdään myös kehittävänä tekijänä uusien työ- ja 

menettelytapojen sekä käsitteiden ymmärtämisessä. Lisäksi kokeelliset työt toimivat harjoitteluna 

kehittäen samalla opiskelijoita oikean tieteellisen tutkimuksen tekoon.
15-16

  

Kokeellisen työskentelyn tavoitteisiin kuuluu, että opiskelijat kykenevät yhdistämään kaksi asiaa 

toisiinsa. Nämä ovat kokeellisten töiden aikana tehdyt havainnot sekä opiskelijan omat 

näkökulmat. Kokeellisen työskentelyn avulla opiskelijat oppivat käyttämään tieteellistä 

lähestymistapaa luonnontieteiden tutkimuksissa.
17

 

Kokeellinen työskentely voidaan jakaa kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen tai 

kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen. Kvantitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on testata 

usein ennakkoon määriteltyjä hypoteeseja ja tuottaa näiden pohjalta yleistettäviä tuloksia. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa etsitään usein vastauksia ”mitä?”-kysymyksiin. Kemiassa 

kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on esimerkiksi selvittää, kuinka paljon tutkittavassa 

näytteessä on erilaisia aineita. Kvalitatiivinen tutkimus nähdään puolestaan 

kokonaisvaltaisempana tutkimuksena ja sen tavoitteena on pyrkiä saamaan laaja-alaisempaa 

näkökulmaa tutkittavaan aiheeseen. Usein myös teoria liitetään kvalitatiiviseen tutkimukseen 

mukaan. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa etsitään usein vastauksia kysymyksiin ”miksi?” ja 
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”miten?”.
18

 Kemiassa kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä aineita 

tutkittavassa näytteessä on.  

Usein kokeellinen työskentely on osa jotakin jäsenneltyä opiskelukokonaisuutta, jolloin se toimii 

opiskelijoiden motivaation lähteenä.
15

 Opiskelijoiden näkökulmasta kokeellinen tutkimus 

jaotellaan usein viiteen vaiheeseen. Näitä ovat tutkimukseen liittyvät kysymykset, tutkimuksen 

suunnittelu, tulokset, johtopäätökset ja viestintä.
19

 Taulukossa 1 on selvitetty tarkemmin näiden 

viiden kategorian sisältöä. 

Taulukko 1. Kokeelliseen tutkimukseen kuuluvat vaiheet.
19

 

Kokeellisen tutkimuksen vaihe Selitys 

Kysymykset 

 

Opiskelijoille esitetyt tutkimuksen aiheeseen 

ohjaavat kysymykset 

Tutkimuksen suunnittelu 

 

Kokeellisen työn suunnitteluvaihe 

Tulokset 

 

Tuloksien saaminen ja kirjoittaminen muistiin 

Johtopäätökset 

 

Tulosten oikeaoppiminen selittäminen ja 

yhteenvedon kehittäminen 

Viestintä 

 

Tuloksista saatujen johtopäätösten 

esittäminen muulle yleisölle erilaisilla 

viestinnän keinoilla 

 

 

Minner et al.
19

 mainitsevat tutkimuspohjaiselle kokeelliselle opetukselle kolme erilaista 

näkökulmaa, jotka ovat  

1) tieteellinen sisältö  

2) opiskelijoiden sitoutuminen tieteelliseen sisältöön  

3) opiskelijoiden vastuu oppimisesta, opiskelijoiden aktiivinen ajattelu ja motivaatio.  

Opiskelijoiden vastuu oppimisesta voidaan liittää opiskelijoiden rooliin oppijana. Tutkimukseen 

perustuvassa kokeellisessa opetuksessa opiskelijat voivat osallistua esimerkiksi päätöksentekoon 

siitä, mitä he haluavat oppia, sekä tunnistaa oppimisprosessin aikana, missä he tarvitsevat lisää 

tukea. Opiskelijoiden aktiivisella ajattelulla viitataan puolestaan siihen, miten opiskelijat 
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osallistuvat opetettavan asiasisällön käsittelyyn. Tutkimuspohjaisessa kokeellisuudessa 

opetuksessa on havaittu, että oppimisprosessin aikana opiskelijat käyttävät logiikkaa, ajattelevat 

luovasti, rakentavat ajatuksia ennakkotiedoista ja osaavat tehdä loogisia johtopäätöksiä. 

Opiskelijoiden motivaatiota voidaan puolestaan pitää henkilökohtaisena panostuksena 

oppimiseen. Tutkimuspohjaisessa kokeellisessa opetuksessa opiskelijoiden motivaation katsotaan 

perustuvan opiskelijoiden uteliaisuuteen ja innostukseen opetettavasta aiheesta.
19

 

Myös opettajalla voi olla erilaisia rooleja taulukossa 1 esitellyissä kokeellisen tutkimuksen osissa. 

Usein opettaja päättää, millaisia tutkimuskysymyksiä opetettavasta aiheesta esimerkiksi halutaan 

tarkastella. Tarvittaessa opettaja pyytää opiskelijoilta tarkennuksia heidän tutkimuskysymyksistä. 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa opettajan tärkeänä tehtävänä on tunnistaa ne ongelmatilanteet, 

jolloin opiskelijat tarvitsevat apua suunnittelussa. Lisäksi opettajan on myös hyvä varmistaa, että 

opiskelijoiden tutkimussuunnitelmat vastaavat määriteltyihin tutkimuskysymyksiin. 

Tulostenkeruuvaiheessa opettaja esimerkiksi päättää yhteisen tavan tulosten keräämiselle. Myös 

tässä vaiheessa opettajan tärkeänä roolina on tarvittaessa auttaa ja tukea opiskelijoita. 

Johtopäätöksiä koskevassa vaiheessa opettaja myös määrittää yhteisen tavan esittää ja selittää 

saadut tulokset, ja lisäksi auttaa opiskelijoita, mikäli heillä on ongelmia yhteenvedon 

kehittämisvaiheessa. Opettaja myös itse etsiä taustatietoja sekä tuloksia opetettavaan aiheeseen, 

jotka voivat auttaa johtopäätöksien tekemisessä. Kokeellisen tutkimuksen viimeisessä osassa, eli 

viestinnässä, opettajan roolina on esimerkiksi antaa palautetta opiskelijoille heidän johtopäätösten 

esittämisestä. Lisäksi opettaja herättää yhteistä keskustelua esitetyistä johtopäätöksistä 

opiskelijoiden kanssa.
19

 

Opettajan roolista on esitetty myös muita seikkoja kokeellisessa opetuksessa.
20-21

 Esimerkiksi 

vuorovaikutuksen merkitys opettajan ja opiskelijoiden välillä on nostettu esiin. Kokeellista työtä 

aloittaessa opettajan olisi tärkeää keskustella opiskelijoiden kanssa suoritettavasta työstä ja sen 

päätavoitteista. Opiskelijoiden olisi hyvä tietää suoritettavien kokeellisten töiden tarkoitus. 

Opettajan tulisi siis muistaa aina mainita, miksi kokeellisia töitä suoritetaan ja mikä päämäärä 

niillä on.  Myös opettajan puheet ja teot kokeellisen opetuksen aikana koetaan tärkeäksi. 

Kokeellisessa opetustilanteessa opettajan puheet ja teot tukevat esimerkiksi opiskelijoiden 

laboratoriotaitojen kehittymistä. Opettaja voi ohjaavalla toiminnallaan myös tukea opiskelijoita 

heidän havainnointikykynsä kehittymisessä. Yhtenä merkittävänä asiana voidaan pitää myös 

opettajan oman motivoitumista kokeelliseen opetukseen. Kun opettaja on itse motivoitunut 

laboratoriotöiden suorittamiseen, hän vaikuttaa opiskelijoihin positiivisella asenteella, jolloin 
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myös opiskelijoiden motivaatio kasvaa. Opiskelijoiden motivaation opetukseen puolestaan 

kasvattaa oppimistuloksia. 

 

3 Kemian opetus Jyväskylän yliopistossa 

 

Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella opetus painottuu epäorgaaniseen ja analyyttiseen, 

fysikaaliseen ja orgaaniseen kemiaan sekä nanotieteisiin.
22

 Vaihtoehtona tarjotaan myös kemian 

aineenopettajaksi opiskelemista. Kaikille opiskelijoille opinnot ovat lähes yhteisiä kolmen 

ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Maisteriopinnoissa mahdollisia suuntautumisvaihtoehtoja 

ovat rakenne- ja synteesikemia, laskennallinen kemia ja spektroskopia, uusiutuvat luonnonvarat 

ja elinympäristön kemia, nanotieteet sekä kemian opetus. Maisteritutkinnon jälkeen tarjotaan 

myös mahdollisuutta jatko-opintoihin, joita ovat lisensiaatin- sekä tohtorintutkinnot.  

 

3.1 Tohtorikoulutus kemian laitoksella 

 

Jyväskylän yliopistossa tohtorikoulutuksen yleinen tavoite on kouluttaa eri alojen asiantuntijoita 

ja monipuolisia osaajia yhteiskuntamme tarpeisiin.
23

 Tohtorikoulutuksen osaamistavoitteet 

jakautuvat viiteen erilaiseen osaan, jotka ovat tutkimus-, viestintä-, opetus- ja ohjausosaaminen, 

tieteenalakohtainen osaaminen sekä ammatillinen asiantuntijuus. Kemian laitoksen 

tohtoriohjelman päällimmäisenä tavoitteena on kouluttaa tohtoreita neljässä vuodessa siten, että 

valmistuneet tohtorit omaavat hyvät tieteelliset valmiudet, hyvät ryhmätyöskentelytaidot, kyvyn 

etsiä, tuottaa ja soveltaa tietoa sekä valmiuden toimia tutkintoa vastaavissa yhteiskunnallisissa 

tehtävissä. Tavoitteissa mainitaan myös, että valmistuneilla tohtoreilla olisi kokemuksia oman 

tutkimusalansa opetustyöstä.
24

 Kemian tohtoriohjelman osaamistavoitteita on esitelty alla 

olevassa taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Kemian tohtoriohjelman osaamistavoitteet.
24

 

Osaamistavoitteet 

Omaan tutkimusalaan ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen perehtyminen 

 

Valmius soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä itsenäisesti ja luoda uutta tieteellistä tietoa 

 

Oman tutkimusalan kehitykseen ja menetelmiin perehtyminen 

 

Yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaan liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen kehittyminen 

 

Kieli- ja viestintätaitojen kehittyminen, sekä muut valmiudet työelämässä 

 

 

 

Tieteenalakohtaisen osaamisen tarkoituksena on perehtyä syvällisesti omaan tutkimusalaan ja sen 

yhteiskunnalliseen merkitykseen. Tieteenalakohtaisen osaamisen tavoitteena on oman 

tutkimusalan tunteminen. Oman tutkimusalan tuntemus kehittyy väitöskirjatutkimuksen 

tekemisen sekä tiedekunnan opetukseen osallistumisen myötä. Tutkimusosaamiseen voidaan 

liittää esimerkiksi tutkimusmenetelmien hallinta, tieteellinen julkaiseminen sekä 

tutkimusetiikkaan liittyvä osaaminen. Tutkimusosaamisen tavoitteisiin kuuluvat muun muassa 

uuden tiedon tuottaminen, itsenäisen ja kriittisen ajattelun kehittäminen sekä eettisen 

vastuullisuuden oppiminen. Viestintäosaamisen tarkoituksena on erilaisten viestintäkeinojen ja 

kielitaidon kehittäminen. Viestintäosaamisen päällimmäisenä tavoitteena on tiedon välittäminen. 

Ammatillisen asiantuntijuuden osa-alueeseen kuuluvat esimerkiksi ammatillinen identiteetti sekä 

ammatillisen kehittymisen ja urasuunnittelun tavoitteet. Ammatillisen asiantuntijuuden 

tavoitteena on osaamisen arviointi ja itsereflektointi.
24

 

Tohtoriopiskelijoiden opintoja ja väitöstutkimuksen edistymistä tuetaan ja seurataan 

seurantaryhmissä. Seurantaryhmään kuuluu esimerkiksi jatko-opiskelijan henkilökohtainen 

ohjaaja. Seurantaryhmissä keskustellaan siitä, miten tohtoriopiskelijan ammatillinen osaaminen 

on karttunut opintojen aikana. Tohtoriopiskelijat myös arvioivat itse omaa osaamistaan.
23
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Opetus- ja ohjausosaaminen sisältyvät asiantuntijuuden rakentumista tukevaan osaamiseen. 

Opetus- ja ohjausosaamisen tarkoituksena on kehittää pedagogisia taitoja, ja esimerkiksi 

johtajuusosaamista. Tämän aihealueen tavoitteena on kehittää yhteisöllistä osallisuutta ja 

vaikuttavuutta. Ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukevaa osaamista voidaan kehittää 

yliopistossa usein yliopistossa suoritettavalla opetustyöllä tai osallistumalla 

yliopistopedagogiseen koulutukseen. Tohtorikoulutettavien suorittama opetustyö liittyy tähän 

aihealueeseen.
23

 

 

3.2 Tohtorikoulutettavien opetustyö 

 

Jatko-opiskelijoiden velvollisuuksiin kuuluu myös kemian laitoksella annettava opetus. 

Tohtorikoulutettavien antama opetus koetaan erittäin tärkeäksi osaksi kemian laitoksen 

opetustyötä. Lisäksi opetustyö koetaan merkittävänä myös opinnäytetöiden ohjauksessa.
25

 

Opetustyö sisältyy jokaisen työsuhteessa olevan tohtorikoulutettavan jatko-opintoihin. 

Suoritettuja opetuksia hyvitetään opintopisteinä. Opetuksen ja opinnäytetöiden ohjauksen tulee 

liittyä kemian laitoksen opetukseen. Opetustilanteiden ja opetusaiheiden tulisi olla sellaisia, jotka 

tohtorikoulutettavat hallitsevat ja joista on hyötyä omaan tutkimustyöhön esimerkiksi 

väitöskirjatyötä ajatellen.
25

 

Jokaisen tohtorikoulutettavan on suoritettava opetustyötä 56 tuntia lukuvuoden aikana.  Annetun 

opetustyön tulee olla kontaktiopetusta. Yliopiston hallinnon linjauksen mukaan 

kontaktiopetukseen lasketaan sellaiset opetustilanteet, joiden aikana opettaja on 

vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa. Kemian laitoksella tohtorikoulutettavien antamaa 

tyypillistä opetusta ovat laskuharjoitus- ja demonstraatioryhmät, sekä pienryhmissä tapahtuva 

laboratorio-opetus. Opetukseen liittyvää valmistelutyötä ei sisällytetä kontaktiopetukseen. 

Opetuksen valmistelu kuitenkin kirjataan jatko-opiskelijan työsuunnitelmaan, ja tätä 

valmistelutyötä hyvitetään myös opintopisteinä. Kemian laitos seuraa työsuunnitelmien avulla 

joka lukuvuosi jatko-opiskelijoiden opetustyön määrää ja sen toteutumista.
25

 

Opetustaitoja ja -kokemuksia arvostetaan suuresti nykyajan työyhteiskunnassa. Tämä korostuu 

luonnollisesti opetustyön rekrytoinneissa, mutta myös silloin, kun rekrytoinnin kohteena on 

esimerkiksi yliopistossa suoritettava tutkimusta. Tämän johdosta jatko-opintoihin on sisällytetty 
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työllä ansaittuja opintopisteitä, joihin opetustyö esimerkkinä kuuluu. Työkokemuksilla halutaan 

parantaa tohtorikoulutettavien osaamistaitoja ja kilpailukykyä työmarkkinoilla. Opetustyöstä 

koetaan myös olevan hyötyä tohtorikoulutettaville. Annetusta opetustyöstä saadaan uusia 

kokemuksia. Lisäksi opetustilanteet kehittävät esiintymistaitoja, joista on suurta hyötyä 

työelämässä. Tohtorikoulutettavien oletetaan myös oppivan käyttämään opetustilanteissa erilaisia 

opetus- ja ohjausmenetelmiä. Tohtorikoulutettavien pohdintataidot kehittyvät opetustyössä, sillä 

opetuksen aikana heille tulee todennäköisesti tilanteita, jolloin heidän pitää pohtia opetukseen tai 

tutkimukseen liittyviä asioita syvällisesti.
25

 

 

4. Yliopisto-opetus 

 

Yliopisto-opetuksen suurimpana tavoitteena on kasvattaa opiskelijasukupolvista tulevaisuuden 

asiantuntijoita omien tieteenalojensa sisältöjen hallitsijoina, sekä kehittää eri tieteenaloja 

laadukkaan tutkimustyön ja käytännön työelämän avulla.
26

 Suomen yliopistolain toisessa 

pykälässä
27

 kerrotaan yliopiston tehtävästä seuraavasti: 

”Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, 

antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan 

isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä 

oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja 

taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yliopistojen tulee järjestää toimintansa 

siten, että tutkimuksessa, taiteellisessa toiminnassa, koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan 

korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.” 

Yliopiston tehtävissä painotetaan elinikäisen oppimisen edistämistä. Tämän vuoksi myös 

yliopisto-opetuksen jatkuva kehittäminen voidaan nähdä hyvin merkittävänä asiana. Siksi 

yliopistolaissa korostetaan myös sitä, että yliopiston tulee tarjota ylintä mahdollista opetusta. 

Opetuksen kehittämisessä olisi tärkeää huomioida myös esimerkiksi jatko-opiskelijat, sillä heidän 

osuutensa yliopisto-opetuksessa on merkittävä. Lain mukaan yliopiston pitäisi järjestää 

toimintansa myös siten, että opetuksen taso on korkealaatuista. Tämän vuoksi jatko-

opiskelijoiden opetuksen tukeminen olisi entistä tärkeämpää, jotta opetuksen laatu olisi varmasti 

vaatimusten mukainen.
27
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4.1 Aikuiskasvatus ja aikuiskasvatustiede 

 

Termillä aikuiskasvatus voidaan tarkoittaa aikuisiin kohdistuvaa sivistys- tai koulutustoimintaa, 

tai tähän toimintaan liittyvää tutkimusaluetta.
28

 Yleisesti sanottuna aikuiskasvatus nähdään koko 

väestöön suuntautuvana, yksilön persoonallisuuden kehittämistä tukevavana toimintana. Nykyään 

aikuiskasvatustoiminta on melko yleistä, ja opiskelumahdollisuuksia tarjotaan hyvin 

monipuolisesti erilaisissa oppimis- sekä toimintaympäristöissä. Aikuiskasvatuksen tutkimus 

tarkastelee aikuiskasvatustoimintaa käytännön tasolla, ja sen tarkoituksena on löytää toiminnasta 

erilaisia tutkimuskohteita, josta voidaan tuottaa teoriaosuutta käytännön kehittämiseen. 
29

 Lisäksi 

aikuiskasvatus on tietoista tavoitteiseen ohjaukseen perustuvaa edellytysten luomista ihmisen 

kehitykselle. Aikuiskasvatuksen katsotaan olevan itsekasvatusta, oman persoonan tietoista 

kehittämistä sekä aikuisiin vaikuttamista heidän muun toimintansa yhteydessä. Erityisesti 

työtilanteiden yhteydessä tapahtuva tietoinen vaikuttaminen aikuisiin koetaan tärkeimmäksi 

osaksi aikuiskasvatusta. 

Aikuiskasvatustiede määritellään tieteenalaksi, jonka teoreettisena kohteena on aikuisten 

kasvattaminen ja oppiminen. Aikuiskasvatustieteessä tutkitaan muun muassa aikuisten elinikäistä 

oppimista, kasvatusta sekä koulutusta. Tieteenalana aikuiskasvatus poikkeaa muista, sillä se 

pyrkii lisäksi edistämään aikuisten kasvattamisen ja oppimisen tieteellistä tutkimusta. 

Aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteena toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Tutkimukseen 

osallistuminen tapahtuu siis oman tahdon mukaisesti. Aikuiskasvatustieteen käsitteet ja teoriat on 

rakennettu hyödyntämällä esimerkiksi psykologian sekä kasvatustieteiden tunnettuja teorioita. 

Aikuiskasvatustiede on jaettu kuuteen eri tutkimukselliseen osa-alueiseen. Tutkimuksen osa-

alueita ovat aikuiskasvatuksen filosofia, historia, psykologia, sosiologia, vertaileva 

aikuiskasvatustiede ja aikuisdidaktiikka.
29

 

Aikuiskasvatustieteen juuret johtavat Iso-Britanniaan Nottinghamin yliopistoon, jonne 

perustettiin maailman ensimmäinen aikuiskasvatustieteen professuuri vuonna 1923. Kuitenkin 

aikuiskasvatusta opetettiin ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa vasta 1930-luvulla. Suomessa 

aikuiskasvatustieteen professuuri nimettiin vuonna 1946. Suomessa aikuiskasvatusta kutsuttiin 

vapaaksi sivistystyöksi, joten ensimmäistä professuuria kutsuttiin tämän vuoksi 

kansansivistysopin professuuriksi. Nykyään aikuiskoulutuksen tutkimusta tehdään useissa 

Suomen yliopistoissa.
29
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4.2 Yliopistopedagogiikan käsite 

 

Yliopistopedagogiikalla tarkoitetaan yliopistossa opiskelevien opiskelijoiden ohjaamista ja 

kasvattamista oman tieteenalansa ammattilaisiksi, asiantuntijoiksi ja tutkijoiksi.
26

 Ohjauksen ja 

kasvatuksen pitää toteutua erilaisissa yliopiston opetusmuodoissa, joita ovat esimerkiksi 

harjoitukset, luennot, seminaarit, ryhmä- ja harjoitustyöt sekä Pro gradu -tutkielmien ja 

väitöskirjojen ohjaaminen. 

 

4.2.1 Pedagogiikka 

 

Sana pedagogiikka on peräisin kreikan kielen sanoista paid (lapsi) sekä agogus (johtaja, ohjaaja). 

Käsitteenä pedagogiikalla tarkoitetaan taiteen ja tieteen opettamista lapsille. Pedagoginen malli 

nähdään ideologiana. Mallin katsotaan perustuvan oletuksiin opetuksesta ja oppimisesta, jotka 

ovat kehittyneet 600- ja 1100-lukujen välisenä aikana Euroopan luostareissa ja 

katedraalikouluissa. Pedagogisen mallin merkittävämpänä ajatuksena voidaan pitää opettajan 

roolia oppimisessa. Pedagogisen ajattelun mukaan opettajan vastuulle jäävät kaikki päätökset 

oppimisprosessista, kuten missä, miten ja mitä pitää oppia. Opetustilanteet perustuvat siis täysin 

opettajan suorittamaan ohjaukseen, jolloin oppijan rooliksi jää ainoastaan opettajan seuraaminen 

ja ohjeiden noudattaminen.
30

 

Pedagoginen malli sisältää muutamia perusoletuksia oppijoista.
30

 Ensimmäisenä on oletus 

oppijasta, jonka ei tarvitse tietää, kuinka opittu asia vaikuttaa hänen elämään. Sen sijaan oppijan 

tavoitteena on oppia vain ne asiat, jotka opettaja kokee tärkeäksi oppia. Toisena olettamuksena 

pedagogisen mallin mukaan oppija koetaan myös täysin riippuvaiseksi opettajasta. Oppijan 

minäkuva on siis kehittynyt niin, että hän kokee opettajan roolin merkittävämpänä asiana 

oppimisprosessissa. Tämän johdosta oppijan omakohtaisia kokemuksia ei koeta olennaiseksi 

osaksi oppimisprosessia. Sen sijaan oppimisen oletetaan perustuvan opettajan toimintaan, 

kirjoihin tai esimerkiksi audiovisuaalisiin materiaaleihin. Yhtenä olettamuksena pedagogisessa 

mallissa on oppijan valmius oppimiseen. Oppilaiden valmius oppia asioita katsotaan riippuvan 

opettajan toiminnasta. Valmius oppimiseen kehittyy siten, että opettaja päättää ja kertoo, mitä 

oppilaiden pitää oppia, jotta he edistyvät ja etenevät opinnoissaan. Pedagogisen mallin mukaan 
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oppimisorientaatiot nähdään aihekeskeisinä, eli voidaan sanoa, että oppija kokee oppimistilanteet 

uuden sisällön hankkimisena. Oppilaiden oppimisen motivaatiolähteitä ovat puolestaan ulkoiset 

tekijät, kuten esimerkiksi arvosanat, opettajan toiminta, tai vanhempien aiheuttama paine 

opiskelussa. 

 

4.2.2 Andragogiikka 

 

Pedagogiikka-käsitteen rinnalla käytetään usein käsitettä andragogiikka. Sana andragogiikka on 

muodostunut kreikan kielen sanoista andros (mies, aikuinen) sekä agein (ohjata).
26

 

Andragogiikan käsitettä on alettu käyttää, sillä sen avulla aikuiskasvatus on pyritty erottamaan 

pedagogiigasta, eli lasten kasvatuksesta ja ohjaamisesta. Ensimmäisen kerran andragogiikka-

termiä on käyttänyt saksalainen opettaja Alexander Kapp vuonna 1833.  Kapp kuvasi tällä 

termillä kreikkalaisen filosofin Platonin ajatuksia. Andragogiikan käsite unohdettiin muutamien 

vuosien ajaksi kokonaan. 1960-luvun alkupuolella käsitteen toi tunnetummaksi yhdysvaltalainen 

aikuisopetuksen tutkija Malcolm Knowles. Knowles on julkaissut useita tieteellisiä julkaisuja 

andragogiikkaan liittyen. Andragogiikan käsite levisi myös Euroopassa, missä se usein liitettiin 

suoraan aikuiskasvatustieteeseen.
31

 

Knowlesin mukaan andragogiikalla tarkoitetaan aikuisten oppimisen ja ohjaamisen tukemista. 

Andragogiikan kehityksessä yhtenä perusperiaatteena on pidetty sitä lähtökohtaa, että lapset ja 

aikuiset oppivat asioita hyvin erilaisin tavoin.
32

 Knowlesin teorian mukaan aikuiset ovat 

itsenäisempiä ja sitä myötä itseohjautuvia, toisin kuin lapset, jotka puolestaan ovat ulkoisesti 

ohjattavia. Tämän johdosta pedagogiikan pohjalta kehitetyt lapsiin kohdistuvat opetusmallit eivät 

tue suoraan aikuisten oppimista. Siksi andragogiikka esitettiinkin uutena aikuisten opettamisen 

keinona. Knowlesin mukaan opettajan tulee huomioida aikuisoppijat eri tavalla kuin lapset.  

Andragogiikan mukaan aikuiset suhtautuvat kriittisesti opittaviin asioihin eivätkä halua aina 

suoraan hyväksyä ulkoa asetettuja oppimistavoitteita. Toisena andragogiikan oletuksena on se, 

että aikuisopiskelijat eivät halua opetella ulkoa asioita, joita he eivät koe mielekkäinä ja 

käytännönläheisinä. Aikuinen oppija ei myöskään vastaanota opetusta suoraan, vaan lisäksi hän 

arvioi sitä sekä omaa oppimisprosessiaan. Andragogiikan mukaan oppiminen nähdään 

elinikäisenä prosessina.
26,32
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Knowles et al.
30

 ovat verranneet pedagogiikan teorioita andragogiikkaan. Knowlesin mukaan 

pedagoginen ajattelumalli ei sovellu aikuisten oppimiseen. Tämän johdosta on esitetty 

andragoginen malli, joka on osittain sovellettu pedagogisesta mallista. Andragogisen mallin on 

katsottu soveltuvan paremmin aikuisten opetukseen. Malli sisältää taulukossa 3 esitetyt oletukset. 

 

Taulukko 3. Andragogisen mallin periaatteet.
30

 

Andragogisen mallin 

oletus 

Selitys 

Tarve tietää 

 

Aikuiset haluavat tietää, miksi heidän tulee oppia jotakin, ennen kuin 

he ovat valmiita oppisprosessiin. 

Minäkuva 

 

Aikuisille on kehittynyt ajatus, että he ovat ainoita, jotka ovat täysin 

vastuussa omista päätöksistään ja muusta elämästään. 

Kokemusten vaikutus 

aikuisilla oppijoilla 

Aikuiset oppijat ovat saaneet elämänsä aikana enemmän monipuolisia 

kokemuksia kuin nuoremmat oppijat. Erilaiset kokemukset voivat 

siten vaikuttaa myös oppimiseen. Tämän johdosta aikuisopetuksessa 

pyritään korostamaan opetus- ja oppimismallien yksilöimistä.  

Valmius oppimiseen 

 

Aikuiset valmistautuvat oppimaan sellaisia asioita, jotka he 

linkittävät tosielämän erilaisiin tilanteisiin ja tilanteista selviämiseen. 

Lisäksi hyvänä oppimisvalmiuslähteenä mainitaan erilaiset kehittävät 

tehtävät, joissa siirrytään ensimmäisestä kehitysvaiheesta seuraavalle 

tasolle. 

Oppimisorientaatio 

 

Aikuisilla oppijoilla oppimisorientaatio on pääosin elämäkeskeinen. 

Vaihtoehtoisesti oppimisorientaatio voi olla myös ongelma- tai 

tehtäväkeskeistä. Aikuiset motivoituvat oppimaan ja selvittämään 

asioita, joista he hyötyvät oman elämänsä eri tilanteissa. 

Motivaatio 

 

Suurimpana motivaation lähteenä pidetään sisäistä motivaatiota, 

kuten esimerkiksi tyytyväisyys omaan työhön, elämänlaatu sekä 

itsetunto. On kuitenkin mahdollista, että myös ulkopuoliset tekijät 

saattavat vaikuttaa motivaatioon. Näitä ovat esimerkiksi paremmat 

työpaikat, työstä saatava palkka tai ylennys. 

 



17 
 

Andragogisen mallin mukaan aikuisilla on tarve tietää, miksi heidän tulee oppia jotakin, ennen 

kuin he ovat valmiita itse oppimisprosessiin.
30

 Tämän johdosta esimerkiksi motivoinnin merkitys 

voidaan nähdä tärkeänä roolina oppimisen kannalta. Aikuiselle on kehittynyt minäkuva, jonka 

mukaan he kokevat olevansa itse vastuussa omista päätöksistään. Opiskelussa tämä korostuu 

esimerkiksi siten, että aikuinen voi itse ohjata opiskeluaan, esimerkiksi millä keinoilla hän haluaa 

opiskella ja mitkä tavoitteet hän haluaa opiskelulleen asettaa. Kokemusten nähdään myös 

vaikuttavan aikuisten oppimiseen. Kemian opetuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi tuttuja 

arkipäiväisiä ilmiöitä, jotka voivat olla jo entuudestaan tuttuja aikuiselle opiskelijalle. Nämä 

opiskelijoiden omat kokemukset voivat tällöin tukea oppimista. Andragogisessa mallissa 

mainitaan myös valmius oppimiseen. Aikuiset siis valmistautuvat oppimaan sellaisia asioita, 

jotka he linkittävät todelliseen elämään. Näitä tosielämään linkitettäviä asioita voivat olla 

esimerkiksi työelämään liittyvät asiat, erilaiset tutkimusnäkökulmat tai halu hyödyntää opittua 

tietoa myöhemmässä vaiheessa. Andragogisessa mallissa mainittuun oppimisorientaatioon 

voidaan nähdä vaikuttavan myös samat todelliseen elämään linkitettävät asiat.  

Alun perin Knowlesin andragoginen malli sisälsi vain neljä perusoletusta. Oletukset ”motivaatio” 

ja ”tarve tietää” lisättiin malliin myöhemmin.
32

 Knowlesin mukaan pedagoginen malli on 

ideologinen malli, joka pois sulkee andgagogiset oletukset. Andragoginen malli puolestaan 

nähdään oletusjoukkona, johon pedagogiset oletukset myös sisältyvät. Knowles kuitenkin 

täsmentää, että andragoginen malli ei ole ideologinen malli, vaan joukko olettamuksia, joilla 

voidaan perustella oppimistilanteita.
30

 

Andragogiikka on myös kritisoitu runsaasti. On kiistelty muun muassa siitä, voiko 

andragogiikkaa sisällyttää aikuiskoulutuksen teoriaksi. Yhtenä kriittisenä kysymyksenä on myös 

esitetty, voidaanko andragogiikka sisällyttää oppimisen teorioihin, vai tuleeko se nähdä vain 

joukkona oletuksia. Knowles onkin joutunut toteamaan myöhemmin, että andragogiikka ei ole 

suoranainen oppimisen teoria. Andragogisen mallin olettamukset ovat aiheuttaneet myös 

kritiikkiä. On esimerkiksi pohdittu, voivatko oletukset päteä ainoastaan aikuisille oppijoille. Tätä 

on perusteltu esimerkiksi sillä, että jotkut aikuiset voivat olla riippuvaisia opettajan toiminnasta ja 

vastaavasti lapsi voi oppia myös itseopiskelun kautta. Lisäksi motivaation oletus herättää 

kysymyksiä. Tätä perustellaan sillä, että aikuiset voivat lähestyä oppimista myös ulkoisen 

motivaation kautta. Lisäksi lapsen motivaatio koetaan sisäisenä, jos lapset ovat motivoituneita 

oppimiseen esimerkiksi uteliaisuuden tai sisäisen ilon takia.
33

 



18 
 

4.2.3 Yliopistopedagogiikan tutkimuskohteita 

 

Yliopistopedagogiikan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu yliopisto-opetuksen ja -oppimisen 

tutkiminen sekä kehittäminen. Muita yliopistopedagogiikan tutkimuskohteita ovat esimerkiksi 

yliopisto-opettajien pedagogisen ajattelun kehittäminen sekä erityyppiset opetusmenetelmät. 

Yliopistopedagogiikkaan voidaan myös katsoa kuuluvaksi opiskelu- ja opetustavat, jotka 

painottavat itsenäistä ja kriittistä ajattelua. Opetukseen ja ohjaukseen kuuluvat vuorovaikutus- 

sekä yhteistyötaidot voidaan sisällyttää yliopistopedagogiikan piiriin. Eräs yliopistopedagogiikan 

tärkeä tutkimuskysymys onkin, kuinka aikuisopiskelijoita tulisi opettaa ja ohjata oman alansa 

ammattilaisiksi ja asiantuntijoiksi.
26

 

Yliopistopedagogiikan tutkimusalueissa erityisimpänä tekijänä on opiskelijoiden ohjauksen ja 

tieteellisen ajattelun kehittymisen parissa tehtävä tutkimustyö. Yliopisto-opetuksessa suurin 

tavoite on kehittää opiskelijoiden tieteellistä ajattelua ja antaa heille mahdollisimman paljon 

valmiuksia tutkimustyöskentelyyn. Missään muualla yhteiskuntamme opetustyössä ei ole 

määrätty tällaista tavoitetta. Toinen yliopistopedagogiikan tutkimusalue on asiantuntijuuden ja 

sen kehittymisen tutkiminen. Yliopistokoulutuksen tavoitteisiin kuuluu kasvattaa 

yhteiskuntamme erilaisiin tehtäviin ihmisiä, joilla on laaja-alainen asiantuntijuus omilla 

tieteenaloillaan. Sen vuoksi korkeakoulutuksen asiantuntijuuteen kohdistuvaa tutkimusta halutaan 

kehittää. Kolmantena ja viimeisenä tärkeänä tutkimusalueena on akateemisten keskustelutaitojen 

sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen.
26

 

 

4.2.4 Yliopistopedagogiikka ja opettaminen 

 

Yliopistopedagogisen koulutuksen avulla voidaan antaa apukeinoja opetuksen tutkimiseen ja 

kehittämiseen. Yliopistossa opettajan työ on tieteellistä asiantuntemusta sekä tutkimustyötä.
26

 

Yliopisto-opettajan työhön sisältyy hyvin vaativia, mutta kuitenkin toisistaan eriäviä työtehtäviä. 

Näitä voivat olla esimerkiksi seminaariryhmien vetäminen, luentojen luennoiminen tai vaikka 

Pro gradu -tutkielmien ohjaaminen. Opetustyössään opettaja saattaa kohdata päivittäin monia 

satoja opiskelijoita tai vaihtoehtoisesti vain yhden ohjattavan opiskelijan. Pääosa yliopisto-

opettajan opetustyöstä koostuu kuitenkin opiskelijoiden jatkuvasta arvioimisesta. Arviointi voi 
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koostua monista erilaisista kokonaisuuksista aina yksittäisistä tenteistä väitöskirjojen 

tarkastamiseen asti.
26

  

Muita tärkeitä yliopisto-opettajan työtehtäviä ovat myös oman alan opetuksen suunnittelu sekä 

erilaiset hallinnolliset tehtävät. Yliopisto-opettajilta edellytetään myös aktiivista osallistumista 

yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja oman tieteenalan tutkimustulosten esittelemistä muulle 

yhteiskunnalle. Myös oman tieteenalan laitoksen opetuksen kehittämistyö sekä tiedekuntien 

opetussuunnitelmatyö sisältyvät yliopisto-opettajan työtehtäviin.
26

 

 

5. Oppimiskäsitykset ja opetusmallit 

 

5.1 Oppimiskäsityksiä 

 

Oppimiskäsityksillä tai -näkemyksillä voidaan selittää, miten ja millä tavoin oppimista tapahtuu. 

Oppimiskäsityksestä voidaan käyttää myös termiä oppimisen teoria. Oppimiskäsityksiä on 

olemassa useita erilaisia, joista tutustutaan seuraavaksi tunnetuimpiin. 

 

5.1.1 Behaviorismi 

 

Behavioristisen suuntauksen taustalta voidaan löytää luonnontieteellinen näkökulma, jossa sekä 

ihmisen että eläimen oppiminen koetaan samankaltaiseksi. Behaviorismin varhaisimpia edustajia 

oli muun muassa venäläinen psykologi Ivan Pavlov. Pavlovin ehkä kuuluisin behavioristista 

suuntausta tutkinut koe oli koirille tehdyt ehdollistumisreaktiot.
34

 Pavlov nimesi reaktion 

ehdolliseksi refleksiksi. 

Amerikkalainen psykologi B. F. Skinner kuitenkin tutki, että käyttäytymisen ehdollistumista 

tapahtui myös muissa muodoissa, kuin reflekseissä.
26

 Tutkimustensa ansiosta hän kehitti väline-

ehdollistumisen teorian. Teoria pohjautui siihen, että ihmiset pyrkivät toistamaan sitä 

käyttäytymistapaa, josta annetaan positiivista palautetta. Lisäksi Skinner totesi, että kaikki muut 
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käyttäytymistavat, jotka jätetään vähemmälle huomiolle, saattavat lopulta hävitä täysin. Väline-

ehdollistumisen teoriaa on kutsuttu myös operantin oppimisen teoriaksi.
35

 

Behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan oppimisprosessi käynnistyy, kun oppijaan 

kohdistetaan jokin ulkoinen ärsyke. Tämän seurauksena oppija reagoi ärsykkeeseen. 

Oikeantyyppisestä reaktiosta annetaan palkinto ja vastaavasti vääränlaisesta reaktiosta 

rangaistaan.
34

 Lopulta oppimista alkaa tapahtua, kun oppija muodostaa ärsykkeen ja positiivisen 

palautteen välille yhteyden. Behavioristisessa oppimisnäkemyksessä ulkoisella ärsykkeellä eli 

vahvistamisella on suuri merkitys oppimisen näkökulmasta katsoen. Vahvistaminen voi olla 

positiivista tai negatiivista.
35

 Behavioristinen oppimisprosessi voidaan esittää ketjun avulla (kuva 

3). 

Kuva 3. Behavioristista oppimisprosessia kuvaava ketju
26

 

 

Operanttiin oppimisteoriaan nojaten Skinner kehitti 1970-luvun aikana ohjelmoidun opetuksen 

mallin.
34

 Ohjelmoidun opetuksen malli sisältää neljä periaatetta. Opetettava sisältö tulee ensiksi 

määritellä mahdollisimman tarkasti. Opetustilanteessa asiasisältö pitää opettaa loogisessa 

järjestyksessä. Opetettava asiasisältö jaetaan pienempiin osiin, jonka johdosta opiskelijan 

oppiminen helpottuu. Viimeisen periaatteen mukaan jokainen opiskelija saa edetä oman tahtinsa 

mukaan, ja jokaisen osasuorituksen jälkeen tulisi saada välitöntä palautetta oppimisesta.
36

 

Opiskelijalle annettu palaute määrittelee sen, jatkaako opiskelija opetussisällön opiskelussa 

eteenpäin, vai jatkaako hän saman aiheen opiskelua.  

Behavioristista suuntausta on kritisoitu suuntauksen valtakausista lähtien.
26

 Kognitiivisen 

psykologian edustajat alkoivat korostaa, että myös aktiivisuudella olisi hyvin merkittävä rooli 

oppimisen kannalta. Behaviorismin ongelmaksi on koettu se, että oppijan ainoaksi rooliksi jää 

olla passiivisena tiedon vastaanottajana eli vain opetuksen kohteena. Tämä merkitsee siis sitä, 
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että opettajan rooli korostuu behaviorismissa hyvin merkittäväksi. Tällöin laadukasta oppimista 

ei tapahdu, sillä oppija ei pysty itse määrittelemään ja ohjaamaan oppimistaan.  

Vaikka behavioristinen oppimiskäsitys onkin saanut paljon kritiikkiä historian saatossa, niin 

edelleen siihen perustuen opetetaan muun muassa yliopistoissa. Esimerkiksi yliopistoluennot 

pohjautuvat juuri behaviorismiin. Luentojen aikana opettaja kertoo opetettavasta sisällöstä yksin 

muille opiskelijoille, ja opiskelijoiden tarkoituksena on oppia asiat suoraan luennoitsijalta 

kuitenkaan ilman suurempaa vuorovaikutusta. Opettajien näkökulmasta behaviorismi voidaankin 

nähdä hyvin selkeänä oppimisnäkemyksenä.
26

 

Behavioristista oppimisnäkemystä voidaan tarkastella esimerkiksi kemian laboratorio-opetuksen 

näkökulmasta. Esimerkkinä voidaan tarkastella kemian laitoksen peruslaboratoriokurssia 

Johdatus laboratoriotöihin KEMA200. Tällä kurssilla suoritetaan viikoittain erilaisia 

laboratoriotöitä. Opettaja voi asettaa jokaiselle työlle tietyt tavoitteet. Nämä tavoitteet toimivat 

ikään kuin alkuärsykkeenä opiskelijoille. Töiden suorituksen aikana opettaja ohjaa opiskelijoita ja 

antaa myös palautetta työskentelystä, joka voi toimia uutena ärsykkeenä opiskelijoille, ja sitä 

kautta edistää oppimista. Jotta oppimista tapahtuisi koko kurssin ajan, tulee ohjauksen ja 

palautteenannon olla jatkuvaa behavioristista oppimisprosessia kuvaavan ketjun mukaisesti (kuva 

3). Myös kurssin alussa järjestettävät työturvallisuusluennot noudattavat behavioristista 

oppimisnäkemystä. Luennoilla opettaja jakaa suoraan tietoa opiskelijoille 

laboratorioturvallisuudesta ja oikeaoppisista työskentelytavoista. Opiskelijoiden tehtäväksi jää 

vastaanottaa kaikki tieto.  

 

5.1.2 Konstruktivismi 

 

Konstruktivismista oppimisnäkemystä ei pidetä yhtenäisenä teoriana, vaan se rakentuu useasta 

erilaisesta lähteestä ja lisäksi konstruktivismi jakaantuu moneen erilaiseen suuntaukseen. 

Konstruktivismin erilaisia suuntauksia yhdistää näkemys, jonka mukaan tieto ei ole tietäjästään 

riippumatonta, vaan se on aina joko yksilön tai yhteisöjen itsensä rakentamaa.
34

 Konstruktivismin 

ero behavioristiseen oppimisnäkemykseen on oppijan roolin vaihtuminen. Konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen mukaan oppiminen ei ole tiedon passiivista vastaanottamista, vaan oppijan 

aktiivista toimintaa, jossa hän tulkitsee ja havainnoi uutta tietoa ja yhdistelee sitä aikaisempiin 
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tietoihinsa ja kokemuksiinsa.
34-35

 Oppija joutuu siis itse miettimään ja päättämään, kuinka 

käsittää ja tulkita opetusta. Konstruktivismissa tiedon omaksuminen nähdään tärkeämpänä ulkoa 

oppimiseen verrattuna. 

Konstruktivismi jaetaan yleensä kahteen pääsuuntaukseen, jotka ovat yksilökonstruktivismi sekä 

sosiaalinen konstruktivismi. Myös nämä kaksi pääsuuntausta jakautuvat alempiin luokkiin, joita 

on esitelty taulukossa 4. Tässä tutkielmassa perehdytään tarkemmin kahteen konstruktivismin 

suuntaukseen, sosiaaliseen konstruktivismiin ja radikaaliin konstruktivismiin. Varsinkin 

sosiaalisen konstruktivismin mukaista oppimisteoriaa on pyritty lisäämään opetukseen ja sitä on 

alettu käyttää esimerkiksi laboratorio-opetuksessa. 

Taulukko 4. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen suuntauksia.
34

 

YKSILÖKONSTRUKTIVISMI SOSIAALINEN KONSTRUKTIVISMI 

Heikko konstruktivismi (moderni IP-teoria) 

Radikaali konstruktivismi 

Sosiaalinen konstruktivismi 

Symbolinen interaktionismi 

 

Moderni IP-teoria (informaatioprosessointiteoria) liitetään usein heikkoon konstruktivismiin. 

Tämän teorian mukaan yksilöt vastaanottavat ja valikoivat ulkopuoliset informaatiot ja 

analysoivat sitä erityyppisten ajatteluprosessien avulla. Teoria korostaa yksilön aktiivista 

kognitiivista prosessointia tietoa muodostaessa, eikä hyväksy lainkaan tiedon passiivista 

vastaanottamista.
34

 

Symbolinen interaktionismi antaa yksilölle enemmän autonomiaa, mutta yhteisöä pidetään eri 

asioille annettujen merkitysten lähteenä. Yksilö tarkastelee asioita omasta näkökulmastaan, mutta 

hän kuitenkin tulkitsee ja antaa niille merkityksen yhteisön näkökulmasta katsottuna. Asioiden 

merkitykset syntyvät siis sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta, johon yksilö osallistuu. 

Symbolisessa interaktionismissa otetaan siis huomioon tiedon rakentuminen yksilötasolla sekä 

merkityksien muodostuminen sosiaalisella tasolla. Sosiaalisella tasolla olevat normit vaikuttavat 

yksilölliseen oppimiseen.
34
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5.1.2.1 Sosiaalinen konstruktivismi 

 

Sosiaalisen konstruktivismin teoria on yleensä liitetty Lev Vygotskyn teorioihin, jonka mukaan 

sosiaalinen konstruktivismi liittää oppimisen yhteistoiminnalliseen ja vuorovaikutukselliseen 

prosessiin. Sosiaalinen konstruktivismi tarkastelee tiedon rakentamista ja rakentumista 

sosiaalisen yhteisön, ei yksilön tasolla. Sosiaalisessa konstruktivismissa ei olla kiinnostuneita 

ihmisen psykologisista prosesseista, vaan suurin kiinnostuksen kohde on kieli. Sosiaalisessa 

konstruktivismissa pääperiaatteena on, että oppiminen rakentuu yhteisöllisesti. 

Tiedonmuodostumista tarkasteltaessa yhteisöä pidetään siis ensisijaisena yksilöön verrattuna, 

jolloin uuden tiedon oppiminen muodostuu työskentelemällä yhteistoiminnallisesti muiden 

ihmisten kanssa.
34

  

Sosiaalisen konstruktivismin mukaan merkityksen muodostumiseen kielessä tarvitaan aina 

vähintään kaksi henkilöä. Yksilön kertomaa asiaa pidetään merkityksettömänä aina siihen asti, 

kun joku toinen henkilö antaa sille merkityksen. Sosiaalisen konstruktivistisen oppimiskäsityksen 

mukaan oppiminen on lisäksi tilanne- ja kontekstisidonnaista. Sosiaalisen vuorovaikutus nähdään 

merkittävänä tekijänä oppimisprosessissa. Oppiminen ei ole suoraan valmiin tiedon siirtymistä, 

vaan oppimisessa kuvastuu se, mitä oppija on tarkkaillut, tulkinnut ja tehnyt oppimisprosessin 

aikana.
34,37

 

Luonnontieteiden opetuksessa on pyritty etenemään sosiaalisen konstruktivismin suuntaan. 

Opetustilanteissa ja oppimisessa on alettu korostaa enemmän opiskelijan omaa 

tiedonrakennusprosessia yhteistoiminnallisesti erilaisten oppimisryhmien avulla. Työtavoissa 

korostetaan sosiaalista konstruktivismia, koska uutta tietoa omaksutaan aiemmin opittua 

käyttämällä sosiaalisesti erityyppisen toiminnan tuloksena. Opiskelijoille on myös 

merkityksellisempää opiskella sellaisia aiheita, jotka liittyvät opiskelijoiden omiin kokemuksiin. 

Kemian opiskelua voidaan usein liittää esimerkiksi arkipäivän ilmiöihin.
38

 

Myös yliopisto-opetukseen on pyritty lisäämään sosiaalisen konstruktivismin mukaista 

opetusteoriaa. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen osalla laboratoriokursseista 

sosiaalisen konstruktivismin voidaan nähdä vaikuttavan opetukseen. Laboratoriotöitä suoritetaan 

esimerkiksi enemmän pari- tai ryhmätöinä. Joillain kursseilla tehdään lisäksi ryhmässä 

suoritettavia projektitöitä koko kurssin ajan, jolloin ryhmässä oppiminen ja tiedon rakentaminen 

yhdessä korostuvat. Lisäksi esimerkiksi kurssilla Johdatus laboratoriotöihin KEMA200 
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laboratorioselostuksia on alettu kirjoittaa pareittain. Myös opettajan ja opiskelijoiden välillä on 

vuorovaikutustilanteita, sillä opettajan tehtävänä on tutustuttaa opiskelijoita erilaisiin kemian 

sisältöihin. 

 

5.1.2.2 Radikaali konstruktivismi 

 

Radikaalin konstruktivismin ajatukset pohjautuvat pääosin Immanuel Kantin sekä Jean Piaget’n 

ajattelutapoihin.
34

 Radikaalille konstruktivismille on käytetty myös termiä kognitiivinen 

konstruktivismi. Tätä termiä on käytetty silloin, kun on tarkasteltu oppimispsykologista 

tutkimusta. Kognitiivisen konstruktivismin oppimisen tutkimus keskittyy tutkimaan 

oppimisprosesseja, joissa oppilaiden skeemat muuttuvat ajan kuluessa opetuksen ja oppimisen 

vaikutuksesta. Kognitiivisen konstruktivismin mukaan oppimisen keskeisempänä asiana pidetään 

sisäistä säätelyä.
34

 Piaget’n ajattelutavoissa nousevat esiin käsitteet skeema, assimilaatio sekä 

akkommodaatio. Piaget’n mukaan erityyppiset tiedot sekä taidot rakentavat oppijassa 

tietorakenteita eli skeemoja. Skeemoilla voidaan kuvata tietynlaisia malleja, jotka kertovat miten 

eri asiat toimivat tai mitä ne sisältävät. Skeemat voivat vastaavasti syntyä kahdella eri tapaa, joko 

assimilaatiolla tai akkommodaatiolla. Assimilaatiolla eli sulauttamisella tiedot tai havainnot 

yhdistetään jo ennestään tuttuun tietorakenteeseen eli skeemaan. Akkommodaatiossa eli 

mukauttamisessa oppija muokkaa aiemmin opittua tietoa, jolloin oppimisprosessi perustuu 

oppijan aiemmin oppimaan tietorakenteeseen. Piaget kertoo lisäksi, että oppimisprosessiin 

vaikuttavat oppijan kognitiiviset konfliktit sekä reflektio.
39

 

Assimilaatiota ja akkommodaatiota voidaan havainnollistaa kuvan 4 esimerkin avulla. 

Assimilaatiossa lapsen ainoa kokemus ja tieto koirista pohjautuvat perheen lemmikkikoiraan. 

Lapsi tietää myös, että koirat ovat nelijalkaisia. Kun lapsi näkee toisen erilaisen koiran 

ensimmäistä kertaa, hän tunnistaa tämän eläimen koiraksi aiemman tietämyksensä ja 

tuntemuksensa perusteella. Akkommodaatiossa lapsella on olemassa oleva skeema, jonka 

mukaan koirat ovat nelijalkaisia eläimiä. Kun lapsi näkee ensimmäistä kertaa kissan, hän kutsuu 

sitä koiraksi, koska sillä on neljä jalkaa. Kun joku ulkopuolinen huomauttaa lapselle, että 

kyseinen eläin onkin kissa, niin lapsi muokkaa aiemmin opittuja tietojaan, ja lopulta ymmärtää, 

että kaikki nelijalkaiset eläimet eivät ole koiria. 
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Kuva 4. Esimerkki assimilaatiosta ja akkommodaatiosta
40

. 

 

Akkommodaatiota voidaan esittää myös esimerkki kemian oppimiseen liittyen. Kurssilla 

Johdatus laboratoriotöihin KEMA200 käsitellään erilaisia orgaanisia yhdisteitä, kuten alkoholeja 

ja karboksyylihappoja. Opiskelijalla voi olla ennakkokäsitys, että kaikki orgaaniset yhdisteet, 

joissa on hydroksyyliryhmä –OH, ovat alkoholeja. Kuitenkin esimerkiksi karboksyylihapoissa 

esiintyy myös hydroksyyliryhmiä. Opiskelija voi siis aluksi ymmärtää myös karboksyylihapot 

alkoholeiksi, ennen kuin opettaja korjaa opiskelijan virheellisen ajatuksen. Opettajan 

huomautuksen johdosta opiskelija muokkaa tietojaan, ja ymmärtää, että karboksyylihapoissa 

funktionaalisena ryhmänä esiintyy karboksyyliryhmä –COOH. 
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5.1.3 Humanismi 

 

Humanistisen oppimiskäsityksen kehittäjinä voidaan pitää Abraham Maslowta sekä Carl 

Rogersia. Humanistisessa oppimiskäsityksessä korostetaan yksilön itsensä toteuttamista sekä 

itseohjautuvuutta, jonka Malcolm Knowles mainitsee aikuisoppimisen teoriassaan.
26

 

Humanistinen näkemys näkee ihmisen hyvänä ja vastuullisena yksilönä, jonka suurimpana 

tavoitteena on päästä itse asettamiin tavoitteisiinsa. Oppimiskäsityksen keskeisimpiä periaatteita 

ovat oppijan aktiivisuus sekä vastuullisuus oppimisprosessissa, oppijan itseohjautuvuus, sekä 

muu itseään toteuttava toiminta. Lisäksi oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden 

opiskelijoiden kanssa. Humanistisen oppimiskäsityksen mukaan opiskelijalle on syntynyt oma 

sisäinen motivaatio, jonka perusteella hän ohjaa itseään ja on itse vastuussa oppimisestaan. 

Opiskelijalla on tällöin keskeinen rooli oppimisprosessissa, jolloin opettajan rooliksi jää 

opiskelijan ohjaaminen ja tukeminen. 

Aikuiskoulutuksessa humanistinen oppimiskäsitys on ollut yleisesti suosittu. 

Yliopistokoulutuksessa humanistinen oppimiskäsitys ei kuitenkaan ole saavuttanut suurta 

suosiota. Yliopistokoulutus perustuu tiettyihin tutkintoihin, joihin opiskelijat pyrkivät 

opiskeluissaan. Tutkintoon perustuvan opiskelun ei ole katsottu mahdollistavan opiskelijan 

itsensä toteuttamista, sillä tiettyjä opintokokonaisuuksia täytyy suorittaa erikseen vaaditussa 

järjestyksessä.
26

 

Humanistiseen oppimiskäsitykseen on liitetty myös muita oppimisteorioita. Näistä keskeisin 

teoria lienee kokemuksellisen oppimisen teoria. Kokemuksellisen oppimisen mallin on kehittänyt 

David A. Kolb vuonna 1984. Kokemuksellisessa oppimisessa oppija nähdään lähes 

samankaltaisena kuin humanistisessa oppimiskäsityksessä. Kolb kertoo, että kokemuksellisessa 

oppimisessa oppiminen nähdään jatkuvana toimintana ja opiskelijan omat kokemukset ovat 

keskeisessä roolissa oppimiseen. Myös opiskelijan persoonallinen ja sosiaalinen kasvaminen sekä 

itsetuntemuksen kohoaminen ovat merkittäviä piirteitä kokemukselliselle oppimiselle.
41

 Kolb on 

kehitellyt teoriaansa niin sanotun kokemuksellisen oppimisen mallin (kuva 5). Mallin mukaan 

oppimisprosessi voidaan jakaa neljään erilaiseen vaiheeseen. Nämä ovat konkreettiset 

kokemukset, reflektiivinen havainnointi, abstrakti käsitteellistäminen sekä aktiivinen toiminta. 

Oppimisprosessi tapahtuu kaikkien neljän vaiheen avulla syklisesti. Oppimisen lähtökohtana ovat 

opiskelijan omat kokemukset jostakin aiheesta. Omakohtaisia kokemuksia pyritään 
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havainnoimaan, jonka jälkeen opiskelija pyrkii lisäksi käsitteellistämään kokemuksiaan. Tässä 

vaiheessa oppimista opiskelija pyrkii systemaattiseen ajatteluun, jonka perusteella hän muodostaa 

oman näkemyksensä opeteltavasta aiheesta. Kokemuksellisen oppimisen viimeisenä vaiheena 

opeteltua aihetta sovelletaan käytännössä muodostetun teoriataustan pohjalta. Käytännön 

soveltaminen voi taas saada aikaan uusia kokemuksia, jolloin kokemuksellisen oppimisen sykli 

toistuu. Kolb on hyödyntänyt kokemuksen oppimisen mallissaan Deweyn, Lewinin ja Piaget’n 

ajatuksia oppimisesta ja sen malleista.
41

 

Kemian opetuksessa kokemuksellista oppimista voidaan liittää esimerkiksi arkipäivän ilmiöihin, 

joista opiskelijoilla on usein omakohtaisia kokemuksia. Kurssilla Johdatus laboratoriotöihin 

KEMA200 on laboratoriotöitä, joiden aiheita voidaan osittain liittää opiskelijoiden elämään ja 

kokemuksiin. Kurssin ensimmäisessä työssä tutustutaan kemian laboratoriotyöskentelyyn ja -

välineisiin elintarvikekemian kontekstissa. Työn tarkoituksena on tutkia elintarvikkeiden 

sisältämiä ainesosia. Opiskelijoilla on todennäköisesti kokemuksia erilaisista ravintoaineista ja 

niiden vaikutuksista. Työn suoritus ja siitä tehdyt havainnot saavat opiskelijan käsitteellistämään 

omia kokemuksiaan systemaattisesti, ja lopulta opiskelija muodostaa omat johtopäätökset 

tutkittavasta aiheesta ja osaa soveltaa niitä myös käytännössä. 

 

 

Kuva 5. Kokemuksellisen oppimisen malli
41
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5.1.4 Sosiaalisen oppimisen teoria 

 

Sosiaalisen oppimisen teoriaa on sanottu yhdeksi vaikutusvaltaisimmaksi oppimisen teoriaksi. 

Sen katsotaan perustuvan useimpiin perinteisiin oppimisteorioihin. Teoria nähdään myös 

yhdistävänä tekijänä behavioristiselle ja kognitiiviselle oppimisteorialle. Sosiaalisen oppimisen 

teorian kehittäjä on kanadalainen psykologi Albert Bandura. Teorian päällimmäinen ajatus on, 

että ihmiset oppivat vuorovaikutuksista olemalla sosiaalisissa yhteyksissä toisten ihmisten 

kanssa. Banduran kehittelemä teoria pohjautuu vahvasti behavioristiseen oppimisnäkemykseen. 

Hän kuitenkin väittää, että behavioristisessa teoriassa ilmenevä suora ärsyke ei välttämättä saa 

aikaan täydellistä oppimista. Tämän perusteella Bandura on lisännyt teoriaansa niin sanotun 

sosiaalisen elementin. Tällä tarkoitetaan sitä, että ihmiset voivat oppia uusia asioita ja 

käyttäytymistapoja seuraamalla toisia ihmisiä. Sosiaalisen oppimisen teorian mukaan ihmiset 

voivat oppia toisilta ihmisiltä havainnoimalla, jäljittelemällä ja mallintamalla. Sosiaalisen 

oppimisen teoriassa oletetaan myös, että oppiminen voi jatkua koko elämän ajan. Lisäksi toisilta 

havainnoitua oppimista voi tapahtua milloin tahansa.
42-43

 

Bandura esittämien sosiaalisen oppimisen teorian periaatteiden mukaan oppimista voi tapahtua 

ilman käyttäytymisen muutosta. Behavioristisen teorian mukaan oppiminen voidaan havaita 

käyttäytymisen muuttumisena. Sosiaalisen oppimisen teorian mukaan ihmiset voivat oppia 

pelkästään havainnoinnin avulla ja heidän ei välttämättä tarvitse näyttää oppimistaan muille 

ulkopuolisesti. Oppimisprosessi siis johtaa tai ei johda käyttäytymisen muuttumiseen. Bandura on 

myös esittänyt, että ihmisen käyttäytyminen voi myös riippua ympäristöstä. Ihmiset ovat usein 

sitoutuneita muokkaamaan muiden käyttäytymistä. Banduran mukaan yksilö ja ympäristö 

vaikuttavat yhdessä ihmisen käyttäytymiseen sekä oppimiseen. Sosiaalisessa ympäristössä olevat 

mallit saavat ihmiset käyttäytymään tavoilla, jotka ovat hyväksyttäviä ja vastaavasti välttämään 

sellaisia tapoja, jotka eivät ole toivottuja. Tällaisissa tapauksissa voidaan puhua niin sanotusta 

mallioppimisesta. Sosiaalisen oppimisen teoriaa onkin kutsuttu teorian kehittymisen alkuvaiheilla 

mallioppimisen teoriaksi.
42-43

 

Kurssilla Johdatus laboratoriotöihin KEMA200 tutustutaan moniin uusiin 

laboratoriotyöskentelymenetelmiin, jotka eivät välttämättä ole vielä tuttuja ensimmäisen vuoden 

opiskelijoille. Opiskelijoille tuntemattomia menetelmiä voivat olla esimerkiksi titraaminen tai 

ohutkerroskromatografia. Uusiin menetelmiin tutustuttaessa voidaan hyödyntää sosiaalisen 
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oppimisen teorian perusteita. Opettaja voi aluksi näyttää opiskelijoille malliesimerkin titrauksen 

suorittamisesta tai erotussuppilon käytöstä. Opiskelijat voivat aluksi havainnoida opettajan 

suoritusta. Tämän jälkeen he voivat itse alkaa harjoittelemaan uuden menetelmän suorittamista 

käytännössä, jolloin he siis pyrkivät jäljittelemään opettajan näyttämää mallia. Työskentelyn 

aikana opiskelijat voivat myös havainnoida toisiaan ja kehittää myös siten oppimistaan. 

 

5.2 Opiskelijoiden lähestymistapoja oppimiseen 

 

Lähestymistavoilla tarkoitetaan sellaisia tapoja, joilla erilaisia opiskelutehtäviä voidaan tulkita, 

ymmärtää ja kokea. Oppimisen lähestymistavat voidaan jakaa pinta- ja syväsuuntautuneisuuden 

malleihin.  

Pintasuuntautuvan oppijan tärkeimpänä motivaationa on selviytyä kurssien vaatimuksista. Tämän 

johdosta opiskelija keskittyy toistamaan tiettyjä kurssilla esiintyviä yksityiskohtaisia aiheita. 

Pintasuuntautuva opiskelija ei yleensä aseta itselleen mitään oppimistavoitteita, eikä myöskään 

käytä selkeää opiskelustrategiaa. Pintasuuntautuva opiskelija voikin kokea opiskelun yleensä 

stressaavana, ja oppiminen koetaan samalla vaikeaksi.
44-45

  

Syväsuuntautuneen opiskelijan tunnusmerkkeihin kuuluu ensisijainen halu ymmärtää 

opiskelemaansa aihetta. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen tavoin opiskelija yhdistelee 

aiemmin opittuja tietoja uusiin tietoihin, mutta pyrkii ajattelemaan asioita myös kriittisesti. 

Syväsuuntautuneen opiskelijan motivaatio on korkealla tasolla. Syväsuuntautunutta 

lähestymistapaa voidaan siis pitää täysin pintasuuntautuvaan lähestymistavan vastakohtana.
44-45

  

Oppimisen lähestymistapoja tutkittaessa on myös löydetty niin sanottu strateginen 

lähestymistapa. Tässä lähestymistavassa yhdistyvät sekä pintasuuntautuneisuus että 

syväsuuntautuneisuus. Opiskelijan määränpäänä on saada parhaimmat arvosanat mahdollisimman 

tarkan opiskelustrategian avulla. Opiskelija suunnittelee opiskelunsa tarkasti määrittelemällä 

esimerkiksi ajankäytön tarkasti. Lisäksi opiskelija haluaa yleensä tarkan kuvan opiskeltavan 

kurssin arviointikriteereistä sekä -menetelmistä. Työpanoksensa opiskelija kuitenkin määrittää 

kurssin opettajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.
44-45
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Oppimisen lähestymistapoja tutkittaessa on havaittu, että opiskelijat saattavat muuttaa oppimisen 

lähestymistapaa tilanteesta riippuen.
46

 Lähestymistapa voi vaihdella esimerkiksi kahden eri 

opintokurssin välillä. Suurimpana vaikuttajana pidetään motivaation vaihtelua. Lisäksi 

esimerkiksi opiskelijan henkilökohtaiset asiat saattavat vaikuttaa lähestymistavan valintaan. 

Tutkimusten mukaan useita vuosia opiskelleet kykenevät erittelemään erilaisia oppimisen 

lähestymistapoja sekä oppimisstrategioita paremmin kuin varhaisessa vaiheessa olevat 

opiskelijat. Toisaalta myös lähestymistapojen yhdistelyn katsotaan onnistuvan paremmin 

useamman vuoden opiskelleella opiskelijalla.
46

  

Vermunt
47

 toteaa artikkelissaan, että syväsuuntautunut lähestymistapa johtaa laadullisesti 

parempaan oppimiseen verrattuna pintasuuntautuvaan lähestymistapaan. Syväsuuntautuvan 

lähestymistapaan voidaan liittää ajattelutoimia, kuten liittäminen, jäsentäminen ja konkretisointi. 

Näiden ajattelutoimien nähdään edistävän oppimistulosten laatua. Lähestymistavan valinnalla on 

havaittu myös olevan vaikutusta opintokokonaisuuksien suoritukseen. Lastusaaren ja Murtosen
48

 

mukaan syväsuuntautunutta lähestymistapaa suosivat opiskelijat jatkoivat kemian opinnoissa 

huomattavasti pidemmälle kuin pintasuuntautuneet opiskelijat. Opintojen alkuvaiheessa 

pintasuuntautunutta lähestymistapaa suosivat opiskelijat puolestaan harkitsivat kemian opintojen 

vaihtamista esimerkiksi lääketieteen opintoihin. Tutkimuksen tuloksen perusteella onkin tärkeää, 

että esimerkiksi ensimmäisen vuoden kemian opintoja kehitetään jatkuvasti, jotta opiskelijoiden 

mielenkiinto opintoihin säilyy ja mahdollisimman moni opiskelija jatkaa opintojaan ensimmäisen 

vuoden jälkeen. Lastusaari ja Murtonen esittävät, että kemian opintoja tulisi viedä enemmän 

vuorovaikutteisempaan opetukseen. Lisäksi tohtorikoulutettavien jatko-opiskelijoiden antama 

opetus koetaan kehittävänä näkökulmana kemian opetuksessa.
48

 

 

5.3 Opettajien lähestymistapoja opettamiseen 

 

Myös opettajilla voi olla erilaisia näkemyksiä opetustavoista. Opetuksen lähestymistavalla 

voidaan tarkoittaa opettajan toimintaa, jolla hän lähestyy oppimistilannetta. Opetukselliset 

lähestymistavat jaetaan yleensä kahteen osaan. Nämä ovat sisältölähtöinen ja oppimislähtöinen 

lähestymistapa. Opetuksen tutkimuksissa näitä termejä on ilmaistu erilaisin tavoin.
49-50

 

Sisältölähtöiselle lähestymistavalle on käytetty myös termiä opettajakeskeinen lähestymistapa. 

Oppimislähtöinen lähestymistapa tunnetaan myös nimellä opiskelijakeskeinen lähestymistapa. 
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Lisäksi esimerkiksi sisältölähtöistä lähestymistapaa on nimitetty sisältökeskeiseksi 

lähestymistavaksi. Käsitteiden selitykset ja teoriat kuitenkin vastaavat toisiaan, vaikka niille 

onkin annettu erilaisia nimiä. Tässä tutkielmassa lähestymistapojen kuvaamiseen käytetään 

käsitteitä sisältölähtöinen sekä oppimislähtöinen lähestymistapa. 

Sisältölähtöisen lähestymistavan päällimmäisenä ominaisuutena on pohjautuminen opetettavaan 

asiasisältöön ja materiaaliin.
50

 Opetustilanteissa oppimismateriaalit nousevat suureen arvoon, ja 

ne toimivat samalla opettajan tukena. Opettaja kokee, että hänen vastuullisimpana tehtävänä on 

kertoa opetettava asia oman näkemyksensä mukaan ja välittää se suoraan opiskelijoille. Lisäksi 

opettaja kokee olevansa vastuussa siitä, mitkä asiat ovat sellaisia, jotka opiskelijoiden tulee 

oppia. Sisältölähtöisessä lähestymistavassa opettajan toimintaan vaikuttavat ulkopuoliset 

motivaattorit. Esimerkiksi opetussuunnitelma vaikuttaa opettajan työskentelyyn. Opetus pyritään 

rakentamaan täysin opetussuunnitelmassa kerrottuihin perusteisiin. Postareffin ja Lindblom-

Ylänteen mukaan
49

 opettajan henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet ohjaavat myös opetuksen 

suunnittelua. Tällöin opetus ja sen sisältö suunnitellaan hyvin tarkkaan aikatauluun pohjautuen, 

minkä johdosta mahdollisille muuttujille ei jää lainkaan aikaa. 

Sisältölähtöisen lähestymistavan toisena vahvana piirteenä voidaan mainita opetuksen 

painottuminen yleistietoon. Opetuksen aikana opettaja keskittyy opettamaan ainoastaan puhtaita 

faktoja ja yksityiskohtia, jotka hän siirtää suoraan oppilaille. Sisältölähtöisessä oppimistavassa 

opettajan rooli koetaan velvollisuudeksi, jolloin suhde oppilaisiin jää hyvin etäiseksi. Opettaja 

pitää oppilaita vähemmän aktiivisina kuuntelijoina. Sisältölähtöisessä lähestymistavassa opettaja 

näkee oppilaat vain laajana joukkona, eikä oppilaita kohdata yksilötasolla. Tällöin opetuksessa ei 

huomioida opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös opiskelijoiden 

rooliin. Opiskelijoiden tehtäväksi jää ainoastaan vastaanottaa opetettava tieto. Myöskään 

vähäinen vuorovaikutus opettajan ja opiskelijoiden välillä ei edesauta oppimista.
49

 

Sisältölähtöisen lähestymistavan omaksunut opettaja käyttää opetuksen arviointiin lähinnä 

perinteisimpiä arviointimenetelmiä, kuten esimerkiksi osaamista mittaavia kokeita. Muiden 

arviointimenetelmien käytössä opettaja kokee epävarmuutta, tai hän ei uskalla käyttää niitä 

lainkaan. Sisältölähtöisen lähestymistavan on katsottu myös heikentävän opettajan pedagogista 

kehittymistä. Opettaja ei ole innostunut kehittämään omaa opettajuuttaan, vaan hänen 

tavoitteensa kohdistuvat ulkoisiin motivaation lähteisiin, kuten palkkaan ja parempaan 
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työasemaan. Opettaja ei myöskään ole pohtinut omaa opetustaan syvällisesti, eikä oikeastaan ole 

lainkaan tietoinen siitä, millainen opettaja hän on.
49

 

Oppimislähtöistä lähestymistapaa voidaan pitää sisältölähtöisen lähestymistavan vastakohtana. 

Oppimislähtöisessä lähestymistavassa opiskelijoiden rooli korostuu merkittävästi. Opetuksen 

suurimpana tavoitteena on edistää ja auttaa opiskelijoiden oppimisprosessia. Opettajan rooli on 

huomattavasti erilainen verrattuna sisältölähtöiseen lähestymistapaan. Oppimislähtöistä 

lähestymistapaa käyttävän opettajan yhtenä tavoitteena on motivoida opiskelijoita ja tukea heitä 

oppimisprosessin aikana. Opettajan pyrkimyksenä on myös huomioida ja kohdata opiskelijat 

yksilöinä. Tämän luonnollisesti nähdään edistävän oppimista, sillä opetusta voidaan tarpeen 

vaatiessa mukauttaa yksilökohtaisesti. Oppimislähtöistä lähestymistapaa käyttävä opettaja pyrkii 

kehittämään opiskelijoiden ajattelutaitoa ja tukemaan heidän tietotaidon kehittymistä. Tämä 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opettaja ei anna suoria vastauksia kysymyksiin, vaan opiskelijat 

saavat ensin itse pohtia annettua ongelmaa, jonka jälkeen siitä keskustellaan yhteisesti. 

Opiskelijoiden halutaan siis itse rakentavan tietokäsityksensä. Opettajan tukea antava rooli 

nousee merkittävään rooliin opiskelijoiden itseisen ajattelun vaiheessa. Myös opiskelijoiden rooli 

korostuu, sillä he ovat itse vastuussa omasta oppimisestaan.
50

 

Oppimislähtöisen opetuksen suunnittelu eroaa myös oleellisesti sisältölähtöisestä opetuksesta. 

Oppimislähtöisessä opetuksessa opettaja pyrkii omien näkökulmiensa lisäksi ottamaan huomioon 

myös opiskelijoiden tarpeet. Opetuksen suunnittelussa korostetaan opiskelijoiden aiemmin 

opittuja tietoja ja heidän oppimistarpeitaan. Myös opetustapa voi vaihdella oppimislähtöisessä 

opetuksessa. Opetuksen päällimmäisenä tavoitteena on suurien aihekokonaisuuksien 

hallitseminen, ja parhaimpien oppimistuloksien takaamiseksi opetustapaa muokataan 

opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Vuorovaikutuksen merkitys korostuu oppimislähtöisessä 

opetuksessa, sillä sen nähdään tukevan opiskelijoiden oppimista.
49

 

Oppimislähtöisessä lähestymistavassa opetuksen arviointi on huomattavasti monipuolisempaa 

kuin sisältölähtöisessä opetuksessa. Oppimislähtöisen opetuksen arviointi on joustavaa arviointia. 

Arviointitapoja valitaan siten, että ne olisivat mahdollisimman oikeudenmukaisia opiskelijoiden 

tarpeisiin nähden. Joustavassa arvioinnissa on myös mahdollista käyttää useampia 

arviointikeinoja, kuten esimerkiksi suullista tai kirjallista arviointia. Lisäksi arviointi pyritään 

suunnittelemaan niin, että sillä voidaan mitata opiskelijoiden syvällistä oppimista. 

Oppimislähtöistä lähestymistapaa käyttävä opettaja on motivoitunut kehittämään omaa 
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opetustaitoaan. Kun opettaja on kiinnostunut kehittämään omaa opetustaan, niin tämä lisää 

opiskelijoiden oppimismahdollisuuksia. Lisäksi opettaja osaa tiedostaa pedagogiset taitonsa ja 

pystyy siten analysoimaan omaa opetusta.
49-50

 

Sisältö- ja oppimislähtöisen lähestymistavan lisäksi kirjallisuudessa on mainittu myös muita 

tapoja lähestyä opetusta. Yksi tällainen opetuksen lähestymistapa on aukoton opetus. Aukotonta 

lähestymistapaa käyttävä opettaja ei halua opetukseensa minkäänlaisia puutteellisuuksia. 

Esimerkiksi luento-opetuksessa luentomateriaali pyritään kasaamaan mahdollisimman 

täydelliseksi käyttäen esimerkiksi alan erilaisia tutkimuksia. Luento valmistellaan huolellisesti 

etukäteen, jolloin siihen ei jätetä lainkaan epäselvyyksiä. Tällä opettaja välttää esimerkiksi sen, 

että luennon aikana opettajan näkökulmat ja luennon aihe eivät muodosta keskenään epäselviä 

näkökohtia. Tällöin opettaja pystyy luomaan tilanteen, jossa opetustilanne ei katkea johonkin 

epäselvyyteen. Aukottomassa opetuksessa opetusmateriaali suunnitellaan niin huolellisesti, että 

sen opettaminen opiskelijoille voidaan toteuttaa opettajan itsensä luennoimana. Erityisesti 

aloittelevien opettajien on todettu turvautuvan tämänkaltaiseen opetustapaan. Kokematon opettaja 

ei välttämättä uskalla käyttää opetuksessaan konstruktivistisen oppimisteoriaan pohjautuvia 

opetustapoja, kuten esimerkiksi opettajan ja oppilaiden välistä pohdintaa. Aloitteleva opettaja ei 

koe tämäntyyppisiä tilanteita turvallisiksi, sillä hän tuntee suurta epävarmuutta oman alansa 

asiantuntijuudesta. Tämän seurauksena opetus valmistellaan liian tarkaksi. Opettaja saattaa myös 

tarkoituksella suunnitella luentomateriaalin niin laajasti, että opetukseen ei jätetä ollenkaan aikaa 

muulle toiminnalle, kuten aktivoiville kysymyksille sekä yhteiselle pohdinnalle.
51

 

Aukottomasta opetuksesta on havaittu aiheutuvan myös erilaisia ongelmia. Opettajan ja 

opiskelijoiden suhde saattaa jäädä hyvin pinnalliseksi, sillä opettajan henkilökohtaisena 

tavoitteena on selvitä jokaisen luennon opettamisesta. Kun opettaja havaitsee onnistuvansa 

opetuksessaan käyttämällä aukotonta opetustapaa, hän voi lopulta alkaa käyttämään opetustapaa 

pysyvänä opetuskeinona. Tällä opetustavalla opettaja välttää oppilaiden välisen 

vuorovaikutuksen. Opiskelijoiden näkökulmasta aukoton opetus nähdään perinteisenä 

opettajajohtoisena opetuksena, jossa on kuitenkin hyvin negatiivissävytteinen näkökulma. Tämä 

johtuu siitä, että opiskelijoille annetaan suuri määrä informaatiota kerralla sekä hyvin vähäiset 

vaikuttamismahdollisuudet oppimiseen. Aukoton opetuspa ei johdata opiskelijoita aktiiviseen 

oppimiseen. Oppiminen saatetaan kokea ainoastaan tiedon vastaanottamisena. Tämän ei katsota 

edistävän opiskelijoiden oppimistuloksia. Opettajien on puolestaan hankala yrittää käyttää 

opetuksessaan muita opetustyylejä, jos heille ei ole annettu pedagogista koulutusta.
51
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Prosser ja Triggwell
52

 mainitsevat artikkelissaan viisi erilaista näkökulmaa, jotka vaikuttavat 

yliopisto-opetuksen lähestymistavan valintaan. Näitä ovat opetuksen ohjaaminen esimerkiksi 

laboratoriossa, opetusryhmien koko, opiskelijoiden tieto- ja taitotasot, ainelaitoksen antama tuki 

opetukselle, sekä opetus- ja tutkimustyön välinen suhde. Prosser ja Triggwell kertovat, että 

opettajat suhtautuvat paremmin oppimislähtöiseen kuin sisältölähtöiseen lähestymistapaan, jos 

opettajat ymmärtävät, että: 

- heillä on päätäntävaltaa opetettavasta sisällöstä ja opetusmenetelmistä 

- suurempi ryhmäkoko ei välttämättä estä vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa 

- opiskelijat kykenevät lopulta oppimaan ja ymmärtämään opetettavaa aihetta 

- heidän antamaa opetustyötä arvostetaan ainelaitoksella 

- heidän työmääränsä on sopiva, eikä oppimislähtöinen lähestymistapa lisää sitä. 

Opettajien käyttämiä lähestymistapoja on myös vertailtu opiskelijoiden käyttämiin 

lähestymistapoihin oppimisessa. Tutkimuksissa on saatu selville, että opetuksessa käytetty 

lähestymistapa saattaa vaikuttaa opiskelijoiden lähestymistapaan oppimisprosessissa. Triggwell 

et al.
53

 kertovat tutkimuksessaan, että oppimislähtöinen opetustapa ja syväsuuntautunut 

lähestymistapa ovat yhteydessä toisiinsa. Kun opettaja siis käyttää opetuksessaan 

oppimislähtöistä opetustapaa, opiskelijat lähestyvät oppimisprosessia syväsuuntautuneella 

lähestymistavalla. Oppimislähtöisen lähestymistavan katsotaan siis parantavan oppimista. 

Vastaavasti tutkimuksessa todettiin myös, että sisältölähtöinen opetustapa on yhteydessä 

pintasuuntautuneen lähestymistavan kanssa. Sisältölähtöistä oppimistapaa käyttävien opettajien 

opiskelijat suhtautuvat siis oppimiseensa enemmän pintasuuntautuneen lähestymistavan kautta.  

Muissa vastaavissa tutkimuksissa
54

 on lisäksi todettu, että mikäli opettajat kehittäisivät 

opetustaan enemmän oppimislähtöiseen suuntaan, niin tämä vaikuttaisi opiskelijoiden 

oppimistuloksiin. Opetustilanteita pitäisi lähestyä enemmän opiskelijan kuin opettajan 

näkökulmasta. Opettajan pitäisi siis tietää ja tunnistaa opiskelijoiden lähestymistavat 

oppimisprosessissa. 
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6. Jatko-opiskelijoiden opetuksen tukeminen 

 

Useissa yliopistoissa kemian jatko-opiskelijat toimivat opetustehtävissä esimerkiksi 

perustutkintojen laboratoriokursseilla. Tämän vuoksi jatko-opiskelijoiden opetustyön katsotaan 

olevan merkittävässä roolissa etenkin alempia tutkintoja suorittavien opiskelijoiden 

opettamisessa.
55

 Useissa maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, opetustehtävissä toimivasta jatko-

opiskelijasta käytetään lyhennettä GTA (Graduate Teaching Assistant) tai TA (Teaching 

Assistant). 

Monet yliopistot olettavat usein, että jatko-opiskelijat tietävät jo ennen ensimmäistä 

opetuskertaansa, miten tulee opettaa. Lisäksi jatko-opiskelijoista oletetaan, että he ovat 

innostuneita roolistaan toimia opettaja-assistenttina, ymmärtävät opiskelijaryhmien rakenteista, 

ymmärtävät asemansa opettajana, ja ymmärtävät perusteellisesti tiedettä sillä tasolla, millä heidän 

odotetaan opettavan sitä. Marbach-Ad et al.
56

 kertovat artikkelissaan kyselytutkimuksesta, jonka 

mukaan kuitenkin 4000:sta korkeakoulututkinnon suorittaneista yliopisto-opiskelijoista vain 

kolmannes kertoi osallistuneensa opetustyötä valmistaviin GTA-koulutuksiin. Lisäksi moni 

jatko-opiskelija ei tuntenut itseään valmiiksi opettamaan esimerkiksi laboratoriossa. Tämän 

johdosta jatko-opiskelijoiden opetusta on pyritty tukemaan ja kehittämään. 

Marbach-Ad et al.
56

 esittelevät artikkelissaan University of Marylandissa kemian jatko-

opiskelijoille suunniteltua kurssia, jolla halutaan tarjota valmiuksia jatko-opiskelijoille 

opetustehtäviä varten. Kurssi oli suunniteltu ja rakenneltu kolmen päätavoitteen ympärille, jotka 

olivat  

1) uuden yhteisön luominen opettaville jatko-opiskelijoille ja heidän tuominen osaksi 

yliopistoyhteisöä  

2) mallintaa opetusta hyvin dokumentoidulla, innovatiivisilla opetus- ja oppimistekniikoilla   

3) auttaa jatko-opiskelijoita ymmärtämään heidän rooliaan opettajana toimimisessa. 

Kehitetty kurssi kesti kuusi viikkoa ja se oli pakollisena kaikille ensimmäisen vuoden opettaville 

jatko-opiskelijoille. Ensimmäistä kertaa kyseinen kurssi järjestettiin vuonna 2009, jolloin sille 

osallistui 46 opiskelijaa. Seuraavana vuonna 2010 kurssin osallistujamäärä oli 33 opiskelijaa. 

Kurssilla käsiteltiin monia erilaisia opetukseen liittyviä aiheita, kuten esimerkiksi opiskelijoiden 
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ja opettajan välistä viestintää, opiskelijoiden arviointia sekä erilaisia opetustapoja. Kyseisen 

kurssin pääaiheita on avattu tarkemmin alla olevassa taulukossa 5. 

Taulukko 5. Pääaiheet jatko-opiskelijoiden opetukseen valmistavalla kurssilla.
56

  

Aihe Erityiset keskusteluaiheet 

Johdanto Opettajana toimivien jatko-opiskelijoiden 

vastuu 

Opiskelijoiden ja opettajan välinen suhde 

Opiskelijoiden ja opettajan välinen viestintä Vaikeat tilanteet opetuksen aikana 

Apukeinoja viestintään opiskelijoiden kanssa 

Opiskelijoiden arviointi Tenttien ja laboratorioselostusten arvioiminen 

Johdonmukaisuus arvioinnissa 

Erilaiset opetusmenetelmät Mieleenpainuva laboratorio-opetus 

Opiskelijoiden kysymyksiin vastaaminen 

Jatko-opiskelijan arviointi Yliopistokurssien arviointi 

Itsearviointi 

Henkilökohtaiset vahvuudet ja heikkoudet 

Esiintymistaidot, työpaikat Erilaiset mallit esiintymiseen 

Vieraileva luennoitsija kansallisesta 

teknologiainstituutista 

 

 

Kurssilla oli kaksi päätoimista opettajaa, ja lisäksi kurssin tapahtumiin osallistui kolme muuta 

tiedekunnan henkilökunnan jäsentä jakamalla omia näkemyksiään ja kokemuksiaan opettamiseen 

liittyvistä aiheista. Yhteisiin tapaamisiin osallistui lisäksi myös kolme jatko-opiskelijaa, joilla oli 

erityyppisiä opetuskokemuksia. Nämä jatko-opiskelijat kertoivat kurssin opiskelijoille omista 

kokemuksistaan opetustilanteissa.
56

 

Jatko-opiskelijoiden opetukseen valmistavan kurssin onnistuvuutta arvioitiin jatko-opiskelijoille 

tehdyllä palautekyselyllä, jatko-opiskelijoiden haastatteluilla ja opetusryhmien 

oppilasarvioinneilla. Yleisesti kurssista saatu jatko-opiskelijoiden palaute oli positiivista. 

Kurssille osallistuneet jatko-opiskelijat kertoivat, että kurssi hyödytti heitä välittömästi 
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opetustyössä ja vieläkin sen jälkeen, kun heillä oli ollut lisää opetusta. Perustutkinto-

opiskelijoiden arvioinnit opetuksesta puolestaan osoittivat, että vuosina 2009 ja 2010 opetuksen 

valmennuskurssille osallistuneiden jatko-opiskelijoiden opetusryhmien opiskelijat saivat 

huomattavasti korkeampia pisteitä kuin ne opiskelijat, joiden opettajina toimineet jatko-

opiskelijat eivät olleet suorittaneet opetuksen valmennuskurssia.
56

 

Marbach-Ad et al.
56

 mielestä jatko-opiskelijoille suunnattu opetukseen valmentava kurssi 

voidaan nähdä innovatiivisena aloitteena kouluttaa jatko-opiskelijat opetustyöhön, sillä 

useimmissa tutkimuslaitoksissa tämäntyyppinen koulutus ei suoranaisesti sisälly 

tutkijakoulutukseen. Kurssista saadun palautteen ja tuloksien perusteella pääteltiin, että 

suunniteltu kurssi saavutti kolme päätavoitettaan. Kurssin suunnittelijat uskoivat myös, että 

kurssi voisi toimia mallina muiden yliopistojen jatkokoulutusohjelmille, joihin jatko-opiskelijat 

tulevat erilaisilla taustoilla ja heille annetaan myös merkittävää opetusvastuuta. 

Dragisich et al.
57

 ovat kertoneet artikkelissaan myös vastaavanlaisesta koulutusohjelmasta, jonka 

päällimmäisenä tarkoituksena on auttaa jatko-opiskelijoita ja tutkijoita kehittämään omaa 

opetustaan.  Kurssin aiheet on suunniteltu siten, että jatko-opiskelijoista saataisiin koulutettua 

tehokkaita opettajia ja monipuolisia tohtorikandidaatteja. Kurssin tavoitteiksi mainitaan eettisen 

ja kriittisen ajattelun kehittyminen sekä positiivisen minäkuvan kehittyminen opettajana käyttäen 

hyödyksi erilaisia pedagogiikan työkaluja. Muiksi tavoitteiksi mainitaan myös jatkuvan tuen 

ylläpitäminen jatko-opiskelijoiden opetuksessa sekä uusien aiheiden esiin tuominen, joista on 

hyötyä jatko-opiskelijoiden urakehitykselle. 

Kurssilla käsitellään monia erilaisia aiheita, kuten esimerkiksi tasapuolisuus opetustilanteissa, 

opiskelijoiden ongelmat, kuinka ihminen oppii, vertaisarviointi sekä esiintymistaidot. 

Opetustilanteiden tasapuolisuudessa jatko-opiskelijoiden halutaan löytävän oman opetustyylinsä, 

mutta tarvittaessa myös osaavan muuttaa sitä niin, että opetustyyli palvelisi mahdollisimman 

tasapuolisesti kaikkia opiskelijoita. Opiskelijoiden ongelmia käsitellään jatko-opiskelijoiden 

kanssa yhtenäisesti ryhmissä, ja lisäksi kerrotaan myös asianmukaisista menetelmistä käsitellä 

erilaisia ongelmatilanteita. Ihmisen oppimista kuvaavassa aiheessa kerrottiin ja käsiteltiin 

erilaisia opetuksen pedagogisia apukeinoja. Lisäksi pedagogisten apukeinojen tehokkuutta 

vertailtiin laajemmassa kontekstissa tiedon rakentumiseen ja ylläpitämiseen. Vertaisarvioinnissa 

jatko-opiskelijat harjoittelevat esimerkiksi rakentavan palautteen antamista toistensa kanssa. 
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Esiintymistaidoissa jatko-opiskelijoille annetaan hyviä valmiuksia siihen, miten he voivat 

esimerkiksi valmistella ja esitellä tutkimuksellisia tuloksia suullisen esityksen avulla.
57

 

Kurssin arvioinnin tulokset sekä myönteinen palaute tukivat sitä ajatusta, että kurssille asetetut 

tavoitteet saavutettiin. Jatko-opiskelijat olivat arvostaneet osaa kurssin aihepiireistä hyvin 

merkittäviksi ja he olivat esimerkiksi hyödyntäneet oppimaansa uutta asiaa heti käytännön 

opetuksessa. Kurssin kokemusten pohjalta kehotetaankin luomaan lisää vastaavankaltaisia 

koulutusmoduuleja, sillä niillä katsotaan olevan suuria vaikutuksia esimerkiksi jatko-

opiskelijoiden urakehitykseen. Dragisich et al. toivovat myös, että kurssista saadut kokemukset 

tarjoavat hyödyllistä tietoa myös muiden maiden tohtorikoulutusohjelmille, jotta myös 

tulevaisuudessa voidaan kouluttaa tehokkaita opettajia ja tutkijoita.
57

 

Dragisich et al.
58

 ovat raportoineet myös toisesta jatko-opiskelijoille suunnatusta intensiivisestä 

kahden viikon mittaisesta koulutusohjelmasta, joka on kehitelty University of Chicagossa. 

Tutkijat ovat huomanneet jokavuotisena haasteena saada kaikki uudet jatko-opiskelijat samalle 

taitotasolle tulevaa opetustyötä varten. Monella uudella jatko-opiskelijalla ei lisäksi tässä 

vaiheessa ole vielä opetuskokemusta lainkaan. Kahden viikon mittaisella kurssilla haluttiin 

keskittyä opetuksen kannalta tärkeimpiin ja merkittäviin aihepiireihin, joita olivat esimerkiksi 

opettajan roolin merkitys, positiivisen minäkuvan rakentaminen vertaisarviointia hyödyntäen 

sekä laboratorioturvallisuus ja turvallisen oppimisympäristön rakentaminen. Lisäksi haluttiin 

kiinnittää huomiota jatko-opiskelijoiden fyysiseen ja henkiseen terveyteen, jota voidaan pitää 

tärkeänä perustana urakehitykselle. Tässä yhteydessä puhuttiin muun muassa yhteisöllisyyden 

rakentamisesta sekä jatko-opiskelijoiden sosiaalisesta toiminnasta. 

Koulutusohjelman ja jatko-opiskelijoiden opetuksen arvioimiseen käytettiin vertaisarviointeja, ja 

esimerkiksi opiskelijoiden antamaa palautearviointia.
58

 Jatko-opiskelijat saivat palautteista 

selville, miten heidän opetuksensa on sujunut, ja missä osa-alueissa heillä olisi vielä kehitettävää. 

Tutkijoille ja tiedekunnalle arvioinnit ja palautteet puolestaan kertoivat suunnitellun 

koulutusohjelman toimivuudesta ja etenemisestä. Pääosin kehitetylle koulutusohjelmalle saatiin 

arvioinneista myönteistä palautetta, josta tutkijat päättelivät saavuttaneensa koulutusohjelman 

tavoitteet. Lisäksi tutkijat olivat mitanneet jatko-opiskelijoiden psykologista kehitystä 

koulutuksen aikana, kuten esimerkiksi sitä, tuntevatko jatko-opiskelijat itsensä valmiiksi 

opetustehtäviin, ja kuinka suuri itseluottamus heillä on opetustyötä kohtaan. Itseluottamus 

mainitaan yhtenä keskeisenä tekijänä menestyvään opetukseen tai tulevan uran luomiseen. 
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Koulutuksen myötä jatko-opiskelijoiden itseluottamus ja valmius opetusta kohtaan olivat 

kasvaneet. Nämäkin tulokset tukivat arviota kehitetyn koulutusohjelman onnistuvuudesta. 

Edellä esiteltiin kaksi Dragisichin ja hänen tutkimusryhmänsä artikkelia, joissa käsiteltiin 

opetuksen kehittämiseen suunnattuja koulutusohjelmia. Kahden viikon intensiivisen 

koulutusohjelman
58

 päällimmäisenä tarkoituksena on tarjota jatko-opiskelijoille pohjia heidän 

tulevaa opetustyötään ajatellen useiden erilaisten aihepiirien avulla ja saattaa jatko-opiskelijat 

samalle lähtötasolle opetustehtävien alkuvaiheessa. Lisäksi halutaan huomioida ja tukea myös 

opiskelijoiden psyykkisiä asioita, kuten esimerkiksi itseluottamuksen kehitystä. 

Toisessa artikkelissa
57

 kerrotun jatko-opiskelijoiden opetustyötä tukevan koulutuksen 

päällimmäisenä tarkoituksena on kehittää jatko-opiskelijoiden opetusta. Kahden viikon 

intensiivikurssilla jatko-opiskelijoille kerrotaan ja tarjotaan materiaalia hyvin lyhyen ajan sisällä, 

minkä johdosta opitut asiat saattavat ajan myötä unohtua. Tämän johdosta toisella kurssilla jatko-

opiskelijoille tarjotaan monipuolisia työkaluja opettajana kehittymiseen. Tämän opetuksen 

kehittämistä painottavan kurssin kerrotaan eriytyneen intensiivisemmästä koulutusohjelmasta, 

koska haluttiin luoda jatkuvaa mahdollisuutta siihen, että jatko-opiskelijat voivat keskittyä täysin 

oman opettajuuden kehittämiseen.
58

 

Myös University of Coloradossa on kehitetty opetuksellista tukea antava koulutusohjelma jatko-

opiskelijoille, jotka toimivat opetustehtävissä esimerkiksi kemian peruskursseilla.
59

 Koulutuksen 

painopisteenä on ollut tukea ja kannustaa jatko-opiskelijoita oppimislähtöisen opetuksen 

käyttämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi tukea haluttiin tarjota opettajuuden kehittymiseen. 

Koulutuksen teemoihin sisältyi teoriaa ja keskusteluja pedagogiikan perusteista, mutta koulutusta 

ei painotettu ainoastaan pedagogisen sisällön tarkasteluun. Koulutuksessa käsitellään lisäksi 

keskeisimpiä kemian käsitteitä ja harjoitellaan myös oppimislähtöisiä opetustapoja käytännössä. 

Koulutusohjelma jakautui kolmelle päivälle. Jokaisena päivänä käsiteltiin valittuja teemoja 

erilaisten työmuotojen, kuten esimerkiksi keskustelujen ja ryhmätyöskentelyn avulla. Koulutusta 

ei järjestetty ainoastaan aloittaville jatko-opiskelijoille, vaan kaikki yliopiston jatko-opiskelijat ja 

opetusassistentit osallistuivat siihen. 

Suunniteltua koulutusohjelmaa pyrittiin jatkuvasti kehittämään ja muokkaamaan. Lisäksi 

koulutuksen vaikutuksia arvioitiin esimerkiksi palautekyselyjen avulla. Jatko-opiskelijoiden 

palaute koulutuksesta oli pääosin myönteistä ja he kokivat koulutuksen hyödylliseksi. Koulutusta 

ja sen vaikutuksia verrattiin myös ajanjaksoon, jolloin koulutusohjelma ei ollut vielä käytössä. 
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Näissä tutkimuksissa havaittiin, että koulutukseen osallistuneet jatko-opiskelijat uskalsivat 

käyttää oppimislähtöisiä opetustapoja ja olla opiskelijoiden kanssa enemmän vuorovaikutuksessa. 

Myös jatko-opiskelijoiden luottamustason opetusta kohtaan havaittiin nousseen koulutuksen 

myötä. Yleisesti koulutuksen havaittiin myös edistäneen elinikäisen opetusyhteisön luomista.
59

 

Kurdziel et al.
60

 ovat nostaneet esille tutkimuspohjaisen oppimisen, jota on pyritty lisäämään 

kemian opetukseen viimeisten vuosien aikana. Opettajina toimivilla jatko-opiskelijoilla on 

havaittu ongelmia sisäistää tutkivan oppimisen menetelmää opetustilanteissa. Tutkimuksessa 

haluttiin selvittää kokemuksia tutkimuspohjaisen opetustavan käytöstä. Tutkimuksessa muun 

muassa haastateltiin jatko-opiskelijoita ja heidän opetustilanteita myös havainnoitiin. Saatujen 

tulosten pohjalta tutkimuspohjaisesta opetuksesta laadittiin muutamia ohjeita jatko-opiskelijoiden 

koulutusohjelmien tueksi. 

Tutkimuksessa nousi esille kolme teemaa, joissa jatko-opiskelijoilla havaittiin ongelmia 

tutkimuspohjaisessa opetuksessa. Jatko-opiskelijoiden omat kokemukset vaikuttivat heidän 

opetustapaansa ja päätöksiin. Lisäksi jatko-opiskelijoiden opetustaidot olivat vähäiset 

tutkimuspohjaisen opetustavan käyttämiseen. Jatko-opiskelijat tunsivat myös huonosti käsityksiä 

siitä, miten opiskelijat oppivat.
60

 

Saatujen tulosten perusteella tutkijat ehdottivat konkreettisia ohjeita tutkimuspohjaisen opetuksen 

käyttämiseen. Esimerkiksi viikoittaiset henkilöstökokoukset koettiin hyödyllisiksi 

keskustelutilaisuuksiksi. Näissä kokouksissa jatko-opiskelijoille voidaan tarjota neuvoja ja tukea 

opetukseen liittyen. Jatko-opiskelijoiden toivottiin ymmärtävän, että opetuksen aikana he 

esimerkiksi uskaltavat haastaa opiskelijoita ja olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa heidän 

kanssaan. Tämän johdosta ehdotettiin, että jatko-opiskelijat voisivat seurata jonkun 

kokeneemman henkilökunnan jäsenen opetusta, ja ottaa tästä opetuksesta mallia omaan 

opetukseen. Lisäksi jatko-opiskelijoita kannustettiin analysoimaan omaa opetustaan ajoittain. 

Jatko-opiskelijoiden haluttiin myös ymmärtävän, että kaikki opiskelijat eivät lähesty kemian 

oppimista samalla tavalla kuin opettaja lähestyy. Tähän ehdotettiin ratkaisuksi tiivistä kurssia, 

jolla käsiteltäisiin esimerkiksi erilaisia oppimisteorioita.
60

 

Monessa yliopistossa jatko-opiskelijoiden opetustyötä on päätetty tukea kurssimuotoisesti.
56-60 

Opetuksen tukemisessa on painotettu erityyppisiä teemoja. Näitä ovat olleet esimerkiksi 

laboratorioturvallisuus, opettajan rooli, opettajan ja opiskelijoiden välinen viestintä sekä erilaiset 

opetusmenetelmät. Myös vertaistuki ja yhteiset keskustelut on koettu selkeästi hyödylliseksi. 
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Tutkimusten mukaan jatko-opiskelijat ovat kokeneet tarjotun tuen hyödylliseksi ja tuella on ollut 

myös selkeä vaikutus jatko-opiskelijoiden opetuksen kehittymiseen. Opetuksen tukemisessa on 

pyritty myös painottamaan esimerkiksi oppimislähtöistä opetusta. 

 

7. Kehittämistutkimus 

 

Tämän Pro gradu -tutkielman kokeellisessa osassa käytetään kehittämistutkimuksen menetelmää. 

Kehittämistutkimusta voidaan pitää melko nuorena tutkimusmenetelmänä, sillä esimerkiksi 

opetuksen tutkimuksissa kehittämistutkimuksia on alettu tekemään 1990-luvun alusta alkaen. 

Opetuksen kehittämistyölle on nähty suurta tarvetta vuosien saatossa, minkä seurauksena 

kyseinen tutkimusmenetelmä on kehitetty.
1
 

 

7.1 Kehittämistutkimuksen teoriasta 

 

Kehittämistutkimus on tutkimusmenetelmä, jossa kehittäminen ja tutkiminen yhdistyvät 

teoreettisia ja kokeellisia vaiheita sisältävässä syklisessä prosessissa.
1,61

. Kehittämistutkimus 

määritellään joustavaksi ja systemaattiseksi metodologiaksi, jonka tavoitteena on kehittää 

opetustilanteita ja -käytäntöjä jatkuvan analyysin, suunnittelun, kehittämisen ja toteuttamisen 

avulla. Kehittämistutkimusta tehdään todellisissa tilanteissa yhdessä tutkimukseen osallistuvien 

asiantuntijoiden kanssa, ja lopulta päädytään tutkimuksen mukaisiin kehitystavoitteisiin ja 

teorioihin.
1,62

. 

Kehittämistutkimuksessa halutaan yleisesti saada vastauksia kolmeen erilaiseen kysymykseen. 

Nämä ovat: 

1) miten kehittämisprosessissa edetään?  

2) minkälaisia tarpeita sekä mahdollisuuksia kehittämisprosessilla on? 

3) millainen tuotos kehittämisprosessissa saadaan aikaan? 



42 
 

Kun näihin kysymyksiin haetaan vastauksia, jakautuu kehittämistutkimus kolmeen erilaiseen 

kategoriaan.
61

 Nämä ovat: 

1) kehittämisprosessi 

2) ongelma-analyysi 

3) kehittämistuotos.  

Kehittämisprosessin vaiheessa määrätään tutkimukseen osallistuvat henkilöt sekä heidän 

toimenkuvansa tutkimuksen aikana. Lisäksi valmistellaan tutkimusprosessi. Ongelma-analyysi-

vaiheen ideana on määrittää kehittämistutkimuksen tavoitteet, tarpeet ja haasteet. Tähän 

vaiheeseen voi sisältyä yleensä tarveanalyysiä, tuotoksen testaamista tai erilaisia arviointeja. 

Kehittämistuotoksen vaiheessa saadaan tutkimukseen haluttuja tuloksia, jotka vastaavat 

suoranaisesti ongelma-analyysissä esiin tulleisiin haasteisiin ja tavoitteisiin. Kehittämistuotos 

kehittyy jatkuvasti koko tutkimuksen ajan, ja samalla myös kehittäjien tietotaso syvenee.
1,61

 

Jokainen kolmesta kehitystutkimuksen vaiheesta tuottaa erilaista tietoa. Kehittämisprosessin 

vaiheesta saadaan selvitettyä, mitä vaiheita tutkimuksessa on, miten eri yksilöt toimivat 

tutkimuksen osa-alueilla tai millaista asiantuntijuutta erilaisissa kehitysprosesseissa tarvitaan. 

Kokonaisuudessaan kehittämisprosessin vaihe tuottaa ohjaavia teorioita. 

Ongelma-analyysin vaiheessa saadaan tuotettua teorioita, joilla kuvaillaan, miten tietynlaisiin 

lopputuloksiin on päästy. Ongelma-analyysin vaihe tuottaa siis kuvailevia teorioita. 

Kehittämistuotoksessa saadaan aikaan ohjaavia kontekstisidonnaisia malleja. Malleja voivat olla 

esimerkiksi erilaisille oppitunneille soveltuvat opetusmateriaalit, tai vaikka opettajille kehitetty 

tukimateriaali.
1
 Kuvassa 6 on esitetty kokonaisuudessaan kehittämistutkimuksen eri vaiheet. 
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Kuva 6. Kehittämistutkimuksen rakenne, muokattu Pernaan esittämän rakenteen
1
 pohjalta 

 

7.2 Kehittämistutkimuksen luotettavuudesta 

 

Yleensä tieteellisen tutkimuksen luotettavuus mitataan ja arvioidaan validiteetin ja reliabiliteetin 

avulla. Näitä periaatteita sovelletaan kuitenkin enimmikseen määrällisiin tutkimuksiin. 

Kehittämistutkimukseen sisältyy kuitenkin laadullisia tutkimuksia sisältäviä osia, minkä takia 

luotettavuustarkastelussa vastaavien luotettavuusmittareiden käyttäminen ei ole suoranaisesti 

mahdollista. Sen sijaan laadullisen tutkimuksen luotettavuustarkasteluun käytetään neljää 

erilaista luokitustapaa. Nämä ovat uskottavuus, siirrettävyys, luotettavuus ja varmuus sekä 

vahvistettavuus.
1
 

Kehittämistutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida vertailemalla kehittämistutkimukselle 

annettuja periaatteita edellä mainittuihin luokitustapoihin. Kehittämisen pitää olla 

kokonaisvaltaista, minkä ansiosta tuloksissa saadaan aikaan ohjaavia malleja. Lisäksi 

kehittämisprosessin tulee edetä tietyssä järjestyksessä ja prosessin pitää sisältää jatkuvaa 

kehittämistä sekä arviointia. Kehittämisprosessissa pitää pyrkiä teorioihin, jotka voidaan siirtää 

suoraan opetuskäyttöön. Kehittämisprosessin vaiheisiin tulee sisällyttää myös käytännön 

testaamista autenttisissa olosuhteissa. Luotettavuuden kannalta tärkeänä asiana nähdään myös se, 

että kehittämistutkimuksessa jokainen tutkimusvaihe dokumentoidaan mahdollisimman tarkasti.
1
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Kehittämistutkimuksen yhtenä heikkoutena on pidetty sitä, että se tehdään hyvin vähäisellä 

otannalla, jolloin tutkimuksien perusjoukon kuvaaminen jää heikoksi. Kehittämistutkimuksen 

vahvuuksiin on kuitenkin huomioitu se, että tutkimustuloksia pystytään yleistämään paremmin. 

Toisena vahvuutena voidaan pitää sitä, että kehittämistutkimuksessa on mahdollista hyödyntää 

yhtäaikaisesti kvantitatiivista sekä kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tällöin laadullisia 

havaintoja pystytään perustelemaan määrällisillä mittauksilla, ja tutkittavasta aiheesta pystytään 

saamaan kokonaisvaltaisempia tuloksia. Tämä vaikuttaa myös tutkimuksen luotettavuuteen. 

Tällöin haasteena voidaan kuitenkin pitää suurta resurssien kasvua, minkä vuoksi tutkimuksiin 

kuluu enemmän aikaa.
1
 

Kehittämistutkimuksen luotettavuustarkastelussa olisi myös hyvä huomioida sen historia. Koska 

kehittämistutkimus on lähtöisin 1990-luvun alkupuolelta, tutkimuksista ei ole saatu vielä riittävää 

varmuutta ja kokemusta. Tämän johdosta kehittämistutkimukseen liittyen on esitetty useita 

avoimia kysymyksiä, joihin ei ole vielä saatu vastauksia. Avoimena ongelmana pidetään 

esimerkiksi sitä, miten kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä voidaan sovittaa 

järkevästi yhteen. Toisena ongelmana voidaan mainita esimerkiksi se, miten tutkijan omat 

mielipiteet ja muut vaikutukset saadaan ohitettua tutkimuksesta ja sen tuloksista.
1
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KOKEELLINEN OSA 

8. Tutkimuksen tausta 

 

Tässä tutkimuksessa kehitettiin pedagogista tukimateriaalia Jyväskylän yliopiston kemian 

laitoksen jatko-opiskelijoille. Jatko-opiskelijoiden antama opetus alempien tutkintojen 

opiskelijoille on merkittävä osa kemian laitoksen opetustyötä, joten tämän johdosta jatko-

opiskelijoiden opetuksen kehittäminen voidaan nähdä merkityksellisenä. Tutkimus suoritettiin 

kehittämistutkimuksena, johon sisältyi haastattelu- ja kyselytutkimus. Haastattelututkimuksessa 

haastateltiin kemian laitoksen henkilökuntaa kevään ja syksyn 2018 aikana. Kyselytutkimus 

tehtiin kemian laitoksen jatko-opiskelijoille, jotka toimivat opettajina kurssilla Johdatus 

laboratoriotöihin KEMA200 syyslukukaudella 2018. Haastatteluista ja kyselystä saatujen 

tulosten, tutkitun kirjallisuuden sekä omien näkökulmien pohjalta kehitettiin pedagoginen 

materiaali jatko-opiskelijoille opetuksen tueksi. 

 

9. Tutkimuskysymykset 

 

Tässä tutkielmassa haettiin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millaisia opetushaasteita jatko-opiskelijat kokevat opetustilanteissa? 

2. Millaista pedagogista tukea jatko-opiskelijat tarvitsevat opetustyöhön? 

3. Millä keinoilla pedagogista tukea pitäisi antaa?  

 3.1 Millaisia asioita tulee ottaa huomioon uusien materiaalien luomisvaiheessa? 
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10. Tutkimusmenetelmät 

 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä. Lisäksi tutustutaan käytettyjen 

tutkimusmenetelmien teoriaan. 

  

10.1 Kehittämistutkimus 

 

Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksena, jonka teoriasta on kerrottu tarkemmin luvussa 7. 

Kehittämistutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin alkukartoitus käyttäen 

tutkimusmenetelminä haastattelu- ja kyselytutkimusta. Haastattelututkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää kemian laitoksen henkilökunnan näkökulmia tutkimusaiheeseen liittyen. Kyselytutkimus 

tehtiin puolestaan kemian laitoksen jatko-opiskelijoille, joiden näkemyksiä haluttiin myös saada 

esille tutkimusaiheeseen liittyen. Tutkimuksen toisessa osassa alkukartoitusvaiheesta saatuja 

tuloksia analysoitiin käyttäen menetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. 

Kehittämistutkimuksen kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa kehitettiin pedagoginen 

tukimateriaali jatko-opiskelijoiden opetustyön tueksi. Tämä tukimateriaali suunniteltiin ja 

kehitettiin haastattelu- ja kyselytutkimusten tulosten analysoinnin, kirjallisuudesta saadun tiedon 

sekä omien näkökulmien pohjalta.   

 

10.2 Haastattelututkimus 

 

Tämän tutkimuksen yhtenä tutkimusmenetelmänä käytettiin haastattelututkimusta. 

Haastattelututkimukseen valittiin kuusi kemian laitoksen henkilökunnan jäsentä siten, että he 

edustivat eri kemian laitoksen osastoja. Lisäksi valituilla henkilökunnan jäsenillä oli paljon 

opetuskokemusta kemian laitoksen eri kursseista ja osa heistä oli myös vastuutehtävissä 

opetustyön kehittämisessä. Haastattelututkimus toteutettiin osittaisena teemahaastatteluna. 

Teemahaastattelun tyypillisiin piirteisiin kuuluu, että haastatteluun valitut aihepiirit eli teemat 

ovat valmiiksi tiedostettuja, mutta sen sijaan teemoihin liittyvien kysymyksien tarkkaa muotoilua 

ja järjestystä ei ole päätetty.
63

 Tähän haastattelututkimukseen valittiin kolme pääteemaa, jotka 
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olivat opetukselliset haasteet, jatko-opiskelijoiden opetustyön tukeminen ja kemian laitoksen 

opetuksen kehittäminen.  Haastatteluilla pyrittiin saamaan näkökulmia näihin kolmeen teemaan 

liittyen. Jokaiseen haastatteluun käytettiin samaa haastattelututkimuksen runkoa, joka on esitetty 

liitteessä 1. Haastattelut suoritettiin edellä esitettyjen teemojen mukaisessa järjestyksessä, mutta 

teemojen sisällä olevien kysymysten järjestystä vaihdeltiin tilanteesta riippuen eri haastateltavien 

kohdalla. Kaikki haastattelut nauhoitettiin digitaalisella ääninauhurilla. Tulostenkeruuvaiheessa 

haastattelujen täydellistä litterointia ei koettu tarpeelliseksi, vaan haastattelujen vastauksia 

purettiin tekstimuotoon soveltavasti käyttäen apuna aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tästä 

menetelmästä on kerrottu tarkemmin luvussa 10.4.   

Haastattelua voidaan pitää ainutlaatuisena tiedonkeruumenetelmänä, koska siinä ollaan suoraan 

kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Haastattelututkimuksen parhaimmaksi eduksi 

nähdään joustavuus aineistoa kerättäessä. Lisäksi haastatteluaiheiden järjestystä voidaan 

tarvittaessa muuttaa. Haastattelututkimuksen etuihin kuuluu myös se, että tarvittaessa haluttua 

tietoa voidaan syventää pyytämällä perusteluja esitetyille mielipiteille. Haastattelututkimuksiin 

valitut henkilöt saadaan yleensä mukaan tutkimukseen ja heidät on myös mahdollista tavoittaa 

jälkeenpäin, jos halutaan täydentää kerättyä aineistoa.
63

 

Haastattelututkimukset sisältävät myös ongelmakohtia. Ensimmäisenä huomattavana ongelmana 

voidaan pitää ajankäyttöä, sillä haastattelut saattavat viedä paljon aikaa. Tämän vuoksi haastattelu 

tulisi suunnitella mahdollisimman huolellisesti, jotta haastattelutilanteet eivät olisi liian 

pitkäkestoisia. Haastattelututkimuksen luotettavuus voi heikentyä siitä syystä, että haastateltavat 

antavat liikaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Haastateltava henkilö saattaa antaa joistakin 

aiheista tietoa, vaikka haastattelija ei kysy siitä mitään. Tämän vuoksi haastattelututkimuksessa 

onkin ratkaisevaa se, miten haastattelija osaa tulkita haastateltavan vastauksia. Haastatteluista 

saatava aineisto on konteksti- ja tilannesidonnaista. Tällöin ongelmana on, että haastateltavat 

voivat puhua haastattelun aikana eri tavalla, kuin jossain toisessa tilanteessa. Tämä tulisi tällöin 

ottaa tuloksien tulkinnassa huomioon.
63
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10.3 Kyselytutkimus 

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä käytettiin myös kyselytutkimusta. Kyselyn 

kohderyhmäksi valittiin yhdeksän kemian laitoksen jatko-opiskelijaa. Kyselytutkimus järjestettiin 

perinteisenä lomakekyselynä. Kysely koostui alkutiedoista, väittämistä sekä avoimista 

kysymyksistä. Kyselyyn valittiin yhteensä 11 väittämää, joihin pyydettiin vastaamaan 

viisiportaisen Likert-asteikon mukaisesti (1 = täysin eri mieltä, 2 = eri mieltä, 3 = ei samaa eikä 

eri mieltä, 4 = samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Lisäksi kyselyyn valittiin kuusi avointa 

kysymystä, joiden tarkoituksena oli saada syventävää aineistoa tutkimukseen. Kyselytutkimuksen 

runko on esitetty liitteessä 2. Kyselyn tulosten koonnissa hyödynnettiin osittain tilastollisia 

menetelmiä. Kyselytutkimuksen väittämille suoritettiin tilastollista analyysiä laskemalla 

jokaiselle väittämälle keskiarvo ja keskihajonta. 

Kyselytutkimuksessa tutkimusaineisto kerätään standardoidusti ja kyselyyn valitut henkilöt 

muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjoukosta. Termillä standardoituus tarkoitetaan 

sitä, että jos kyselyssä halutaan saada selville jokin tietty asia, niin tämä asia tulee kysyä kaikilta 

vastaajilta täsmällisesti samalla tavalla. Kyselystä saatava tutkimusaineisto käsitellään yleensä 

kvantitatiivisesti.
63

 

Kyselytutkimuksen etuna voidaan pitää sitä, että sen avulla saadaan kerättyä laaja 

tutkimusaineisto. Tutkimukseen voidaan kerätä paljon henkilöitä ja tarvittaessa voidaan kysyä 

monia eri asioita. Tutkijan näkökulmasta kyselyä voidaan pitää tehokkaana menetelmänä, sillä 

sen avulla voidaan säästää paljon aikaa. Hyvin suunnitellun kyselyn aineisto voidaan käsitellä ja 

analysoida nopeasti tietokonetta apuna käyttämällä. Kyselystä saatavan tiedon käsittelyyn on jo 

olemassa valmiita analyysitapoja, joten tällöin tutkijan ei tarvitse kehitellä uusia 

analysointikeinoja saadulle aineistolle. Sen sijaan tulosten tulkintavaiheessa voi esiintyä erinäisiä 

ongelmia.
63

 

Kyselytutkimuksella on tutkimusmenetelmänä myös heikkouksia. Kyselystä saatava aineisto voi 

olla pinnallista ja kyselytutkimuksia saatetaan pitää teoreettisesti vaatimattomina. 

Kyselytutkimuksessa ei pystytä koskaan varmistumaan siitä, kuinka kyselyyn vastanneet ovat 

suhtautuneet kyselyyn, ja ovatko he vastanneet siihen rehellisesti. Epäselvänä kohtana voidaan 

pitää myös sitä, kuinka onnistuneita mahdolliset vastausvaihtoehdot tai kysymykset ovat olleet 

kyselyn vastaajien näkökulmasta. Mahdollisia väärinymmärryksiä on hankalaa kontrolloida. 
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Tämän epäkohdan vuoksi kyselytutkimuksen suunnitteluvaiheessa olisi suotavaa, että ennen 

varsinaista tutkimusta kyselyä testattaisiin ainakin yhdellä koehenkilöllä. Yhtenä 

kyselytutkimuksen heikkoutena voidaan mainita myös mahdollinen vastaajakato. Joissakin 

tapauksissa kyselyiden vastausprosentti voi jäädä hyvinkin pieneksi, jolloin kyselyn luotettavuus 

kärsii.
63

 

 

10.4 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

 

Tässä tutkimuksessa haastattelujen ja kyselyn tulosten analysoinnissa hyödynnettiin 

aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi on tutkimusmenetelmä, jossa tutkittavaa 

aineistoa voidaan tutkia ja analysoida systemaattisella tavalla.
64

 Tutkittava aineistoksi kelpaavat 

kaikki kirjalliseen muotoon saatetut dokumentit, kuten esimerkiksi haastattelut tai raportit. 

Sisällönanalyysin tarkoituksena on saada tutkimuksen aiheesta tiivis kuvaus, jonka perusteella 

saaduista tuloksista voidaan tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Tutkittavalle aineistolle 

sisällönanalyysiä on mahdollista tehdä aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai teoriaohjaavasti. 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi voidaan yleisesti jakaa kolmeen erilaiseen vaiheeseen.
64

 Nämä 

vaiheet ovat 

1) aineiston redusointi eli pelkistäminen 

2) aineiston klusterointi eli ryhmittely 

3) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. 

Tutkittavan aineiston redusointi- eli pelkistämisvaiheessa analysoitavasta aineistosta karsitaan 

kaikki tutkimukseen kuulumattomat asiat. Pelkistämisvaiheessa voidaan tiivistää saatua 

informaatiota tai pilkkoa sitä osiin. Tutkittavan aineiston pelkistämiseen vaikuttavat usein 

tutkimukselle asetetut tutkimuskysymykset. Analysoitavasta aineistosta voidaan keskittyä 

etsimään esimerkiksi tutkimuskysymyksiin rajoittuvia asioita.
64

 

Aineiston klusterointi- eli ryhmittelyvaiheessa tutkittavasta aineistosta etsitään samankaltaisia 

käsitteitä tai mahdollisia eroavaisuuksia. Samaan aiheeseen liittyvät asiat yhdistetään omiin 

luokkiinsa. Tällöin tutkittavaa aineistoa saadaan edelleen tiivistettyä. Klusterointivaihe toimii 
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pohjana tutkimukselle ja se antaa myös alustavia kuvauksia ja teorioita tutkittavaan aiheeseen 

liittyen.
64

 

Viimeisenä vaiheena aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä on abstrahointi, jossa tutkimukselle 

merkitykselliset olennaiset tiedot erotellaan, ja näiden valikoitujen tietojen pohjalta muodostetaan 

teoreettisia näkökulmia tutkimukselle. Myös klusterointivaihe voidaan yleensä liittää osaksi 

abstrahointia. Abstrahoinnissa eli käsitteellistämisessä alkuperäisestä tutkimusaineistosta 

saaduista ilmaisuista päästään teoreettisiin viitekehyksiin ja johtopäätöksiin. Tutkimusaineisto 

liitetään teoriaa kuvaaviin käsitteisiin ja saaduissa tuloksissa voidaan tällöin esittää esimerkiksi 

aineiston pohjalta kehitettyjä malleja tai käsitteitä.
64

  

  

11. Tutkimusaineisto 

 

Tutkimuksen alkukartoitusvaiheessa suoritettiin haastattelututkimus, johon valittiin kuusi kemian 

laitoksen henkilökunnan jäsentä. Haastattelua suunniteltaessa haastattelun kestoksi arvioitiin noin 

30 minuuttia. Haastattelujen kestot olivat lopulta 20–60 minuuttia, joten asetettuun arvioon 

päästiin lähes keskiarvoisesti. Tässä tutkimuksessa käytetyn haastattelututkimuksen runko on 

esitetty liitteessä 1. 

Tutkimuksen alkukartoitusvaiheessa suoritettiin myös kyselytutkimus kemian laitoksen jatko-

opiskelijoille. Kysely toteutettiin anonyyminä. Kahden jatko-opiskelijan opetuskielenä oli 

englanti, joten heille kysely tehtiin siten englanniksi. Kahdeksan jatko-opiskelijaa vastasi 

kyselyyn. Suunniteltu kysely testattiin myös yhdellä jatko-opiskelijalla ennen varsinaisen 

tutkimuksen suorittamista. Testaamisvaiheeseen valitulla jatko-opiskelijalla oli ollut aiempaa 

opetuskokemusta kurssilta Johdatus laboratoriotöihin KEMA200. Tässä tutkimuksessa käytetyn 

kyselytutkimuksen runko on esitetty liitteessä 2. 

Haastatteluista ja kyselystä saatujen tulosten, kirjallisuudesta saadun tiedon sekä omien 

näkökulmien pohjalta kehitettiin opetustyöhön soveltuva pedagoginen tukimateriaali. Suunniteltu 

tukimateriaali on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 3. 
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12. Tutkimustulokset ja tulosten analysointi 

 

Tässä kappaleessa on esitetty haastattelututkimuksesta ja kyselytutkimuksesta saadut 

oleellisimmat tulokset. Lisäksi esitetään kehitelty pedagoginen tukimateriaali, joille 

haastattelujen ja kyselyn tulokset toimivat osittaisena pohjana.  

 

12.1 Henkilökunnan haastattelut 

 

Haastattelututkimukseen valittiin kuusi kemian laitoksen henkilökunnan jäsentä, jotka kaikki 

toimivat opetustehtävissä eri kemian laitoksen osastoilla. Haastattelututkimukseen osallistuneita 

henkilökunnan jäseniä merkittiin lyhenteillä O1-O6. 

Haastateltavien opetuskokemus vaihteli noin 10–30 vuoden välillä. Haastateltavilla oli 

kokemusta useiden eri laboratoriokurssien opetuksesta. Viisi haastateltavaa oli toiminut 

opettajana kurssilla Johdatus kemian laboratoriotöihin KEMA200. Haastateltava O5 toimi kurssin 

KEMA200 vastuuopettajana syksyllä 2018. Laboratoriokursseista haastateltavilla oli 

opetuskokemusta aineopintojen laboratoriokursseista, sekä eri kemian osastojen syventävistä 

laboratoriotöistä. Yhdellä haastateltavalla opetuskokemus ei koostunut laboratoriokursseista, 

vaan pääosin kemian perus- ja opettajakoulutuksen kursseista. 

Haastattelututkimukseen valittiin kolme pääteemaa, jotka olivat opetukselliset haasteet, jatko-

opiskelijoiden opetustyön tukeminen sekä kemian laitoksen opetuksen kehittäminen. Seuraavissa 

alaluvuissa on esitetty haastattelujen tuloksia teemoittain. 

 

12.1.1 Opetukselliset haasteet 

 

Haastateltavien mukaan laboratoriokurssien opetuksessa koettiin monenlaisia opetuksellisia 

haasteita. Moni haastateltava mainitsi haasteeksi opiskelijoiden erilainen lähtötason sekä heikot 

kädentaidot. Lähtötason erilaisuuden ja kädentaitojen puutteellisuuden koettiin tuovan 

esimerkiksi aikatauluhaasteita opetukseen. Opetuksellisena haasteena tämä koettiin myös 
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esimerkiksi siten, että opettajan pitää kyetä löytämään oikeanlainen taso, jolta kaikkia 

opiskelijoita voi opettaa (O3). 

 Osa haastateltavista kertoi opetuksellisiksi haasteiksi myös ryhmänhallinnan. Tähän liittyen 

haasteiksi mainittiin esimerkiksi ryhmän toiminnan ylläpitäminen sekä ryhmäyttäminen. Myös 

sopivan toimintaympäristön luominen, eli turvallisen oppimisympäristön luominen opiskelijoille 

koettiin haastavaksi (O1 ja O4). Tässä yhteydessä turvallisen toimintaympäristön luomisella 

voidaan tarkoittaa esimerkiksi oikeaoppisen laboratoriotyöskentelyn opettelemista, 

työturvallisuutta ja oikean toimintakulttuurin omaksumista erilaisiin ongelmatilanteisiin.  

Myös muita opetuksellisia haasteita nousi esille haastattelujen aikana. Esimerkiksi työturvallisuus 

ja sen ylläpitäminen koettiin joissakin tilanteissa haasteena. Lisäksi ongelmia koettiin myös 

työselostusten tarkastuksessa. Esimerkiksi työselostusten arvioinnissa vaatimustaso eri ohjaajien 

välillä voi vaihdella suuresti, jolloin arvioinnin yhtenäistämisessä voidaan kokea haastavuutta. 

Viisi haastateltavista oli sitä mieltä, että opetushaasteita johtuvat sekä kemian asiasisällöstä että 

pedagogisesta osaamisesta. Yksi haastateltava painotti asiasisällön tärkeyttä. Kemiallinen 

asiasisältö ja kädentaidot pitää oppia, jotta laboratorio-olosuhteissa kyetään työskentelemään 

oikeaoppisesti.  

Osa haastateltavista oli kuitenkin sitä mieltä, että opetushaasteet painottuvat enemmän 

pedagogiseen osaamiseen. Opettajan kannalta pedagoginen osaaminen voidaan nähdä tärkeänä. 

Opettajan tulee tietää, miten esimerkiksi opetetaan sellaista asiaa, joka on täysin uutta. 

”Pedagoginen osaaminen ei ole ainoastaan sitä, että tehdään jotain laboratoriossa, vaan että se 

on mielekästä tekemistä, eli työskentelyllä on joku kohde ja syy miksi sitä tehdään.” (O6) 

Pedagogisesta osaamisesta esiin nostettiin muun muassa ryhmänhallinta sekä viestiminen. Lisäksi 

painotettiin, että varsinkin kurssilla Johdatus laboratoriotöihin KEMA200 koetaan haasteita 

pedagogisessa osaamisessa.  

”Johdatuslaboratoriokurssissa suurimpana haasteena on pedagoginen puoli, eli tavallaan miten 

saat ohjattua kaikki opiskelijat oikeaoppiseen toimintamalliin.” (O2) 

Jatko-opiskelijoiden arveltiin kohtaavan monenlaisia haasteita erilaisissa opetustilanteissa. Jatko-

opiskelija voi esimerkiksi joutua opettamaan sellaista kemian osa-aluetta, johon hän ei ole itse 

erikoistunut ja joka ei ole ollut suurimpana kiinnostuksen kohteena. Tämän johdosta opetusrutiini 
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ja opetusmotivaatio voi olla heikompaa. Opetusryhmän suuruus voi myös lisätä opetushaasteita, 

jos opetettava aihe ei ole jatko-opiskelijalle kovin tuttua. Jatko-opiskelijoiden opetushaasteiden 

pohdittiin myös liittyvän paineiden sietämiseen ja itsevarmuuden löytymiseen. Haasteena 

mainittiin esimerkiksi uusien tilanteiden kohtaaminen ja niistä ylitse pääseminen. 

”Kun menet opettamaan sinne labraan, niin silti tulee aina jotakin ihan uutta vastaan, ja sitten 

pitäisi vaan pystyä keräämään ja ratkaisemaan se tilanne.” (O2) 

Moni haastateltavista nosti mahdollisiksi haasteiksi erilaiset oppijat sekä ryhmädynamiikan ja sen 

hallinnan. Ryhmädynamiikan haasteiksi mainittiin esimerkiksi, miten ryhmä saadaan toimimaan 

ryhmänä tai millä keinoilla kaikki opiskelijat saadaan mukaan työskentelyyn. Haasteeksi 

mainittiin myös hiljaisimpien opiskelijoiden aktivoiminen. Opetuksen aikana tulisi pystyä 

huomioimaan kaikki ryhmän jäsenet. Jatko-opiskelijalle vastuun ottaminen opetettavasta 

ryhmästä arvioitiin haastavaksi, jos jatko-opiskelija on luonteeltaan introvertti. Tällöin ryhmän 

edessä oleminen ja toimiminen voi olla haastavaa. Tässä yhteydessä introvertillä voidaan 

tarkoittaa henkilöä, jolle sosiaalisten tilanteiden omaksuminen ja hallitseminen on hankalaa.  

”Se esiintyminenkin voi olla aika pelottavaa ja sitten kun vielä miettii, että se on se noin neljä 

tuntia, siellä muiden edessä. Sitten jos olet vielä hieman introvertti, niin jos kesken opetuksen 

tulee niitä hiljaisia hetkiä, niin sekin voi tuntua aika kiusalliselta.” (O5) 

Ryhmänhallinnan haasteeksi mainittiin myös opettajana toimivan jatko-opiskelijan 

asennoituminen opiskelijoihin. Haasteita koettiin olevan siinä, kuinka jatko-opiskelija kykenee 

asennoitumaan opiskelijaan, joka ei ole samalla tietotasolla jatko-opiskelijan kanssa. Jatko-

opiskelijan pitäisi siis kyetä asennoitumaan enemmän kokemattomien opiskelijoiden rooliin, eli 

hänen pitäisi osata pudottautua samalle tietotasolle opiskelijoiden kanssa.  

”Oletan, että kun jatko-opiskelijat heitetään kylmiltään tuonne labraan opettamaan, niin 

ensimmäisenä tulee se shokki, kun joutuu jollekin muulle kertomaan asian, jonka itse on osannut 

jo pitkään. Ja sitten huomaa, että muilla ei ole harmainta aavistustakaan siitä, missä mennään.” 

(O6) 

Ryhmänhallinnan haasteisiin voidaan liittää myös opiskelijoiden oppimisen tukeminen. 

Laboratorio-opetuksessa opettajan pitäisi ehdottomasti antaa tilaa oppimiselle. Opiskelijan 

oppimisprosessin aikana opettajan tärkeimpänä roolina on neuvoa opiskelijaa ja antaa vihjeitä, 
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mutta suoria ja valmiita vastauksia ei tulisi missään nimessä antaa. Jos opettaja pystyy tulemaan 

opiskelijoiden tasolle, niin tällöin myös opetuksen tukeminen helpottuu. 

Muuksi opetukselliseksi haasteeksi mainittiin auktoriteetin puute, jolla tarkoitettiin tässä 

yhteydessä lähinnä ryhmänhallintaan liittyviä ongelmia. Jatko-opiskelijalla ei välttämättä ole 

tarpeeksi rohkeutta puuttua opiskelijoiden toimiin. Auktoriteetin mahdolliseen puutteeseen voi 

vaikuttaa se, että opettajana toimiva jatko-opiskelija ja opiskelijat voivat olla lähes samanikäisiä. 

Opetushaasteet voivat riippua myös siitä, kuinka paljon jatko-opiskelija innostuu opetustyöstään. 

Jos jatko-opiskelija on innostunut opettamisesta, tällöin todennäköisesti myös opetusryhmä on 

innostuneempi, jolloin esimerkiksi auktoriteetin puutetta ei esiinny.  

Uusille jatko-opiskelijoille järjestetään aina perehdytys laitoksen yleisistä asioista, kuten 

laboratorioturvallisuudesta sekä jätteenkäsittelystä. Tämäntyyppiset asiat jatko-opiskelijat 

todennäköisesti siis hallitsevat. Kuitenkin erilaisten työvälineiden käytössä ja hallinnassa 

arveltiin olevan haasteita, jolloin opetustilanteissa saatetaan opettaa tekemään asioita 

virheellisesti. 

 

12.1.2 Jatko-opiskelijoiden opetustyön tukeminen kemian laitoksella 

 

Haastateltavien mukaan jokaisella Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen kurssilla on oma 

vastuuopettaja, joka vastaa kurssin opetustoiminnasta. Esimerkiksi kurssilla Johdatus 

laboratoriotöihin KEMA200 vastuuopettaja järjestää yhteisiä viikkopalavereja, joissa kurssin 

opettajien kanssa käydään yhteisesti läpi laboratoriotöiden suorittamista. Yhteisissä palavereissa 

keskustellaan lisäksi laboratoriotöiden tavoitteista, sekä yhteisistä säännöistä, jotta kaikki kurssin 

opettajat toimisivat yhtenäisen linjan mukaisesti. Yhteiset viikkopalaverit ovat kuitenkin olleet 

vapaaehtoisia, eli niihin ei ole ollut pakko osallistua. Haastateltava O5 mainitsi, että syksyllä 2018 

kurssin Johdatus laboratoriotöihin KEMA200 viikoittaisten opettajakokoontumisien 

osallistumismäärä on vaihdellut suuresti. 

Yhteisissä tapaamisissa opettajina toimivat jatko-opiskelijat ovat myös voineet vaihtaa omia 

kokemuksiaan ja näkökulmia toistensa kanssa. Myös vertaistukeen on ollut mahdollisuus. 

Joillakin jatko-opiskelijoilla on ollut enemmän opetuskokemusta kuin toisilla, jolloin aiemmin 

opettaneet jatko-opiskelijat ovat voineet jakaa omia näkökulmiaan jatko-opiskelijoille, joilla on 
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ollut vähemmän opetuskokemusta. Haastateltava O3 kertoi, että osa jatko-opiskelijoista on 

esimerkiksi itse harjoitellut opetettavia laboratoriotöitä ennen varsinaisen kurssin ja opetustyön 

alkamista. Haastateltava O5 mainitsi käyvänsä välillä henkilökohtaisia keskusteluja jatko-

opiskelijoiden kanssa opetustilanteista. Lisäksi O5 kertoi seuranneensa jatko-opiskelijoiden 

pitämiä opetustunteja. 

Kurssin Johdatus laboratoriotöihin KEMA200 opetusmonisteesta on tehty opettajamateriaali, 

joka tarjotaan jatko-opiskelijoille opettajakäyttöön. Opettajamateriaaliin on sisällytetty 

esimerkiksi laboratoriotöihin liittyviä laskujen mallivastauksia, sekä esimerkiksi 

ennakkotehtävien vastauksia. Lisäksi materiaaliin on sisällytetty erilaisia vinkkejä kurssin 

aiemmilta opettajilta. Opetuslaboratorioissa on myös saatavilla selkeitä ohjeita erilaisten 

laitteiden käyttöä varten. Tällä halutaan esimerkiksi helpottaa jatko-opiskelijoita laitteiden käytön 

omaksumisessa. Haastateltava O2 kommentoi opettajamateriaalista seuraavasti: 

”Mä oisin sitä mieltä, että mahdollisimman paljon materiaalia tueksi ja avuksi sen aihesisällön 

osalta, niin ei menis aikaa siihen. Enemmän sitten siihen että pystyisi olemaan rennosti siinä 

vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa, että ei mennä hartiat korvissa, että ’osaanko tätä 

aihetta vai enkö’ ”. (O2) 

Neljä haastateltavaa kertoi, että jatko-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa 

yliopistopedagogisia opintoja. Haastateltava O4 mainitsi, että osa jatko-opiskelijoista on 

suorittanut näitä opintoja jatkokoulutuksen aikana. Haastateltava O3 kertoi, että jatko-

opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa pedagogisia opintoja, mutta näiden opintojen suoritus on 

hyvin hankalaa sovittaa neljä vuotta kestävien jatko-opintojen aikatauluun. Haastateltava O5 

puolestaan mainitsi, että yliopistopedagogisiin opintoihin täytyy hakea erillisesti, ja lisäksi niiden 

suorittamiseen pitää saada lupa oman tutkimusryhmän ohjaajalta. Luvan saaminen voi olla 

tiukasti suunnitellun tutkimusaikataulun vuoksi haasteellista. 

 

12.1.3 Opetuksen kehittäminen 

 

Jokainen haastateltava oli sitä mieltä, että kemian laitoksen opetustyön kehittäminen on erittäin 

tärkeää. Lisäksi kehittämisen tarve koettiin jatkuvaksi. Opetuksen kehittämisessä pitää kuitenkin 

miettiä tarkasti, mitä esimerkiksi halutaan uudistaa. Haastateltava O3 mainitsi, että kaikkia 
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kemian laitoksen kursseja ei kannata suunnitella täysin uudestaan tietyin väliajoin, sillä tällöin 

opetuksen taso ei välttämättä kehittyisi lainkaan. Mahdollisessa uudistamisvaiheessa ei pitäisi 

myöskään unohtaa aiemmin hyväksi koettuja menetelmiä ja käytäntöjä. Opetuksen 

kehittämisessä koettiin tärkeäksi myös liiallisten rutiinien välttäminen, koska tällöin kaiken 

kehitystyön koettiin pysähtyvän helposti. Kemian laitoksen opetuksen kehittäminen nähtiin myös 

tärkeänä ympäröivään maailmaan verrattuna, sillä esimerkiksi kemia, koulumaailma, 

opetusmenetelmät ja pedagogiset mallit muuttuvat jatkuvasti. Haastatteluissa nousi esiin myös 

opettajuuden kehittyminen. 

”Mitä enemmän me kehitetään sitä opetusta, niin sen parempi se on meille itsellemme, koska me 

opettajina kehitymme siinä ja sitten todennäköisesti se on opiskelijoille parempi, koska saadaan 

uusia näkökulmia.” (O2) 

Kemian laitoksen laboratoriokursseja on uudistettu, ja niitä pyritään kehittämään jatkuvasti. 

Esimerkiksi töiden sisältöä on uusittu. Lisäksi laboratoriotöissä halutaan harjoitella itsenäistä 

työskentelyä. Alkuvaiheen opinnoissa laboratoriotöitä tehdään ryhmätöinä, mutta opintojen 

edetessä pyritään kasvattamaan itsenäisen työskentelyn määrää. 

Myös saadun opiskelijapalautteen pohjalta on tehty muutoksia laboratoriokursseihin. 

Esimerkkinä haastatteluista voidaan nostaa esiin analyyttisen kemian aineopintojen 

laboratoriokurssi Analyyttisen kemian työt KEMA210. Tällä kurssilla työt suoritetaan nykyään 

pienryhmissä. Lisäksi laboratoriotöitä uudistettiin ja uutena työnä mukaan otettiin projektityö.  

Myös kurssia Johdatus laboratoriotöihin KEMA200 on kehitetty. Kyseinen kurssi on yhdistetty 

raportoivan viestinnän kurssiin, jonka yhteyteen suunniteltiin myös palautetyöpaja. Lisäksi 

kurssille on tehty selostuksen arviointiohje, joka on nähtävissä opiskelijoille, mutta myös kurssin 

opettajille. Tällä halutaan pyrkiä siihen, että opettajien arviointi olisi mahdollisimman yhtenäistä. 

Kurssin materiaalia on lisäksi käännetty englanniksi, sillä osa kurssin opettajina toimivista jatko-

opiskelijoista on englanninkielisiä. 

Haastateltavat pitivät jatko-opiskelijoiden opetustyötä ja sen tukemista tärkeänä. Akateemisella 

uralla opetuskokemus katsotaan aina eduksi, ja ilman opetuskokemusta moni akateeminen 

työpaikka jäisi saavuttamatta. Lisäksi opetustyö tarjoaa mahdollisuuden saada 

esiintymiskokemusta. Tämän voi nähdä hyötynä akateemista uraa ajatellen, sillä akateemisella 

uralla toisten edessä esiintyminen on hyvinkin yleistä. 
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Jatko-opiskelijat opettavat yleensä alempien tutkintovaiheiden opiskelijoita, jotka saattavat 

hakeutua myöhemmässä vaiheessa myös jatko-opintojen pariin. Tämän vuoksi koettiin, että tuen 

tarjoaminen jatko-opiskelijoille olisi tärkeää jatko-opintojen alkuvaiheessa. 

”Kyllä se siinä alussa tärkeää on, koska saatat tulla täysin noviisina tekemään ja opettamaan.” 

(O4) 

Jatko-opiskelijoiden opetustyön tukemista perusteltiin myös sillä, että jatko-opiskelijat kuuluvat 

olennaisena osana kemian laitoksen opetusvoimaan. Lisäksi jatko-opiskelijat tulevat 

opetustyöhön ulkopuolisina, ja suurimmalla osalla heistä ei ole opettajan pedagogista pätevyyttä. 

Tämän vuoksi jatko-opiskelijoille olisi hyvä tarjota sellaista tukea opetukseen, joka auttaa heitä 

kehittymään opettajana. Haastattelujen perusteella jatko-opiskelijoita ei pitäisi unohtaa, vaan 

heidät tulisi pystyä ajamaan uudistuvan opetuksen malliin sisään. 

Haastateltavat pohtivat monia erilaisia keinoja jatko-opiskelijoiden opetustyön tukemiselle. Moni 

haastateltava nosti esille vertaistuen tärkeyden opetustyön tukemisessa. 

”Myös se vertaistuki, sillä se on hyvin tärkeää, vaikka semmoisina keskustelufoorumeina. Itse 

ainakin olen kokenut nämä tapahtumat hyödylliseksi oman työn kehittämisen osalta.” (O1) 

Haastateltavat nostivat esille myös yhteiset kokoontumiset ja ryhmän sisällä tapahtuvan ohjatun 

toiminnan. Yksi haastateltavista ehdotti, että aloittaville jatko-opiskelijoille voisi järjestää 

pienryhmätapaamisia, joissa käsiteltäisiin sellaisia teemoja, jotka koetaan tärkeäksi jatko-

opiskelijoiden opetustyössä. Pienryhmätapaamisissa voisi myös vierailla ulkopuolisia 

luennoitsijoita, esimerkiksi kasvatustieteiden laitokselta. Aiheeseen liittyen kuitenkin 

täsmennettiin, että ohjattu ryhmätoiminta ei saisi viedä liikaa aikaa, sillä jatko-opiskelijoiden 

päätehtävänä on heidän oma tutkimustyönsä. 

Yhteiseen ohjattuun toimintaan ja vertaistukeen liittyen nousi esille myös muita näkemyksiä. 

Jatko-opiskelijat voisivat esimerkiksi käydä seuraamassa toistensa opetustilanteita, minkä jälkeen 

annettaisiin palautetta ja jaettaisiin erilaisia näkökulmia opetuksesta. Lisäksi kokeneemmat 

yliopistonopettajat voisivat käydä seuraamassa jatko-opiskelijoiden opettamia ryhmiä 

säännöllisesti, ja antaa opetuksesta palautetta sekä mahdollisia kehitysideoita.  

Muuksi tueksi jatko-opiskelijoille tarjottiin teoreettista pedagogista tukea. Tämän pedagogisen 

tuen ehdotettiin painottuvan esimerkiksi ryhmän toimintaan ja hallintaan. 
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”Tuki voisi olla ryhmän toimintaan liittyvää: miten saat ryhmän toimimaan, miten toimia jos 

ryhmän toiminnassa on ongelmia, miten annat työvälineitä opiskelijoille, miten paritat opiskelijat 

esimerkiksi vertaistyöpajaa varten.” (O5) 

Yksi haastateltavista mainitsi, että jatko-opiskelijoille voisi kehittää opetuspaketin tai 

tukimateriaalin, jossa käsiteltäisiin käytännönläheisesti pedagogisia teemoja. Lisäksi koettiin 

tärkeänä, että jatko-opiskelijoille olisi järkevää esitellä Johnstonen kemiallisen tiedon 

kolmitasomalli, sillä he eivät todennäköisesti tiedosta tätä mallia. Myös uusimpia oppimisen 

näkökulmia, kuten esimerkiksi oppimismenetelmiä olisi hyvä esitellä jatko-opiskelijoille. 

Haastattelun lopussa henkilökunnan jäseniltä tiedusteltiin ajatuksia ja mahdollisuutta 

kurssipohjaisesta ratkaisusta jatko-opiskelijoiden opetustyön tukemiselle. Kaikki haastateltavat 

ottivat myönteisesti kantaa mahdolliseen kurssiin ja kokivat sen mahdolliseksi. 

”Kurssimahdollisuuden näkisin ehdottoman tärkeänä. ”Jos ajatellaan toteuttamista, niin 

tämähän on kuin savolaiset sanoisivat, eli tekemistä vaille valmis. Kyllä tuollainen pystyttäisiin 

järjestämään.” (O6) 

Kurssimahdollisuus herätti kuitenkin kysymyksiä esimerkiksi kurssin järjestämisvaiheista ja 

toteutuksesta. Ajatuksia herätti esimerkiksi se, miten kurssin saa järjestettyä järkevästi siten, että 

se sopisi kaikkien jatko-opiskelijoiden aikatauluun. Myös kurssin pakollisuus nostettiin esille. Jos 

mahdollinen kurssi ei olisi suorituksen puolesta pakollinen, niin kaikki jatko-opiskelijat eivät 

välttämättä osallistuisi sille. Lisäksi mainittiin, että jos kurssilla saatava tuki tarjotaan reilusti 

ennen jatko-opiskelijan ensimmäistä opetuskertaa, niin tällöin opitut asiat saattavat helposti 

unohtua. Lisäksi myös ulkomaalaisten jatko-opiskelijoiden nähtiin tuovan oman haasteensa 

opetuksen tukemiseen. Kysymyksiä herätti myös se, miten pedagoginen ohjaus olisi järkevintä 

toteuttaa. Epävarmuutta koettiin esimerkiksi siinä, pystyisivätkö kemisteinä toimivat 

henkilökunnan jäsenet ja opettajat ottamaan vastuuta pedagogisesta ohjaamisesta yksinään. 

Toisaalta haastatteluissa painotettiin myös kemian opettajankoulutuksen yksikköä, jolla voisi olla 

tietotaitoa pedagogiseen ohjaamiseen. Haastatteluissa nousi myös esille, että pedagogista 

ohjausta voisi tarvittaessa saada ja pyytää ulkopuolisilta henkilöiltä, jotka hallitsevat pedagogisen 

ohjauksen. 
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12.1.4 Yhteenveto haastatteluista 

 

Haastattelujen perusteella jatko-opiskelijoiden opetushaasteet painottuivat enemmän 

pedagogiseen osaamiseen. Jatko-opiskelijoiden haasteiksi arvioitiin muun muassa 

ryhmädynamiikka ja ryhmänhallinta. Ryhmänhallintaan liittyvä auktoriteetin puute mainittiin 

myös yhtenä mahdollisena haasteena. Yhdeksi haasteeksi esitettiin lisäksi opettajan ja 

opiskelijoiden välistä tasoeroa ja tämän huomioimista opetuksen aikana. Jatko-opiskelijoiden 

arveltiin kokevan haasteita myös muissa asioissa, kuten opetusmotivaatiossa sekä itsevarmuuden 

löytämisessä. Opetusmotivaatioon voi vaikuttaa esimerkiksi opettajan valitsema lähestymistapa 

opetukseen.
49-50

 Lisäksi ryhmän edessä oleminen ja toimiminen arvioitiin haastavaksi, mikäli 

opettajana toimiva jatko-opiskelija on luonteeltaan introvertti. 

Opettaville jatko-opiskelijoille on tarjottu kurssikohtaisia viikoittaisia opettajatapaamisia, joissa 

on perehdytty esimerkiksi kurssien laboratoriotöiden suoritukseen ja tavoitteisiin. 

Opettajatapaamisissa jatko-opiskelijoilla on ollut mahdollisuus vertaistukeen toisten opettajien 

kanssa. Opettajatapaamisissa ei kuitenkaan ole ollut läsnäolopakkoa. Joillekin kursseille on 

kehitelty myös opettajamateriaalia, johon on sisällytetty esimerkiksi laboratoriotöiden 

suoritukseen liittyvää asiaa. Kirjallisuudessa raportoitiin kursseista, joiden tarkoituksena oli 

tarjota pedagogista tukea opettaville jatko-opiskelijoille.
56-58

 Kursseille oli suunniteltu 

materiaaleja, joissa käsiteltiin erilaisia pedagogisia teemoja. Jatko-opiskelijoille on myös tarjottu 

mahdollisuutta suorittaa yliopistopedagogisia opintoja,
23

 mutta näiden opintojen suorittaminen 

jatkokoulutuksen aikana arvioitiin haastavaksi. 

Haastattelujen perusteella jatko-opiskelijoiden opetustyön tukeminen koettiin tärkeäksi 

kehityskohteeksi. Lisäksi arvioitiin, että jatko-opiskelijoille olisi hyvä antaa opetuksellista tukea 

jatko-opintojen alkuvaiheessa. Vertaistuen merkitys ja sen lisääminen koettiin tärkeäksi keinoksi 

jatko-opiskelijoiden opetuksen kehittämisessä. Muita ehdotuksia opetuksen tukemiseen olivat 

esimerkiksi pienryhmätapaamiset, joissa käsiteltäisiin opetukseen liittyviä tärkeitä teemoja. Myös 

kirjallisuudessa raportoiduissa tutkimuksissa vertaistuki ja pienryhmäkeskustelut oli koettu 

hyödylliseksi tukikeinoksi.
57-59

 Jatko-opiskelijoiden opetuksen tukemiseen voisi kehittää myös 

tukimateriaalin, joka sisältäisi hyviä pedagogisia apukeinoja opetustilanteisiin. Haastatteluissa 

opetuksellisiksi apukeinoiksi mainittiin esimerkiksi Johnstonen kemiallisen tiedon 

kolmitasomalli sekä erilaiset oppimismenetelmät. Erityisesti Johnstonen kemiallisen tiedon 
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kolmitasomallin tunteminen voidaan nähdä tärkeänä kemian ymmärtämisen kannalta. 

Kemiallisen tiedon tasojen tunteminen helpottaisi kemiallisen tiedon omaksumista ja siten myös 

kemian oppimista.
5
 

  

12.2 Kysely jatko-opiskelijoille 

 

Kyselytutkimukseen vastasi kahdeksan kemian laitoksen jatko-opiskelijaa, jotka toimivat 

syyslukukaudella 2018 kurssin Johdatus laboratoriotöihin KEMA200 opettajina. Kyselyn aluksi 

selvitettiin vastaajien taustatietoja. Kahdella vastaajista ei ollut aiempaa opetuskokemusta kemian 

laitoksella. Viidellä jatko-opiskelijalla oli aiempaa opetuskokemusta kurssilta Johdatus 

laboratoriotöihin KEMA200. Kahdella jatko-opiskelijalla oli opetuskokemusta kurssilta Kemian 

perusteet 1 KEMP111. Muiksi opetuskokemuksiksi mainittiin esimerkiksi kurssit Fysikaalinen 

kemia 1 KEMA224, Orgaaninen kemia 2 KEMA283, sekä Nanotieteiden laboratoriotyöt, 

molekylaariset vuorovaikutukset NANA2001. 

Seitsemän jatko-opiskelijaa ei ollut suorittanut kasvatustieteen pedagogisia opintoja. Yksi 

vastaajista ilmoitti suorittaneensa yhden kurssin yliopistopedagogisia opintoja. 

Kolmella jatko-opiskelijalla oli muuta opetuskokemusta yliopiston lisäksi. Opetuskokemuksiksi 

mainittiin muun muassa varusmiespalveluksessa pidetyt koulutustehtävät, assistenttina 

toimiminen toisen yliopiston alaisuudessa, sekä lukion kemian opettajan sijaisena toimiminen. 

Neljällä jatko-opiskelijalla ei ollut opetuskokemusta muualta kuin yliopistosta. 

 

12.2.1 Kyselyn väittämät 

 

Kyselyssä oli yhteensä 11 väittämää. Jokaiselle väittämälle on esitetty keskiarvo sekä 

keskihajonta taulukossa 6. Keskiarvon vaihteluväli on välillä 1-5 (1 = täysin eri mieltä, 2 = eri 

mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). 
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Taulukko 6. Jatko-opiskelijoille suunnatun kyselyn väittämät ja niistä lasketut keskiarvot ja 

keskihajonnat (1 = täysin eri mieltä, 2 = eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = samaa mieltä, 

5 = täysin samaa mieltä). 

Väittämä Keskiarvo Keskihajonta 

i) Suunnittelen opetustilanteet huolella/panostan opetukseeni 4,13 1,13 

ii) Koen opetustilanteet haastaviksi 2,88 0,99 

iii) Jännitän opetustilanteita 2,75 1,49 

iv) Ainoa tavoitteeni opetuksessa on ainoastaan 

opetustilanteista selviäminen 

1,63 0,52 

v) Minulla on riittävästi motivaatiota opetukseen 4,00 0,93 

vi) Hallitsen kemian asiasisällöt hyvin 3,88 0,64 

vii) Hallitsen laboratoriotyöskentelytaidot hyvin 4,38 0,52 

viii) Minulla on hyvät ryhmänhallintataidot 3,50 0,93 

ix) Tunnen erilaisia opetusmenetelmiä 2,75 1,16 

x) Keskustelen opetustilanteista muiden kollegojen kanssa 3,88 0,35 

xi) Olen saanut opiskelijoilta palautetta opetuksestani 3,00 0,93 

 

Vastausten perusteella suurinta hajontaa havaittiin kysymyksissä ii), iii) sekä ix). 

Kysymyksessä ii) jatko-opiskelijoilta kysyttiin, kokevatko he opetustilanteet haastaviksi. 

Vastauksissa saatiin pientä hajontaa (ka 2,88; kh 0,99). Kaksi jatko-opiskelijaa koki 

opetustilanteet haastaviksi. Vastaavasti kahden jatko-opiskelijan mielestä opetustilanteissa ei ole 

mitään haastavuutta. Opettajien kokemukseen opetustilanteiden haastavuudesta voivat vaikuttaa 

esimerkiksi kokemattomuus opettajana. Opetus voi myös uutena tilanteena tuntua jännittävältä, 

mikä voi lisätä tilanteen haasteellisuutta.  

Kysymyksessä iii) jatko-opiskelijoilta kysyttiin, jännittävätkö he opetustilanteita. Jatko-

opiskelijoiden vastauksissa oli eriäviä mielipiteitä (ka 2,75; kh 1,49). Osa jatko-opiskelijoista 

kertoi selkeästi jännittävänsä opetustilanteita ja osa taas ei. Tuloksista voidaan nähdä, että osalla 

jatko-opiskelijoista on ollut jo aiempaa opetuskokemusta, jolloin he ovat jo tottuneet 

opetustyöhön. Joillakin jatko-opiskelijoilla laboratorio-opetus on puolestaan ollut ensimmäinen 

kosketus opettajana olemiseen. Tämä uusi tilanne voi luonnollisesti lisätä paineita ja jännitystä. 
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Kysymyksessä ix) kysyttiin, tuntevatko jatko-opiskelijat erilaisia opetusmenetelmiä. Myös tämän 

kysymyksen vastauksiin saatiin eriäviä mielipiteitä (ka 2,75; kh 1,16). Osa jatko-opiskelijoista 

ilmaisi, että he eivät tunne kovin hyvin erilaisia opetusmenetelmiä. Tämän perusteella jatko-

opiskelijoille olisi hyvä selventää joitain perusteita erityyppisistä opetusmenetelmistä. 

Esimerkiksi opetusmenetelmien jakautuminen oppimislähtöiseen sekä sisältölähtöiseen 

opetustapaan olisi hyödyllinen tieto opetustyön kannalta. Lisäksi olisi hyvä painottaa 

oppimislähtöisen opetustavan hyötyjä, ja esitellä tarvittaessa tähän opetustapaan liittyviä 

oppimismenetelmiä. 

Väittämissä i), iv) sekä v) jatko-opiskelijat olivat olleet hyvin samaa mieltä keskenään. Tämä 

voidaan havaita keskihajonnoista. Väittämien i), iv) ja v) tulosten perusteella voisi päätellä, että 

jatko-opiskelijoiden asenne on ollut opetustilanteissa positiivinen, vaikka osa jatko-opiskelijoista 

ilmaisi kokevansa opetustilanteet haastaviksi, ja että he jännittävät opetustilanteita. 

Väittämissä vi) - viii) jatko-opiskelijoilta tiedusteltiin heidän näkemystään siitä, kuinka hyvin he 

hallitsevat kemian asiasisällön, laboratoriotyöskentelytaidot, sekä ryhmänhallintataidot. Suurin 

osa jatko-opiskelijoista kertoi hallitsevansa kemian asiasisällön hyvin (ka 3,88; kh 0,64). Myös 

laboratoriotyöskentelytaitojen hallinta koettiin selkeästi hyväksi (ka 4,38; kh 0,52). Sen sijaan 

muutama jatko-opiskelija ilmoitti omaavansa heikot ryhmänhallintataidot (ka 3,50; kh 0,93). 

Saatujen tulosten mukaan jatko-opiskelijoilla ei todennäköisesti ole suuria ongelmia kemian 

asiasisältöjen hallinnassa. Myös laboratoriotyöskentelyssä ei koettu ongelmia. Tämän perusteella 

jatko-opiskelijat eivät siis tarvitsisi suurta tukea näiden taitojen kehittämiseen. Sen sijaan 

ryhmänhallinnallisissa taidoissa koettiin enemmän ongelmia. Ryhmänhallinta on osa pedagogista 

osaamista. Saaduista tuloksista voidaan siis sanoa, että jatko-opiskelijoille olisi hyvä tarjota 

pedagogisia neuvoja ryhmänhallintaan liittyen.    

Väittämässä x) haluttiin selvittää, keskustelevatko jatko-opiskelijat opetustilanteista toistensa 

kanssa. Vastausten perusteella lähes jokainen jatko-opiskelija kertoi keskustelleensa opetuksesta 

muiden kanssa (ka 3,88; kh 0,35). Joillakin kemian laitoksen kursseilla opettajina toimiville 

jatko-opiskelijoille tarjotaan vertaistuen mahdollisuutta. Vastausten tulosten perusteella voidaan 

päätellä, että jatko-opiskelijat ovat suurissa määrin hyödyntäneet tätä vertaistuen mahdollisuutta, 

ja opetustilanteista on keskusteltu toisten jatko-opiskelijoiden tai esimerkiksi vastuuopettajien 

kanssa. 
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12.2.2 Avoimet kysymykset 

 

Kyselyn avoimien kysymysten avulla selvitettiin tarkemmin jatko-opiskelijoiden kokemia 

haasteita opetustilanteissa. Jatko-opiskelijoilta myös esimerkiksi kysyttiin, millaista pedagogista 

tukea he tarvitsisivat opetustilanteita varten. Tarkastellaan kysymyksiä 2, 4, 5 ja 6 (LIITE 2), 

joiden tuloksista saadaan johtopäätöksiä kehitettävää pedagogista tukimateriaalia varten. 

Kyselytutkimuksen avoimiin kysymyksiin vastanneita jatko-opiskelijoita on merkitty lyhenteillä 

JO1-JO8. 

Kyselyyn vastanneet jatko-opiskelijat olivat kohdanneet monia erilaisia haasteita omassa 

opetuksessaan. Haasteita oli koettu esimerkiksi ajanhallinnassa sekä ryhmänhallinnassa. 

”Ryhmän ja yksittäisten opiskelijoiden ohjaamisen välillä tasapainoilu on ajoittain haastavaa.” 

(JO7) 

Yhtenä opetuksellisena haasteena oli koettu se, että opiskelijat eivät aina välttämättä 

ymmärtäneet kaikkea, mitä oli opetettu. Toisin sanoen opetuksellinen haaste on ollut se, että 

jatko-opiskelija ei ole opettajana pystynyt tulemaan opiskelijoiden tasolle opetuksen aikana. 

Tämä sama haaste nousi esiin myös haastattelututkimuksessa. 

”Vaikeaa aina muistaa, miten vähän opiskelijat vielä osaavat. Joskus huomaan, että oma 

selostus opetettavasta asiasta on ollut vähän liian edistynyt.” (JO3) 

Yhtenä haastavuutena oli mainittu myös opiskelijoiden keskittyminen opetustilanteiden aikana. 

Ongelmatilanteina mainittiin esimerkiksi laboratoriotyön jälkeen suoritettavat yhteiset pohdinnat 

ja laskut. 

Suurin osa jatko-opiskelijoista oli kokenut yhteiset kokoontumiset hyödyllisiksi. Yhteisissä 

kokoontumissa oli saatu apua ja vinkkejä niin työn suorituksen, kuin asioiden opettamisen 

kannalta. 

Neljä jatko-opiskelijaa oli nostanut esille vertaistuen ja sen merkityksen kysymyksessä 4. Tiedon 

jakaminen sekä opetettavista töistä ja opetuksesta keskusteleminen toisten opettajien kanssa oli 

koettu hyödylliseksi opetuksen kannalta. 
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Yhden jatko-opiskelijan mielestä yhteiset kokoontumiset olivat tukeneet opetusta huonosti. 

Lisäksi yksi jatko-opiskelija kritisoi yhteisiä kokoontumisia. Vastauksessa oli mainittu 

esimerkiksi yhteisen linjauksen puuttuminen palautteenannossa.  

”Toivoisin enemmän tyyliä ’tee näin’, varsinkin palautteen jälkeen; yhtenäisen linjan 

puuttuminen. Odotin enemmän konkreettista ohjeistusta siihen mikä on mennyt pieleen.” (JO5) 

Kysymyksessä 5 jatko-opiskelijoilta kysyttiin, millaista pedagogista tukea he haluisivat ja 

tarvitsisivat opetukseen. Kahdeksasta vastanneesta kaksi jätti vastaamatta tähän kysymykseen. 

Lisäksi kaksi vastaajaa ilmaisi, että he eivät tarvitse minkäänlaista pedagogista tukea 

opetustyöhön. 

”Opetustilanteeseen tuki on mielestäni riittävää. En kaipaa pedagogista koulutusta/kurssitusta 

tueksi. Unelmoin päivästä kun työselostusten tarkastus ulkoistetaan jonkun muun murheeksi.” 

(JO2) 

Jatko-opiskelijan JO2 vastauksessa oli kuitenkin havaittavissa pientä ristiriitaa. JO2 ilmoittaa, että 

opetustilanteeseen tarjottava tuki on riittävää. Kuitenkin JO2 haluaisi, että työselostusten 

tarkastaminen olisi hyvä siirtää joillekin muille henkilöille, kuin opettajina toimiville jatko-

opiskelijoille. Tästä vastauksesta voisi päätellä, että esimerkiksi jatko-opiskelija JO2 olisi 

kohdannut erilaisia ongelmia selostuksien korjausvaiheessa. Jos jatko-opiskelijat kohtaavat 

ongelmia työselostuksien korjaamisessa, niin myös tähän olisi mahdollista tarjota pedagogista 

tukea. Jatko-opiskelijoille voitaisiin esimerkiksi antaa enemmän tietoa opiskelijoiden arviointiin 

liittyvistä perusteista. 

Neljä kyselyyn vastannutta jatko-opiskelijaa oli antanut näkemyksiä kysymykseen 5 liittyen. 

Kaksi jatko-opiskelijaa oli sitä mieltä, että ennen opetuskertojen pitämistä olisi hyvä saada ja 

oppia jonkinlaisia periaatteita opetukseen. Yksi vastaajista oli esimerkiksi kommentoinut, että 

ulkopuolinen henkilö voisi kertoa ja opettaa jatko-opiskelijoille opettamisen periaatteita. 

”Ennen opetuksien aloittamista olisi tärkeä keskustella opetuksesta yleisesti, jolloin ensimmäinen 

opetuskerta ei olisi niin yllättävä. Eli esimerkiksi 4 tunnin luento, jossa käydään lyhyesti läpi 

opetuksen periaatteita yhteisesti keskustellen.” (JO8) 

Opetukselliseksi tueksi oli myös ehdotettu ohjeita, joissa kerrottaisiin suoraan, miten ja millä 

tavalla tietyissä asioissa ja tilanteissa tulisi toimia. 
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Yksi vastanneista oli sitä mieltä, että laboratoriotöiden tulisi olla mielekkäämpiä ja järkeviä. 

Toisaalta tästä vastauksesta jäi avonaiseksi se mielipide, miten suuresti kurssin töitä pitäisi 

muuttaa tai kehittää mielekkäämpään suuntaan. Epäselväksi jäi myös se, halusiko vastaaja 

opetuksellista tukea nimenomaan siinä, että laboratoriotöitä kehitettäisiin mielekkäämmiksi ja 

helpommiksi opettaa. 

”KEMA 200 – kurssin kohdalla hyvä lähtökohta olisi, jos työohjeissa olisi oikeasti mielekkäitä ja 

järkeviä töitä.” (JO3) 

Kyselyn lopussa jatko-opiskelijoilta tiedusteltiin Alex Johnstonen kehittämästä kemiallisen 

tiedon kolmitasomallista. Kysymyksen alkuun oli ilmaistu yleisesti, että kemiallinen tieto 

voidaan rakentaa kolmitasoisen mallin avulla. Mallia ei muuten avattu tarkemmin. Sen sijaan 

jatko-opiskelijoilta haluttiin kysyä, miten kemiallisen tiedon kolmitasomalli vaikuttaa kemian 

oppimiseen ja ymmärtämiseen. Tämän kysymyksen idea saatiin yhdeltä henkilökunnan jäseneltä 

haastattelutilanteen aikana. Kysymys päätettiin lopulta jäsennellä siten, että kemiallisen tiedon 

kolmitasomallia ei avattu jatko-opiskelijoille kysymyksen alkuun. Kysymyksen avulla haluttiin 

siis selvittää, tuntevatko ja ymmärtävätkö jatko-opiskelijat kemiallisen tiedon mallia lainkaan. 

Ennen kyselyä kysymyksen 6 kannalta tehtiin oletus, että kyselyyn vastaavat jatko-opiskelijat 

eivät tunne kemiallisen tiedon kolmitasomallia. 

Tehdyn oletuksen nojalla kukaan kyselyyn vastanneista jatko-opiskelijoista ei osannut vastata 

kysymykseen 6. Seitsemän jatko-opiskelijaa ilmaisi suoraan, että he eivät tunne kemiallisen 

tiedon kolmitasoa. Yksi jatko-opiskelija oli antanut näkökulmansa kemiallisen tiedon 

rakentumisesta. 

”Kemiallisen tiedon omaksumisessa tarvitaan käytännön laboratoriotaitoja, matemaattisia 

taitoja sekä faktatietoa? Tämä aiheuttaa sen, että kemian oppiminen vaatii laaja-alaista 

omaksumiskykyä toisistaan erilaisista tasoista.” (JO2) 

Jatko-opiskelijan JO2 vastauksessa oli kuitenkin oikeaa pohdintaa kemian oppimisesta. 

Kemiallisen tiedon kolmitasomalli rakentuu Johnstonen mukaan makrotasosta, mikrotasosta sekä 

symbolisesta tasosta. Kemiallisen tiedon omaksumiseen vaaditaan kuitenkin kaikkien näiden 

tasojen hallintaa, ja etenkin yliopistotasolla tiedon tasoja tulisi pystyä hallitsemaan yhtäaikaisesti. 
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12.2.3 Yhteenveto kyselystä 

 

Osa jatko-opiskelijoista ilmaisi siis kokevansa opetustilantilanteet haastaviksi. Lisäksi puolet 

jatko-opiskelijoista kertoi jännittävänsä opetustilanteita. Jatko-opiskelijat kuitenkin ilmaisivat 

suunnittelevansa opetustilanteet huolella ja panostavansa opetukseen. Myös motivaation 

riittävyys opetustilanteissa koettiin riittäväksi. Laboratoriotyöskentelytaitojen hallinta koettiin 

hyväksi, mutta sen sijaan ryhmänhallintataidoissa koettiin pientä epävarmuutta. Jatko-opiskelijat 

ilmaisivat myös hyödyntäneensä mahdollisuutta keskustella opetuksista toisten jatko-

opiskelijoiden kanssa. 

Avointen kysymysten perusteella jatko-opiskelijat olivat kokeneet haasteita ryhmänhallinnassa. 

Tähän haasteeseen voitiin liittää myös opiskelijoiden keskittyminen opetustilanteiden aikana. 

Opetuksellisena haasteena oli koettu myös opettajana toimivan jatko-opiskelijan ja opiskelijoiden 

välinen mahdollinen tasoero. Opettajan tulisi siis huomioida opiskelijoiden taitotaso, jotta 

opiskelijoille ei tulisi vaikeuksia oppimisprosessin kanssa. Kyselyn tulosten perusteella jatko-

opiskelijat olivat kokeneet yhteiset opettajatapaamiset hyödyllisiksi. Erityisesti vertaistuen 

merkitys oli nostettu esiin, sillä opetuksesta keskusteleminen toisten jatko-opiskelijoiden kanssa 

oli koettu hyödylliseksi. Kirjallisuudessa raportoiduissa tutkimuksissa jatko-opiskelijoiden 

opetusta oli tuettu vertaistuella ja yhteisillä keskusteluilla.
57-59

 Suunniteltujen kurssien palautteen 

perusteella jatko-opiskelijat olivat kokeneet koulutukset hyödylliseksi ja esimerkiksi heidän 

luottamustaso opetusta kohtaan nousi.   

Mahdolliseksi pedagogiseksi tueksi osa jatko-opiskelijoista ehdotti konkreettisia tapaamisia, 

joissa jatko-opiskelijoille kerrottaisiin opetuksen periaatteista. Pedagogiseksi tueksi ehdotettiin 

myös suoria toimintaohjeita erilaisiin tilanteisiin. Muutaman jatko-opiskelijan mielestä 

pedagogiselle tuelle ei ollut tarvetta lainkaan. Kirjallisuudessa raportoiduissa tutkimuksissa jatko-

opiskelijoiden opetustyön tueksi oli suunniteltu kurssipohjaisia ratkaisuja.
56-59

 Näillä kursseilla 

käsiteltiin erilaisia pedagogisia teemoja, kuten esimerkiksi opettajan ja opiskelijan välistä 

viestintää, opiskelijoiden arviointia tai oppimislähtöistä opetustapaa. 

Kyselyyn vastanneilla jatko-opiskelijoilla ei ollut käsitystä kemiallisen tiedon kolmitasomallista. 

Tämän johdosta todettiin, että suunniteltuun pedagogiseen tukimateriaaliin on hyvä sisällyttää 

kappale, jossa esitellään kemiallisen tiedon kolmitasomallin perusperiaatteet. Mallin tunteminen 

helpottaa kemiallisen tiedon omaksumista. Opetustilanteissa myös opiskelijoille on hyvä 
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selventää kemiallisen tiedon tasot. Näiden avulla opiskelijat kykenevät muokkaamaan 

kemiallisen tiedon omaksumista, jolloin myös oppimisprosessi kehittyy.
5,7

 

 

12.3 Suunniteltu pedagoginen tukimateriaali 

 

Haastattelujen ja kyselyn tulosten, kirjallisuudesta löydetyn tietojen sekä omien näkökulmien 

pohjalta suunniteltiin jatko-opiskelijoiden opetustyöhön opetuksellista tukimateriaalia. 

Suunniteltu tukimateriaali on esitelty kokonaisuudessaan liitteessä 3. Materiaaliin sisällytettiin 

erilaisiin teemoihin liittyviä pedagogia neuvoja ja teorioita. Teemoiksi valittiin esimerkiksi 

kemian oppiminen ja opetus, oppimiskäsitykset ja lähestymistavat opetukseen, sekä 

ryhmänhallinta. Materiaaliin sisällytettiin myös muutama artikkeli, joilla haluttiin esittää 

taustatietoa liittyen kemiallisen tiedon kolmitasoon ja kemian oppimisen ongelmiin. Osaan 

materiaalin luvuista sisällytettiin myös yhteenvetoja, joissa esitettiin luvun oleellisimmat asiat ja 

tarjottiin myös pedagogisia neuvoja. 

Kyselytutkimuksen tulosten mukaan jatko-opiskelijat eivät tiedostaneet kemiallisen tiedon 

kolmitasoa, joten sen vuoksi se päätettiin valita ensimmäisenä sisältönä tukimateriaaliin. 

Kemiallisen tiedon kolmitasoa voidaan pitää eräänlaisena peruspilarina kemian opetukselle ja 

oppimiselle.
5,7

 Tämän johdosta siis koetaan, että jatko-opiskelijoiden olisi hyvä sisäistää mallin 

olemassaolo ja osata hyödyntää sen tuomaa tietoa opetustilanteissa. Materiaalissa avataan 

perusperiaatteita kemiallisen tiedon kolmitasomallista. Taustatiedoksi päätettiin myös valita 

muutamia artikkeleita,
5,9

 joissa on käsitelty kyseistä mallia ja kemian oppimisen ongelmia. 

Jatko-opiskelijat olivat nostaneet esille ryhmänhallinnan haasteet opetustilanteiden aikana. 

Esimerkiksi yksittäisten opiskelijoiden ohjaaminen oli ajoittain koettu haasteelliseksi. Myös 

monet henkilökunnan jäsenet arvioivat haastatteluissa, että jatko-opiskelijoilla saattaa esiintyä 

haasteita ryhmädynamiikan hallinnassa. Ryhmähallinnan haasteista esiin nostettiin ryhmän 

toiminnan ylläpitäminen ja se, miten ryhmä saadaan toimimaan ryhmänä. Lisäksi haastatteluissa 

nostettiin esille erilaiset oppijat. Tässä haasteena voivat olla esimerkiksi hiljaisempien 

opiskelijoiden aktivoiminen. Myös auktoriteetin puute mainittiin yhdeksi opetukselliseksi 

haasteeksi, jos jatko-opiskelijalla ei esimerkiksi ole riittävää rohkeutta puuttua opiskelijoiden 

toimiin. 
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Luvussa 6 esiteltiin Dragisichin tutkimusryhmän kehittämää kurssia
57

, jolla käsiteltiin muun 

muassa mahdollisia ongelmatilanteita opiskelijoiden kanssa, sekä näiden ongelmallisten 

tilanteiden käsittelyä. Artikkelin yhteydessä oli julkaistu myös kurssin ohjelma, sekä osa kurssille 

suunnitellusta tukimateriaalia. Tässä tukimateriaalissa oli esitelty mahdollisia tilanteita, joita 

jatko-opiskelijat saattavat kohdata opetustilanteiden aikana. Mahdollisina esimerkkitilanteina 

voidaan mainita esimerkiksi opiskelija, joka työskentelee laboratoriossa hitaasti, tai opiskelija, 

jolla on oppimisvaikeuksia. Tähän teemaan liittyen jatko-opiskelijat keskustelevat ensin toistensa 

kanssa annetuista ongelmatilanteista pienissä ryhmissä. Ryhmien väliset pohdinnat puretaan 

myöhemmin yhteisessä keskustelussa, ja samalla esitetään myös mahdollisia ratkaisuja sekä 

toimintaohjeita erilaisiin ongelmatilanteisiin. Haastatteluiden ja kyselyn tulosten, sekä 

kirjallisuudessa esitetyn materiaalin pohjalta voitiin päätellä, että ryhmänhallintaan ja 

opiskelijoiden ohjaamiseen liittyvää materiaalia on kannattavaa sisällyttää kehitettävään 

pedagogiseen tukimateriaaliin. Materiaaliin päätettiin sisällyttää erilaisia esimerkkitilanteita, joita 

jatko-opiskelija voi kohdata opetuksen aikana, sekä myös keinoja käsitellä näitä tilanteita. 

Erilaisiin haastaviin tilanteisiin liittyvät yhteiset keskustelut nähtäisiin myös potentiaalisena 

vaihtoehtona, sillä niistä voisi olla selkeää hyötyä opetustaidon kehittymisessä. Tämäntyyppisiä 

keskusteluja voisi mahdollisesti sisällyttää esimerkiksi kurssikohtaisiin opettajatapaamisiin. 

Osa jatko-opiskelijoista oli ilmaissut kyselyssä, että he eivät tunne kovinkaan hyvin erityyppisiä 

opetusmenetelmiä. Myös henkilökunnan haastatteluissa nousi esille, että jatko-opiskelijoiden 

olisi hyvä tuntea erilaisia opetusmenetelmiä. Kirjallisen osan luvussa 5.3 esiteltiin 

opetusmenetelmien jakautuvan yleisesti oppimislähtöiseen sekä sisältölähtöiseen 

lähestymistapaan. Opetustyön tukemisen kannalta nämä kaksi lähestymistapaa olisi hyvä esitellä 

jatko-opiskelijoille. Lisäksi olisi järkevää painottaa oppimislähtöistä lähestymistapaa ja sen 

käyttöä opetuksessa, koska oppimislähtöisen opetuksen koetaan kehittävän opiskelijoiden 

oppimisprosessin lisäksi myös opettajan opetustaitoa. 

Kirjallisen osan luvussa 5.2 esiteltiin kolme opiskelijoiden lähestymistapaa oppimisprosessiin. 

Jatko-opiskelijoiden olisi hyvä tuntea myös nämä lähestymistavat. Lisäksi jatko-opiskelijoille 

olisi järkevää selventää, että heidän valitsemansa lähestymistapa opetukseen voi vaikuttaa 

opiskelijoiden lähestymistapaan oppimisprosessissa. Tässä tulisi taas painottaa oppimislähtöisen 

lähestymistavan merkitystä. Kun opettaja käyttäisi oppimislähtöistä lähestymistapaa 

opetuksessaan, niin opiskelijat lähestyisivät oppimisprosessia syväsuuntautuneen lähestymistavan 

mukaisesti.
53
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Materiaalin suunnitteluvaiheessa kirjallisuudesta löydettiin hyviä neuvoja opetuksen 

suunnitteluvaiheeseen.
26

 Jatko-opiskelijoille olisi järkevää kertoa perusperiaatteita opetuksen 

suunnittelusta, koska se voisi helpottaa opettamista. Kemian laitoksen kurssit on sisällön puolesta 

suunniteltu jo valmiiksi. Lisäksi arviointiperusteita on tarjottu valmiiksi esimerkiksi 

työselostusten tarkistamiseen. Tämän johdosta pedagogisessa materiaalissa ei päätetty painottaa 

arviointia ja sen suorittamista. Opetuksen suunnittelua tarkasteleva luku päätettiin sisällyttää 

materiaaliin, sillä siitä koetaan olevan hyötyä myös toisenlaisiin opetustilanteisiin, kuten 

esimerkiksi laskuharjoitusryhmien tai opinnäytetöiden ohjaamiseen. 

Kirjallisuudesta löydettiin myös neuvoja esimerkiksi opiskelijoiden ohjaamiseen erilaisten 

johdattelevien kysymysten avulla.
65

 Suorien vastausten tarjoaminen ei välttämättä edistä 

opiskelijoiden oppimista, joten tämän vuoksi opiskelijan oikeanlainen ohjaaminen voidaan nähdä 

tärkeänä taitona. Materiaaliin sisällytettiin muutamia esimerkkikysymyksiä, joilla voidaan edistää 

ja johdattaa opiskelijaa itsenäiseen ajatteluun ja ymmärrykseen. 

 

13. Yhteenveto 

 

Tässä luvussa vastataan esitettyihin tutkimuskysymyksiin, ja tehdään yleisiä johtopäätöksiä 

tutkimuksesta. Sen lisäksi pohditaan tutkimukseen liittyviä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

Lopuksi pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja merkittävyyttä. 

 

13.1 Johtopäätökset tutkimuksesta 

 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä haluttiin selvittää, millaisia opetushaasteita jatko-

opiskelijat ovat kokeneet erilaisten opetustilanteiden aikana. Haastattelututkimuksesta saatujen 

tulosten perusteella jatko-opiskelijoilla arvioitiin olevan opetushaasteita enemmän pedagogisessa 

osaamisessa kuin kemian asiasisällön hallinnassa. Kirjallisuudessa esitetyn tutkimuksen 

perusteella jatko-opiskelijat eivät olleet tunteneet itseään valmiiksi opetustyöhön, minkä johdosta 

opetusta tuettiin erilaisin pedagogisin keinoin.
56

 Jatko-opiskelijoille tarjottiin tukea esimerkiksi 
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opiskelijoiden ja opettajan väliseen viestintään, opiskelijoiden arviointiin sekä opettajan roolin 

kehittymiseen. Pedagogista tukea antava kurssi koettiin tärkeäksi, sillä tutkimuslaitoksissa 

pedagoginen koulutus ei välttämättä sisälly tutkijakoulutukseen. 

Haastatteluista saatujen tulosten perusteella pedagogisesta osaamisesta nostettiin esiin myös 

ryhmänhallintataidot. Toisena haasteena nostettiin esiin opettajana toimivien jatko-opiskelijoiden 

auktoriteetin puute opetustilanteiden aikana. Auktoriteetin mahdollinen puutteellisuus voidaan 

mitä todennäköisimmin liittää myös ryhmänhallinnan haasteisiin. Mikäli opettajalla ei ole 

kunnollista auktoriteettia opetustilanteessa, niin tällöin voidaan olettaa, että myös opetusryhmän 

hallinnassa koetaan erilaisia haasteita. Opetukselliseksi haasteeksi arvioitiin myös opettajan ja 

opiskelijoiden välistä tasoeroa ja tämän asian huomioonottamista opetustilanteiden aikana. Jatko-

opiskelijoiden taitotaso voidaan arvioida huomattavasti korkeammaksi verrattaessa alempien 

tutkintojen opiskelijoihin, jotka ovat opiskelu-uransa alussa. Haasteita voidaan nähdä siinä, että 

jatko-opiskelijan pitäisi opettajana kyetä asennoitumaan oikealla tavalla opiskelijaan, joka ei ole 

samalla taitotasolla jatko-opiskelijan kanssa. Kirjallisuudessa jatko-opiskelijoilla on raportoitu 

olevan samankaltaisia ongelmia tutkimuspohjaisessa opetuksessa.
60

 Jatko-opiskelijoilla ei ole 

riittävän hyvää käsitystä opiskelijoiden oppimistavoista. Lisäksi opettajina toimivien jatko-

opiskelijoiden omat kokemukset vaikuttivat ja muokkasivat heidän opetustapaansa ja päätöksiä 

opetuksen aikana.     

Haastatteluista saatujen tulosten perusteella muiksi opetushaasteiksi arvioitiin lisäksi jatko-

opiskelijoiden opetusmotivaatio sekä itsevarmuus opetuksessa. Kemian laitoksella opettavien 

jatko-opiskelijoiden tulisi suorittaa yhteensä 56 tuntia opetustyötä yhden lukuvuoden aikana.
25

 

Tämän opetustyön tulee olla kontaktiopetusta, kuten esimerkiksi laboratorio- tai 

laskuharjoitusryhmien ohjaamista. Osa jatko-opiskelijoista ei välttämättä ole kovin innostunut 

opetustyöstä, mikä saattaa tällöin näkyä opetusmotivaatiossa. Myös ryhmän edessä toimimista 

arvioitiin haastavaksi tilanteeksi, jos opettajan luonteenpiirre on enemmän introvertti. Tämä 

mahdollinen haaste voidaan myös yhdistää opetusryhmän hallinnan haasteisiin. Ryhmän 

toimintaan liittyvät haasteet saattavat myös heikentää itsevarmuuden kasvattamista opettajana 

toimimiseen. 

Kyselytutkimuksesta saatujen tulosten perusteella osa jatko-opiskelijoista koki opetustilanteet 

haastaviksi ja lisäksi puolet jatko-opiskelijoista jännitti opetustilanteita. Jatko-opiskelijat 

kertoivat kokeneensa opetuksellisia haasteita ryhmänhallinnassa. Esimerkiksi opiskelijoiden 
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keskittyminen opetustilanteissa ja siihen puuttuminen oli koettu haastavaksi. Kirjallisuudessa 

esitetyn andragogisen mallin mukaan aikuinen opiskelija motivoituu oppimaan ja selvittämään 

sellaisia asioita, jotka hän kokee hyödyllisiksi omassa elämässään.
30

 Opiskelijan suurimpana 

motivaation lähteenä voidaan pitää sisäistä motivaatiota, mutta myös ulkopuoliset tekijät 

saattavat aika ajoin vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Aikuinen haluaa myös usein tietää, miksi 

hänen tulee oppia jokin tietty asia, ennen kuin hän on valmis oppimisprosessiin. Kuten 

haastattelututkimuksessa, myös kyselyssä opetuksellisena haasteeksi oli koettu opettajan ja 

opiskelijoiden välinen tasoero. Opettajana toimivan jatko-opiskelijan pitäisi siis muistaa 

opetuksessaan huomioida opiskelijoiden erilainen taitotaso. Jos opetettavaa aihetta tarkastellaan 

liian monimutkaisella tavalla ja opettaja olettaa opiskelijoiden hallitsevan aiheen, niin 

opiskelijoilla saattaa tällöin ilmetä ongelmia ymmärtämisen ja oppimisprosessin kanssa. 

Tutkimuksen toisen tutkimuskysymyksen avulla selvitettiin, millaista pedagogista tukea jatko-

opiskelijat tarvitsisivat opetustyöhönsä. Haastattelututkimuksen perusteella vertaistuen merkitys 

nostettiin tärkeäksi keinoksi opetustyön tukemisessa. Pedagogiseksi tueksi ehdotettiin 

esimerkiksi pienryhmätapaamisia, joissa voitaisiin keskustella yhteisesti erilaisista opetukseen 

liittyvistä teemoista. Myös erilaiset vierailevat luennoitsijat koettiin hyväksi osaksi 

pienryhmätapaamisten ohjelmaa. Haastatteluista saatujen tulosten perusteella arvioitiin, että 

pienryhmätapaamisia voitaisiin järjestää aina niille aloittaville jatko-opiskelijoille, jotka saavat 

opetusvastuuta kemian laitoksen eri kursseille. 

Hyväksi vertaistueksi koettiin myös se, että jatko-opiskelijat kävisivät seuraamassa toisten jatko-

opiskelijoiden opetustilanteita, jonka jälkeen pidetystä opetuksesta annettaisiin palautetta. Lisäksi 

useamman vuoden opettaneet jatko-opiskelijat voisivat jakaa omia kokemuksiaan erilaisista 

opetustilanteista uusille jatko-opiskelijoille. Jatko-opiskelijat voisivat myös käydä seuraamassa 

kokeneempien opettajien opetuksia. Jatko-opiskelija voisi saada tästä opetuksesta ideoita omaan 

opetukseen ja siten myös kehittää omaa opetustaan.
60

 Erityisesti tästä uskottaisiin olevan hyötyä 

niille jatko-opiskelijoille, joiden opetuskokemus on hyvin vähäistä. Tarvittaessa myös 

kokeneemmat yliopisto-opettajat voisivat säännöllisin väliajoin seurata jatko-opiskelijoiden 

opettamia opetusryhmiä, sekä antaa kehitysideoita ja palautetta opetuksesta.  

Yhtenä pedagogisen tuen muotona ehdotettiin ryhmän toimintaan liittyvää tukea. Hyödyllisiksi 

tiedoiksi koettiin esimerkiksi, miten ryhmä saadaan toimimaan, millä tavoilla opiskelijoiden 

ajattelua ja oppimista voidaan kehittää, tai millä tavoin tulee toimia, jos ryhmän toiminnassa 
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koetaan ongelmia. Lisäksi muusta pedagogisesta tuesta, kuten erilaisten oppimismenetelmien 

esittelystä, koettaisiin olevan hyötyä jatko-opiskelijoiden opetuksen kehittämiselle ja tukemiselle. 

Kyselytutkimuksen perusteella lähes puolet jatko-opiskelijoista ei kokenut tarvitsevansa 

pedagogista tukea opetustyöhönsä, sillä he kokivat jo olemassa olevan tuen riittäväksi. 

Pedagogiseksi tueksi jatko-opiskelijat olivat ilmaisseet yhteiset kokoontumiset, joissa esimerkiksi 

kokeneemmat opettajat kertoisivat jatko-opiskelijoille opettamisen periaatteista. Tämäntyyliset 

tapaamiset olisi lisäksi järkevintä järjestää ennen jatko-opiskelijoiden ensimmäisiä opetuskertoja, 

sillä tällöin tapaamisista olisi todennäköisesti eniten hyötyä. Erääksi pedagogisen tuen muodoksi 

oli myös ehdotettu konkreettisia ohjeita erilaisiin tilanteisiin opetustilanteissa. Tämäntyyppiset 

ohjeet voisivat sopia joihinkin ryhmänhallintaa koskeviin tilanteisiin. Esimerkkitilanteeksi voisi 

mainita vaikka hiljaisen opiskelijan aktivoinnin. Toisena hyvänä esimerkkinä voidaan mainita 

tilanne, jossa opiskelija esittää opettajalle kysymyksen opetustilanteen. Jos opettaja ei osaa antaa 

suoraan vastausta opiskelijan kysymykseen, niin tällöin opettajan tulisi miettiä, millä tavoin hän 

vastaa opiskelijalle. 

Haastatteluissa nostettiin esiin Johnstonen kemiallisen tiedon kolmitasomalli, ja sen merkitys 

kemian oppimisessa. Opiskelijoilla on havaittu olevan erilaisia ongelmia kemiallisen tiedon 

tasojen ymmärtämisessä.
5,8

 He eivät esimerkiksi osaa tiedostaa tasojen olemassaoloa. Tähän voi 

vaikuttaa myös se, että opettaja ei mainitse opiskelijoille kemiallisen tiedon tasoista. Tämän 

vuoksi koettiin, että kemiallisen tiedon kolmitasomalli olisi hyvä esitellä jatko-opiskelijoille, sillä 

oletettavasti jatko-opiskelijatkaan eivät tiedosta kyseistä mallia. Kyselystä saadut tulokset olivat 

haastattelutilanteessa esiin nostetun oletuksen mukaisia, eli kukaan jatko-opiskelijoista ei 

tuntenut ja tiedostanut Johnstonen kemiallisen tiedon mallia. Siksi kyseinen malli päätettiin valita 

suunnitellun tukimateriaalin yhdeksi osaksi. 

Tutkimuksen kolmantena tutkimuskysymyksenä haluttiin selvittää, millä keinoilla pedagogista 

tukea pitäisi antaa. Haastatteluissa kartoitettiin tämänhetkistä opetustyön tukemista kemian 

laitoksella. Kursseilla on vastuuopettajia, jotka vastaavat kurssin opetustoiminnasta. 

Vastuuopettajat järjestävät esimerkiksi viikoittaisia opettajakokoontumisia, joiden 

päällimmäisenä tarkoituksena on keskustella yhteisesti kurssin opetukseen liittyvistä aiheista. 

Yhteisissä tapaamissa opettajina toimivilla jatko-opiskelijoilla on ollut mahdollisuus myös 

vertaistuelliseen keskusteluun toistensa kanssa. Joskus myös kurssin vastuuopettaja on käynyt 

henkilökohtaisia keskusteluja jatko-opiskelijoiden kanssa. Kirjallisuudessa raportoiduissa 
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tutkimuksissa vertaistuki ja yhteiset keskustelut oli koettu hyödyllisiksi jatko-opiskelijoiden 

opettajuuden kehittymisen kannalta.
57-59

 

Joillekin kemian laitoksen kursseille on lisäksi suunniteltu opettaja-materiaalia, jotka on myös 

tarjottu jatko-opiskelijoiden käyttöön. Materiaali on koostunut pääosin kemian aihesisältöön 

liittyvästä tuesta. Lisäksi opetuslaboratorioihin on lisätty selkeitä ohjeita erilaisten laitteiden 

käyttöä varten, jotta varsinkin jatko-opiskelijat voisivat varmemmin omaksua laitteiden käytön 

opetuksien aikana. Kirjallisuudessa raportoitiin kursseista, joilla haluttiin tarjota pedagogista 

tukea jatko-opiskelijoille. Kursseihin sisältyi materiaaleja, joissa käsiteltiin erilaisia pedagogisia 

teemoja.
56-58

 

Vertaistuen merkitys koettiin tärkeäksi keinoksi jatko-opiskelijoiden opetustyön tukemisessa, 

joten tämän perusteella olemassa olevat yhteiset opettajakokoontumiset voidaan kokea 

hyödyllisiksi tapahtumiksi opetuksen tukemisen näkökulmasta katsottuna. Kaikilla kemian 

laitoksen kursseilla opettajakokoontumisissa ei kuitenkaan ole ollut osallistumispakkoa. Tämä 

voi tarkoittaa sitä, että kaikki opetusvastuussa olevat jatko-opiskelijat eivät välttämättä hyödynnä 

tarjolla olevaa tuen mahdollisuutta. Tämän johdosta jatko-opiskelijoiden välillä voi jopa 

mahdollisesti olla tasoeroja opetuksessa ja sen laadussa. Kirjallisessa osassa esitellyssä 

tutkimuksessa
58

 suunniteltiin kahden viikon mittainen intensiivikurssi, jonka tärkeimpänä 

tavoitteena oli saada uudet jatko-opiskelijat samalle taitotasolle tulevia opetustilanteita varten. 

Kurssilla keskityttiin ainoastaan opetuksen kannalta merkittävimpiin aihepiireihin. Lisäksi 

kurssilla hyödynnettiin vertaistukea, ja jatko-opiskelijat myös vertaisarvioivat toisiaan. Nämä 

koettiin hyödylliseksi jatko-opiskelijoiden taitotasojen kehittymisessä. Yleisesti kurssi koettiin 

merkittävänä, sillä jatko-opiskelijoiden saaminen samalle taitotasolle on koettu hyvinkin suurena 

haasteena. 

Kaikille jatko-opiskelijoille olisi siis hyvä antaa samanlaiset pohjatiedot opetustyötä varten, jotta 

merkittäviä tasoeroja ei pääsisi syntymään ja opetukseen saataisiin haluttu yhtenäinen linja.
58

 

Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella yksi ratkaisu tähän voisi olla esimerkiksi se, että eri 

kurssien opettajakokoontumisista tehtäisiin pakollisia. Haasteena tässä voi kuitenkin olla 

aikataulukysymys, eli voidaanko pakolliset kokoontumiset järjestää niin, että ne sopivat 

jokaiselle opettajana toimivalle jatko-opiskelijalle. Tärkeänä asiana pitää huomioida myös se, että 

jatko-opiskelijoiden tehtävä on heidän omassa tutkimuksessaan ja väitöskirjatyössään. 

Opetustyötä tukeva ohjattu ryhmätoiminta ei siis saisi viedä liikaa aikaa jatko-opiskelijoilta. 
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Tämä voi todennäköisesti olla syynä siihen, miksi yhteisissä opettajakokoontumisissa ei ole 

osallistumispakkoa. 

Toisena ratkaisuvaihtoehtona pedagogisen tuen tarjoamiselle voisi olla se, että uusille aloittaville 

jatko-opiskelijoille järjestettäisiin yhteisiä pienryhmätapaamisia, jossa tarjottaisiin pedagogista 

tukea opetustyöhön. Näihin tapaamisiin pedagogiseksi tueksi tarjottiin aiemmin esimerkiksi 

yhteisiä keskusteluja opetukseen liittyen. Myös opetuskokemuksien jakaminen sekä 

opetustilanteiden seuraaminen ja palautteenanto olisivat liitettävissä tähän kokonaisuuteen. 

Pedagogisen tuen tarjoamiseksi olisi myös mahdollista kehittää kurssi, johon esimerkiksi kaikki 

uudet aloittavat jatko-opiskelijat osallistuivat. Tällaista kurssia voidaan pitää potentiaalisena 

jatkotutkimusaiheena, joten tätä on pohdittu enemmän seuraavassa luvussa 13.2. 

Muita keinoja pedagogiseksi tueksi voi olla esimerkiksi kehitettävä tukimateriaali, jollainen tässä 

tutkimuksessa suunniteltiin. Tämäntyyppistä tukimateriaalia voidaan pitää yksinkertaisena tapana 

pedagogisen tuen tarjoamiseksi, mutta materiaalin suunnitteluvaiheessa on hyvä huomioida 

joitakin asioita. Materiaalia ei esimerkiksi kannata suunnitella liian laajaksi, koska tällöin siitä on 

todennäköisesti vaikeampaa omaksua ja oppia eri asioita. Materiaalin kohderyhmänä ovat usein 

myös sellaiset henkilöt, joiden uskotaan oppivan ja omaksuvan uusia asioita materiaalin pohjalta. 

Tällöin esitettävät asiat kannattaa selittää mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti, jotta 

materiaalin lukijan on helppo omaksua ne. Myös materiaalin esitystapa olisi hyvä toteuttaa siten, 

että se olisi mahdollisimman helposti saatavilla. 

Tässä tutkimuksessa siis kehitettiin ja suunniteltiin pedagogista materiaalia Jyväskylän yliopiston 

kemian laitoksen jatko-opiskelijoille heidän opetustyönsä tueksi. Tutkimus toteutettiin 

kehittämistutkimuksena. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin haastattelu- ja 

kyselytutkimus, jotka tuottivat ohjaavia näkökulmia ja teorioita suunniteltavaa pedagogista 

materiaalia ajatellen. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa haastatteluista ja kyselystä saatuja 

tuloksia analysoitiin hyödyntämällä aineistolähteistä sisällönanalyysiä. Analyysin pohjalta 

tuotettiin lopullisia näkökulmia suunniteltavaan materiaaliin. Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa 

kehitettiin pedagoginen materiaali, jonka pohjana toimivat edellä mainitut tulokset, omat 

näkökulmat sekä kirjallisuudesta löydetyt tiedot. 

Suunniteltu ja toteutettu kehittämistutkimus koettiin onnistuneeksi. Haastattelu- ja 

kyselytutkimuksen tuloksista saatiin riittävästi kattavia näkökulmia ja teorioita kehitettävään 

pedagogiseen materiaaliin. Myös materiaalin suunnittelu ja toteutus koettiin onnistuneeksi. 
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Materiaaliin sisällytettiin erilaisia pedagogisia teemoja, joista koettiin olevan hyötyä 

opetustyöhön. Materiaali suunniteltiin siten, että siinä käsitellyt asiat on kuvattu mahdollisimman 

tiiviisti ja yksinkertaisesti, jolloin asioiden sisäistäminen olisi helpompaa. Materiaaliin 

sisällytettiin myös muutamia ohjaavia neuvoja ja esimerkkejä, joita on mahdollista hyödyntää 

omassa opetuksessa. 

Kirjallisuudessa raportoitiin erilaisista kursseista, joiden tarkoituksena on tarjota pedagogista 

tukea opettajina toimiville jatko-opiskelijoille.
56-60

 Kursseilla painotettiin erilaisia pedagogisia 

aiheita, kuten esimerkiksi opetusmenetelmiä, opetuksen aikaista viestintää tai opiskelijoiden 

kohtaamia ongelmia. Tässä Pro gradu -tutkielmassa kehitetyn pedagogisen materiaalin 

tarkoituksena on tarjota neuvoja ja näkökulmia jatko-opiskelijoille heidän opetusta ajatellen. 

Materiaalissa hyödynnettiin kirjallisuudesta löytyneitä tietoja, joten siinä esiintyy samanlaisia 

teemoja kuin kirjallisuudessa esitellyissä kurssitoteutuksissa.
56-58

 Kursseja oli suunniteltu siten, 

että ne kestävät ajallisesti esimerkiksi kaksi viikkoa, jonka aikana tutustutaan erilaisiin 

pedagogisiin teemoihin. Lisäksi tämäntyyppiset kurssit järjestetään vain tietyin väliajoin. 

Suunniteltu materiaali eroaa tässä tapauksessa kurssipohjaisista toteutuksista. Materiaali on aina 

tarjolla jatko-opiskelijoille, ja sen lukeminen kestää ajallisesti vähemmän, kuin vastaavanlainen 

kurssi. Ajankäytöllinen kysymys voidaan nähdä tärkeänä jatko-opiskelijan kannalta, sillä hänellä 

voi olla jo muutenkin tiukka aikataulu omassa tutkimus- ja väitöskirjatyössään.  

 

13.2 Jatkotutkimusaiheita 

 

Tähän tutkimukseen liittyen myöhemmin voitaisiin kehittää jatko-opiskelijoille suunnattu 

opetuksen kehittämiseen tarkoitettu kurssi. Haastattelututkimuksessa haastateltavilta kysyttiin 

ajatuksia ja mielipiteitä kurssipohjaisesta ratkaisusta jatko-opiskelijoiden opetustyön tukemiseksi. 

Haastattelujen tulosten perusteella opetuksen kehittämiseen tarkoitettu kurssi olisi oikein 

suunniteltuna mahdollinen, ja kemian laitoksella olisi myös resursseja tämäntyyppisen kurssin 

järjestämiseen. Myös muutama jatko-opiskelija ehdotti kyselyssä, että ennen ensimmäisten 

opetuskertojen pitämistä olisi järkevää keskustella opettamisesta. Ratkaisuksi ehdotettiin 

esimerkiksi muutamaa luentokertaa, jossa keskusteltaisiin yhteisesti opettamisen periaatteista. 

Lisäksi kemian opetusta toivottiin kehitettävän yleisesti keskustelevampaan suuntaan, koska 

perinteisen luento-opetuksen ei enää koettu olevan parhain vaihtoehto oppimiselle. Mahdollisessa 
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opetustyötä tukevassa kurssissa ei pitäisi myöskään unohtaa kurssin jatkuvaa kehittämistä, sillä 

tämän ansiosta jatko-opiskelijoille voitaisiin aina tarjota ajanmukaista tukea opetukseen.
59

 

Aiemmin mainituissa tutkimuksissa
56-59

 esiteltiin opetuksen kehittämiseen suunniteltuja kursseja. 

Näiden tutkimusten perusteella voidaan todeta, että suunnitelluista kursseista oli selkeästi hyötyä 

jatko-opiskelijoiden opetuksen kehittymisessä. Tämän johdosta vastaavantyylinen 

kurssimuotoinen ratkaisu olisi potentiaalinen vaihtoehto kemian laitoksen opetuksen 

kehittämiselle, ja erityisesti jatko-opiskelijoiden opetuksen tukemiselle.  

Jatkotutkimusaiheena mahdollinen opetuksen kehittämiseen suunnattu kurssi olisi myös varmasti 

mielenkiintoinen, koska haastattelujen aikana esiin nousi monia kysymyksiä aiheeseen liittyen. 

Kurssin järjestämisvaiheet ja toteutus herättivät paljon avoimia kysymyksiä, mitkä tarjoaisivat 

paljon lisätutkimusmahdollisuuksia, ja sitä myöten uusia malleja ja kehitysideoita. Tässä Pro 

gradu -tutkielmassa kehitelty pedagoginen tukimateriaali voisi myös toimia yhtenä pohjana ja 

mallina jatkotutkimuksia ajatellen. 

 

13.3 Tutkimuksen luotettavuus ja merkittävyys 

 

Tutkimus suoritettiin kehittämistutkimuksena, jonka alkukartoitusvaiheessa käytettiin 

tutkimusmenetelminä haastattelu- ja kyselytutkimusta. Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin 

voidaan käyttää haastattelujen sekä kyselyn otoskokoa. Haastattelututkimukseen valittiin 

yhteensä kuusi kemian laitoksen henkilökunnan jäsentä, jotka toimivat erinäisissä 

opetustehtävissä. Haastatteluista saadut tulokset, näkökulmat ja mielipiteet määräytyvät siten 

vain valittujen haastateltavien perusteella, eivätkä ne siten ole täysin yleistettävissä koko kemian 

laitoksen henkilökuntaan. Haastateltavat kuitenkin pyrittiin valitsemaan siten, että he edustivat eri 

kemian laitoksen osastoja. Tällä valinnalla tutkimuksen kysymyksiin haluttiin saada 

mahdollisimman laaja-alaisia ja monipuolisia näkökulmia. 

Myös haastattelujen toteuttamista voidaan tarkastella luotettavuuden kannalta. Jokaisen 

haastateltavan kanssa sovittiin aika haastattelua varten etukäteen. Haastateltaville esitettiin 

haastattelukysymykset ensimmäisen kerran vasta haastattelutilanteen aikana, joten 

haastateltavilla ei siis ollut mahdollisuutta valmistautua etukäteen esitettäviin kysymyksiin. 

Haastattelusta saadun aineiston voidaan siis nähdä olevan riippuvainen haastattelun ajankohdasta. 
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Tällöin haastattelutilanteessa ensimmäisenä mieleen nousseet ajatukset sekä mielipiteet voivat 

esiintyä vahvasti kerätyssä aineistossa. 

Kyselytutkimukseen valittiin yhdeksän kemian laitoksen jatko-opiskelijaa, jotka toimivat 

opettajina kurssilla Johdatus laboratoriotöihin KEMA200 syksyllä 2018. Kyselyyn vastasi lopulta 

kahdeksan jatko-opiskelijaa. Kyselyn otoskoko jäi siis melko pieneksi. Kyselyn vastaajina olleet 

jatko-opiskelijat valittiin kurssilta Johdatus laboratoriotöihin KEMA200, sillä se on monelle 

jatko-opiskelijalle ensimmäinen kokemus opetustyöstä. Lisäksi kyseisellä kurssilla järjestettiin 

säännöllisiä viikoittaisia opettajapalavereja. Tämän johdosta oletettiin, että ainakin nämä valitut 

jatko-opiskelijat saadaan vastaamaan kyselyyn. Kaikkia kemian laitoksen jatko-opiskelijoita ei 

päätetty valita kyselyyn, koska tällöin kyselyn järjestäminen olisi koettu liian haastavaksi. Tätä 

voidaan perustella esimerkiksi aikataulutuksen järjestämisellä, sillä kaikkia jatko-opiskelijoita 

olisi ollut hyvin hankala tavoittaa vastaamaan yhtäaikaisesti kyselyyn. Myös sähköpostikyselyn 

järjestämistä harkittiin, mutta lopulta sitä ei koettu hyväksi keinoksi toteuttaa kyselytutkimusta. 

Sähköpostikyselyn olisi voinut lähettää jokaiselle jatko-opiskelijalle, mutta oletettiin, että 

vastausprosentti olisi todennäköisesti jäänyt pieneksi. Kuitenkin lähes kaikki kurssilla Johdatus 

laboratoriotöihin KEMA200 opettaneet jatko-opiskelijat vastasivat kyselyyn. Kyselytutkimuksen 

pienestä otoskoosta huolimatta tuloksista saatiin kuitenkin melko kattavia ja suuntaa antavia. 

Tuloksien voidaan arvioida olevan siis hieman yleistettävissä myös muihin jatko-opiskelijoiden 

nähden. 

Tutkimustuloksia voidaan pitää merkittävänä, sillä jatko-opiskelijoiden antama opetus kuuluu 

olennaisena osana kemian laitoksen tarjoamaan opetukseen. Esimerkiksi kurssin Johdatus 

laboratoriotöihin KEMA200 yhtenä tavoitteena on oppia laboratoriotyöskentelyn perustaidot. 

Jatko-opiskelijoille tämä on yleensä ensimmäinen kurssi, jossa he toimivat opetustehtävissä. 

Lisäksi suurin osa kemian laitoksen jatko-opiskelijoista ei todennäköisesti ole suorittanut 

opettajan pedagogisia opintoja, joten tämän vuoksi pedagogisen tuen tarjoaminen opetuksen 

tueksi koetaan hyödyllisenä. Tutkimuksen merkittävyyttä voidaan korostaa lisäksi sillä, että 

hyvin useasti jatko-opiskelijat opettavat alempien tutkintojen opiskelijoita. Hyvän opetustaidon 

omaava jatko-opiskelija voi esimerkillään innostaa opiskelijoita kehittämään kemian osaamista, 

jolloin myös kemian asiantuntijuus kasvaa. Opetustaito ja sen kehittyminen hyödyttää myös itse 

jatko-opiskelijoita, sillä opetustaito voidaan nähdä suurena etuna akateemisella uralla. 
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Tutkimuksessa kehitettiin pedagogista tukimateriaalia Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen 

jatko-opiskelijoille heidän opetustyön tueksi. Tämä materiaali on jatkossa käytössä kemian 

laitoksen kursseilla, joissa jatko-opiskelijoilla on opetusvastuuta. Materiaali pyritään myös 

julkaisemaan kemian laitoksen internet-sivuilla, jolloin se olisi yleisesti jaossa kaikille jatko-

opiskelijoille. 
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                      LIITE 1 

Haastattelututkimuksen runko Pro gradun kokeelliseen osaan: Henkilökunnan haastattelut 

 

Taustatiedot 

- Mikä on opetuskokemuksesi vuosissa? 

- Mitä laboratoriokursseja olet opettanut kemian laitoksella? 

- Mitä opetusta annat tällä hetkellä? (tai olet antanut tämän kevään aikana?) 

 

Varsinaiset haastattelukysymykset valittujen teemojen mukaan: 

Opetukselliset haasteet 

1. Millaisia opetuksellisia haasteita koet laboratoriokurssien opetuksessa? 

2. Koetko opetushaasteiden liittyvän enemmän kemian asiasisältöön vai pedagogiseen 

osaamiseen? 

– Millaisia haasteita nostaisit esille kemian asiasisällöstä? 

– Millaisia haasteita voisi nostaa esille pedagogisen osaamisen näkökulmasta? 

 

3. Minkälaisia haasteita/ongelmia arvelet tohtorikoulutettavien kokevan opetustilanteissa? 

– Painottuvatko nämä opetukselliset haasteet kemian asiasisältöön vai pedagogiseen 

osaamiseen? 

 

4. Oletko itse kokenut (opetuksellisesti) haastavia tilanteita omissa opetustilanteissa? 

– Millaisia keinoja olet käyttänyt mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen? (riittää 

esimerkiksi 1-2 esimerkkitapausta?) 

 

 

 



 
 

Tohtorikoulutettavien opetustyön tukeminen nykyään 

1. Millaista tukea kemian laitos tarjoaa jatko-opiskelijoille heidän opetustyötään ajatellen? 

– Millaisia menetelmiä on mahdollisesti käytössä? 

– Tarjotaanko jatko-opiskelijoille pedagogista koulutusmahdollisuutta? 

– Onko tohtoriopiskelijoilla yhteisiä kokoontumisia opetuksiin liittyen? Onko tällöin 

mahdollisuutta vertaistukeen? 

Opetuksen kehittäminen 

1. Kuinka tärkeänä koet laitoksemme opetustyön kehittämisen? Perustele 

– Millä tavoin laitoksen laboratorio-opetusta voitaisiin kehittää? 

2. Kuinka tärkeänä koet jatko-opiskelijoiden opetustyön ja sen tukemisen? 

3. Miten jatko-opiskelijoiden opetustyötä voitaisiin tukea? 

– pedagogisen tuen tarjoaminen? 

– yhteiset tapaamiset ja keskustelut? 

4. Tämän Pro Gradu -tutkielman tavoite on kehittää pedagogista tukimateriaalia internettiin 

jatko-opiskelijoiden opetustyötä ajatellen. Millaisena mahdollisuutena kokisit sen, että 

jatko-opiskelijoille voitaisiin järjestää yhteinen kurssi, joka antaisi tukea heidän 

opetustyötään ajatellen? Olisiko kemian laitoksella mielestäsi resursseja tällaisen kurssin 

järjestämiseen? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                     LIITE 2 

Kyselytutkimus 

Tohtorikoulutettavien antama opetus kuuluu olennaisena osana kemian laitoksen opetustyöhön, 

jota pyritään kehittämään jatkuvasti. Tämän kyselyn päällimmäisenä tarkoituksena on kehittää 

tohtorikoulutettaville opetuksellista tukimateriaalia erilaisiin opetustilanteisiin, kuten esimerkiksi 

laboratorio-opetukseen. Kysely on osa Pro gradu -tutkielmaani, joten toivoisin, että suhtautuisit 

kyselyyn avoimin mielin ja antaisit rehellisesti oman mielipiteesi. Kysely on luottamuksellinen ja 

vastaukset annetaan nimettömänä, jotta ketään ei voi tunnistaa tutkimustuloksista. 

Kiitos ajastasi ja vastauksistasi jo etukäteen! 

Lasse Kohvakka (lasse.k.m.kohvakka@student.jyu.fi) 

Tutkimukseni ohjaajana toimii Jouni Välisaari (jouni.valisaari@jyu.fi) 

 

Taustatiedot 

Oletko opettanut kemian laitoksella ennen tätä syksyä? Jos olet, niin millä kursseilla? 

 

 

 

Oletko suorittanut kasvatustieteen pedagogisia opintoja? Paljonko? 

 

 

 

Onko sinulla opetuskokemusta muualta kuin yliopistosta? Millaista? 

 

 

mailto:lasse.k.m.kohvakka@student.jyu.fi
mailto:jouni.valisaari@jyu.fi


 
 

Väittämät 

Valitse seuraavissa väittämissä itseäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto. 

(1 = täysin eri mieltä, 2 = eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä/en osaa sanoa, 4= samaa mieltä, 

5 = täysin samaa mieltä) 

 

i) Suunnittelen opetustilanteet huolella/panostan opetukseeni 

 1  2  3  4  5 

ii) Koen opetustilanteet haastaviksi 

 1  2  3  4  5 

iii) Jännitän opetustilanteita 

 1  2  3  4  5 

iv) Ainoa tavoitteeni opetuksessa on ainoastaan opetustilanteista selviäminen 

 1  2  3  4  5 

v) Minulla on riittävästi motivaatiota opetukseen 

 1  2  3  4  5 

vi) Hallitsen kemian asiasisällöt hyvin 

 1  2  3  4  5 

vii) Hallitsen laboratoriotyöskentelytaidot hyvin 

 1  2  3  4  5 

viii) Minulla on hyvät ryhmänhallintataidot 

 1  2  3  4  5 

 



 
 

ix) Tunnen erilaisia opetusmenetelmiä 

1  2  3  4  5 

 

x) Keskustelen opetustilanteista muiden kollegojen kanssa 

 1  2  3  4  5 

 

xi) Olen saanut opiskelijoilta palautetta opetuksestani 

 1  2  3  4  5 

 

Avoimia kysymyksiä 

1. Millä tavoilla opit itse parhaiten? 

 

 

 

2. Millaisia haasteita olet kokenut opetustilanteissa? 

 

 

 

3. Mitä olet tähän mennessä oppinut omasta opetuksesta? 

 

 

 



 
 

4. Miten yhteiset kokoontumiset ovat tukeneet opetustasi? 

 

 

 

 

5. Millaista opetuksellista tukea haluaisit/tarvitsisit opetukseesi? 

 

 

 

 

6. Alex Johnstonen mukaan kemiallinen tieto voidaan rakentaa kolmitasoisen mallin avulla. 

Miten kemiallisen tiedon kolmitaso vaikuttaa mielestäsi kemian oppimiseen ja ymmärtämiseen? 

 

 

 

 

7. Muita ajatuksia, mielipiteitä, toiveita? 

 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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PEDAGOGINEN MATERIAALI KEMIAN LAITOKSEN JATKO-

OPISKELIJOILLE OPETUKSEN TUEKSI 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                    Lasse Kohvakka 
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1. Alkusanat 

 

Opetustyö vaatii aina asiasisällön hallintaa, mutta myös pedagogista osaamista. Tämän 

materiaalin tarkoituksena on tarjota neuvoja sekä näkökulmia opetukseen pedagogisesta 

näkökulmasta katsottuna. 

Jatko-opiskelijana toimiessasi velvollisuuksiisi kuuluvat erityyppiset opetustehtävät kemian 

laitoksen eri kursseilla. Opetustyössäsi on merkittävä vastuu, sillä tulet opettamaan alempien 

tutkintojen opiskelijoita. Opettajan roolissa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa suoraan 

opiskelijoiden asenteen ja oppimisen kehitykseen kemian opiskelussa. Opettajana voit toimia 

myös hyvänä roolimallina opiskelijoille. Tällä voi olla positiivista vaikutusta esimerkiksi 

opiskelijoiden uravalintaan. 

Opetuksen laatu riippuu luonnollisesti myös omasta asenteestasi ja näkemyksistäsi opetustyötä 

kohtaan. Yliopistotasolla tapahtuva opetus saattaa olla ensimmäinen kosketuksesi opetustyöhön. 

Opetusryhmän edessä oleminen ja asiantuntijana toimiminen saattaa tuntua uudelta ja 

jännittävältä tilanteelta. Ensimmäisiin opetustilanteisiin kannattaa kuitenkin asennoitua rohkealla 

ja varmalla asenteella, sekä ennen kaikkea olemalla oma itsensä. Tällöin opetustilanteet sujuvat 

paljon helpommin, ja myös itsevarmuus opettajan roolissa kehittyy. Tämän materiaalin toivotaan 

tarjoavan sinulle uusia näkökulmia ja vinkkejä opettajana kehittymiseen. 

Tämä materiaali on kehitetty osana Pro gradu -tutkielmaa Pedagogisen tuen kehittäminen kemian 

jatko-opiskelijoiden opetustyön tueksi. 

                   

                    Jyväskylässä 11.3.2019 

                    Lasse Kohvakka 

 

 

 

 



 
 

2. Kemian oppimisen erityispiirteet ja kokeellinen opetus 

 

Kemia eroaa muista tieteenaloista esittämiskielessä, sillä kemiassa asioita voidaan esittää 

kolmella tasolla. Kirjallisen esitystavan lisäksi kemiaan voidaan sisällyttää kaavamuotoinen sekä 

kuvallinen esitystapa. ”Kemian kielen” tyypillisiä osia ovat esimerkiksi erilaiset symbolit sekä 

reaktioyhtälöt. Lisäksi erilaiset termit sekä käsitteet kuuluvat olennaisena osana kemiaan. 

Kemia on luonnontieteenä hyvin abstrakti, sillä emme voi havaita kaikkia kemiallisia reaktioita 

paljaalla silmällä. Tämän vuoksi erilaiset mallit sekä mallintaminen ovat oleellinen osa kemian 

oppimista. Esimerkiksi kokeellisessa tutkimustyössä mallit ovat tärkeitä. Sillä ne auttavat 

selittämään tutkittavia ilmiöitä, joita ei pystytä mittaamaan ja havainnollistamaan suoraan. 

Malleja voidaan hyödyntää myös opetuksessa, sillä niiden avulla opetettavaa asiaa voidaan 

yksinkertaistaa. Opetusmallit voivat olla esimerkiksi visuaalisia tai symbolisia. Esimerkkeinä 

voidaan mainita reaktioyhtälöt tai vaikka molekyylimallit. 

Kemian opetuksessa kokeellisuutta voidaan pitää tyypillisenä oppimistapana. Kokeellisuuteen 

sisällytetään erilaiset laboratoriotyöt sekä demonstraatiot. Varsinkin yliopistossa kokeellinen 

opetus nähdään hyvin merkittävänä, sillä laboratoriossa päästään harjoittelemaan konkreettisesti 

laboratoriotyötaitoja ja tutkimuksen tekemistä. 

Laboratoriossa työskennellään yleensä pienryhmissä, minkä johdosta opettajan on helpompaa 

rakentaa opiskelijoidensa kanssa vuorovaikutustilanteita. Tämän johdosta oppimisympäristöstä 

saadaan rakentavampi ja positiivisempi, mikä vaikuttaa luonnollisesti myös opiskelijoiden 

oppimiseen. Pienryhmissä yhteistyötaitojen merkitystä voidaan korostaa ja nämä edistävät myös 

vuorovaikutustaitojen kehittymistä. 

Kokeellisen työskentelyn on havaittu kehittävän sosiaalisia taitoja, ongelmanratkaisu- ja 

tiedonhankintataitoja sekä loogista päättelykykyä. Kokeellinen työskentely tukee myös uusien 

työtapojen sekä käsitteiden ymmärtämistä ja omaksumista. Lisäksi kokeellinen työskentely 

kehittää ja tutustuttaa opiskelijoita tieteellisen tutkimuksen suorittamiseen. Kun opettaja on 

suunnitellut ja valmistautunut huolellisesti laboratorio-opetukseen, niin tämän on havaittu 

vaikuttavan positiivisesti opiskelijoiden asenteeseen ja motivaatioon opetettavaa aihetta kohtaan. 

Myös opettajan positiivinen asennoituminen ja motivaatio laboratoriotöihin vaikuttavat 

opiskelijoiden asenteisiin työskentelyä kohtaan.  



 
 

Kokeellinen työskentely voidaan jakaa viiteen vaiheeseen, jotka on esitetty alla olevassa 

taulukossa 1. 

Taulukko 1. Kokeelliseen työskentelyyn kuuluvat vaiheet. 

Kokeellisen työskentelyn/tutkimuksen vaihe Selitys 

Kysymykset/ennakkotehtävät Opiskelijoille suunnatut tutkittavaan aiheeseen 

ohjaavat kysymykset 

Tutkimuksen suunnittelu Kokeellisen työn suunnitteluvaihe 

Tulokset Tuloksien saaminen ja niiden muistiin 

kirjoittaminen 

Johtopäätökset Tulosten oikeaoppinen selittäminen sekä 

yhteenvedon kehittäminen 

Viestintä Tuloksista saatujen johtopäätösten esittäminen 

yleisölle erilaisilla viestinnän keinoilla 

   

Opettajalla on myös omia rooleja kokeellisen työskentelyn eri vaiheissa. Jos suoritettavaan 

kokeelliseen työhön liittyy esimerkiksi ennakkotehtäviä, niin opettaja voi päättää, millä keinoilla 

hän haluaa käydä nämä ennakoivat kysymykset läpi opiskelijoiden kanssa. Kokeellisen työn 

alkuvaiheessa opettajan kannattaa myös keskustella opiskelijoiden kanssa esimerkiksi työn 

tavoitteista. Jos kokeellinen työskentely suoritetaan esimerkiksi projektina, niin tällöin siihen 

saattaa sisältyä suunnitteluvaihe. Tässä vaiheessa opettajan tehtäväksi jää tunnistaa kaikki ne 

tilanteet, joissa opiskelijoilla on ongelmia suunnittelun kanssa. Lisäksi opettajan tehtävä on myös 

auttaa opiskelijoita, mikäli he kohtaavat ongelmia työn suunnittelussa. Myös 

tulostenkeruuvaiheessa opettajan roolina on auttaa ja tukea opiskelijoita. 

Kokeellisia töiden johtopäätösten läpikäynnissä opettaja voi määritellä tavan, joilla saatuja 

tuloksia ja niiden johtopäätöksiä käydään yhteisesti läpi opiskelijoiden kanssa. Opettajan tulisi 

muistaa aikatauluttaa jokainen opetuskerta siten, että johtopäätösten läpikäyntiin ja yhteiseen 

keskusteluun varattaisiin riittävästi aikaa. Projektipohjaisessa työskentelyssä ryhmät usein 

esittelevät tutkimuksiaan muille opiskelijoille. Tällöin opettajan tehtävänä on esimerkiksi antaa 

palautetta opiskelijoille heidän esityksistään. Toisena tärkeänä tehtävänä on myös yhteisen 



 
 

keskustelun aikaansaaminen opiskelijoiden kanssa, sillä keskustelut kehittävät opiskelijoiden 

ajattelukykyä ja ymmärrystä tutkitusta aiheesta. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kemiallisen tiedon kolmitaso 

 

Kemiallisen tiedon luonnetta voidaan kuvata Alex Johnstonen kehittämällä mallilla. Tämän 

mallin mukaan kemiallinen tieto jaetaan kolmelle erilaiselle tasolle. Ensimmäisenä tasona on 

makrotaso. Tälle tasolle voidaan sisällyttää kaikki kemialliset ilmiöt ja reaktiot, jotka ovat 

havaittavissa omin aistein. Toiselle tasolle eli mikrotasolle siirryttäessä erilaisia kemian ilmiöitä 

ja reaktiota tarkastellaan puolestaan atomi- ja molekyylitasolla. Viimeisenä ja kolmantena tasona 

on symbolinen taso. Tämä taso kattaa kemialle tyypillisen merkkikielen, kuten esimerkiksi 

atomimallit, kemialliset merkit sekä reaktioyhtälöt. Yleensä kemiallisen tiedon tasoja 

havainnollistetaan kolmiomallin avulla (Kuva 1), missä kolmion kulmat vastaavat yhtä tasoa ja 

kaikki nämä tasot ovat keskenään samanarvoisia. 

Yhteenveto luvusta 2: 

- Kemiassa erilaiset mallit toimivat hyvänä opetuksen tukena 

- Laboratorio-opetukseen kannattaa asennoitua ja valmistautua hyvin, koska yleensä se 

vaikuttaa myös opiskelijoiden asenteeseen opiskelua kohtaan 

- Opetuksen aluksi opiskelijoille on hyvä selventää kokeellisen työn tavoitteet 

- Johtopäätösten läpikäyntiin ja yhteiseen pohdintaan kannattaa varata riittävästi aikaa, 

sillä tämä vaihe on merkittävä opiskelijoiden oppimisen ja ymmärtämisen kannalta 



 
 

 

Kuva 1. Kemiallisen tiedon kolmitasomalli 

 

Kemiallisen tiedon kolmitasomallia voidaan havainnollistaa esimerkin avulla. Kun poltamme 

magnesiumnauhaa, niin makrotasolla voimme havaita magnesiumille tyypillisen kirkkaan liekin. 

Mikrotasolle siirryttäessä voidaan tarkastella esimerkiksi magnesium- ja happiatomien välisiä 

hapettumis-pelkistymis-reaktioita, elektronien siirtymisiä sekä palamisreaktiossa syntyviä 

tuotteita eli oksideja. Magnesiumin palamisreaktiossa magnesium reagoi hapen kanssa, jolloin 

palamisreaktiossa vapautuu energiaa. Tämä vapautuva energia purkautuu fotoneina, mikä 

voidaan havaita kirkkaana liekkinä. Symbolisella tasolla magnesiumin palamista voidaan esittää 

seuraavanlaisen reaktioyhtälön avulla: 

        2 Mg (s) + O2(g) → 2 MgO(s).                                        (1) 

Kokeneet kemistit ja opettajat kykenevät käsittelemään kemiallisen tiedon tasoja yhtäaikaisesti, 

mutta opiskelijoille näiden tasojen yhtäaikainen hallitseminen voi tuottaa suuria haasteita. On 

myös mahdollista, että opiskelijat eivät tiedosta lainkaan näiden tasojen olemassaoloa. Tämän 

johdosta opettajan olisi hyvä tiedostaa kemiallisen tiedon tasot ja myös selventää nämä 

opiskelijoille. Tiedon tasojen omaksuminen helpottaisi kemiallisen tiedon omaksumista, jolloin 

tällä olisi luonnollisesti vaikutusta myös oppimisen kehitykseen. 



 
 

Yliopistotasolla kemian opetuksessa tulisi pyrkiä siihen, että opiskelijat kykenisivät käyttämään 

kaikkia kemiallisen tiedon tasoja ja myös käsittelemään tietoa niiden välillä. Yliopisto-opintojen 

alkuvaiheessa olevilla opiskelijoilla voi silti olla ongelmia tiedon tasojen yhdistämisessä. 

Opettaja tuntee nämä tasot ja pystyy opetustilanteen aikana käsittelemään kemiallista tietoa 

kaikkien tasojen välillä. Opiskelija ei tähän välttämättä kuitenkaan kykene, minkä johdosta 

opiskelijalle voi muodostua virhekäsityksiä opetettavasta kemian aiheesta. 

Alkuvaiheessa kemian opintoja opettajan kannattaisi opetuksessaan liikkua siis korkeintaan 

kahden kemiallisen tiedon tason välillä kerrallaan, ja opetettavaa asiaa tulisi kertoa pienissä 

osissa kerrallaan. Tällöin opiskelijat pystyvät käsittelemään opetettua aihetta paremmin, jolloin 

myös ymmärrys kemiallisten tiedon tasojen välillä kehittyy. Tällöin mahdolliset virhekäsitykset 

korjautuvat. Myöhemmin tieto kemiallisen tiedon tasoista auttaa opiskelijaa myös jäsentelemään 

opiskeltavaa asiaa paremmin, mikä myös vähentää virhekäsitysten syntymistä. 

Alle on koottu muutamia aiheeseen liittyviä linkkejä artikkeleihin, joissa kemiallisen tiedon 

kolmitasoa ja kemian oppimisen ongelmia on käsitelty. Voit tutustua näihin artikkeleihin, kun 

sinulla opintojesi välissä on aikaa. 

A.H. Johnstone, Teaching of Chemistry – Logical or Psychological?  

http://www.chem.uoi.gr/cerp/2000_January/pdf/056johnstonef.pdf 

 

G. Sirhan, Learning Difficulties in Chemistry: an Overview 

http://www.tused.org/internet/tufed/arsiv/v4/i2/metin/tusedv4i2s1.pdf 

 

 

 

 

 

 

Yhteenveto luvusta 3: 

- Kemiallinen tieto voidaan jakaa kolmeen erilaiseen tasoon: mikro- makro- sekä 

symbolinen taso. 

- Opettajan on hyvä tiedostaa nämä tasot, ja ne kannattaa kertoa myös opiskelijoille 

kurssin aikana. 

- Uutta aihetta opetettaessa asiaa kannattaa tarkastella korkeintaan kahden tiedon 

tason näkökulmasta, jolloin opiskelijoiden on helpompaa ymmärtää opetettavaa 

aihetta, ja heille ei synny virhekäsityksiä. 

http://www.chem.uoi.gr/cerp/2000_January/pdf/056johnstonef.pdf
http://www.tused.org/internet/tufed/arsiv/v4/i2/metin/tusedv4i2s1.pdf


 
 

4. Erilaisia oppimiskäsityksiä ja lähestymistapoja opetukseen 

 

Opettajilla voi olla erityyppisiä näkemyksiä opetustavoista. Opetuksen lähestymistavalla 

tarkoitetaan opettajan kaikkea toimintaa, jolla hän lähestyy opetus- ja oppimistilanteita. Yleisesti 

opetuksen lähestymistavat voidaan jakaa kahteen osaan, jotka ovat sisältölähtöinen sekä 

oppimislähtöinen lähestymistapa. Opetuksen lähestymistavat puolestaan perustuvat erilaisiin 

oppimiskäsityksiin. Oppimiskäsityksellä voimme selittää, miten ja millä tavoin oppimista 

tapahtuu. Yleisimmät oppimiskäsitykset ovat behaviorismi ja konstruktivismi. 

 

4.1 Oppimiskäsityksiä 

 

Behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan oppimista tapahtuu silloin, kun opiskelijaan 

kohdistetaan jokin ulkoinen ärsyke. Tällöin opiskelija reagoi ärsykkeeseen. Opiskelijalle 

annetaan positiivista palautetta, mikäli reaktio on opettajan haluama. Jos opiskelijan reaktio ei ole 

halutunlainen, niin opettajan antama palaute on negatiivista. Behavioristisen oppimiskäsityksen 

mukaan oppimista alkaa lopulta tapahtua, kun opiskelija muodostaa yhteyden annetun ärsykkeen 

ja positiivisen palautteen välille. 

Behaviorismissa opettajan rooli korostuu hyvin merkittävästi. Tämän vuoksi behaviorismin 

yhtenä ongelmana on koettu se, että opiskelijan rooliksi jää vain annetun tiedon 

vastaanottaminen. Tämän seurauksena laadukasta oppimista ei yleensä tapahdu, sillä opiskelija ei 

pysty millään tavoilla määrittelemään ja ohjaamaan omaa oppimistaan. 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppimista ei nähdä tiedon passiivisena 

vastaanottamisena, vaan opiskelijan aktiivisena toimintana, jossa hän tulkitsee ja havainnoi uutta 

tietoa ja osaa myös yhdistellä sitä omakohtaisiin tietoihin ja kokemuksiin. Opiskelijan pitää siis 

itse miettiä ja päättää, miten hän käsittää ja tulkitsee annetun opetuksen. Konstruktivismissa 

tiedon omaksuminen koetaan tärkeämmäksi ulkoa oppimiseen nähden. Myös sosiaalinen 

vuorovaikutus on yksi konstruktivismin ominaispiirre. Oppimisprosessia ei nähdä valmiin tiedon 



 
 

siirtymisenä, vaan oppimisessa kuvastuu se, mitä opiskelija tarkkailee, tulkitsee ja tekee 

oppimisprosessin aikana. 

Oppimiskäsityksiin pohjautuen on syntynyt erilaisia lähestymistapoja opetukseen. 

Sisältölähtöisen lähestymistapa perustuu behavioristiseen oppimiskäsitykseen ja 

oppimislähtöinen opetustapa puolestaan konstruktivismiin. Seuraavassa luvussa 4.2 on esitelty 

näitä lähestymistapoja lyhyesti. 

 

4.2 Lähestymistapa opetukseen 

 

Oppimislähtöisessä lähestymistavassa suurimpana tavoitteena on edistää opiskelijoiden 

oppimisprosessia. Opettajan rooli on hyvin merkityksellinen. Oppimislähtöisessä 

lähestymistavassa opettajan tärkeimpänä tavoitteena on motivoida ja tukea opiskelijoita 

oppimisprosessin aikana. Lisäksi opettajan tulisi muistaa kohdata opiskelijoita enemmän 

yksilöinä. Oppimislähtöisessä lähestymistavassa opettajan roolina on myös pyrkiä kehittämään 

opiskelijoiden ajattelutaitoa ja antaa tukea heidän tietotaidon kehittymisessä. 

Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa opettaja ei anna suoria vastauksia opiskelijoiden 

esittämiin kysymyksiin. Sen sijaan opettaja voi ohjata opiskelijat pohtimaan esille nostettua 

ongelmatilannetta ensin keskinäisesti, jonka jälkeen aiheesta keskustellaan yhteisesti ja esitettyyn 

ongelmaan tarjotaan ratkaisut. Tämäntyyppisellä toiminnalla pyritään siihen, että opiskelijat 

rakentavat itse tietokäsitystään. Siksi opettajan roolia voidaan korostaa opiskelijoiden itsenäisen 

ajattelun tukemisvaiheessa. 

Sisältölähtöisessä lähestymistavassa opetus pohjautuu opetettavaan asiasisältöön sekä 

opetusmateriaaliin. Tätä lähestymistapaa suosiva opettaja kokee, että hänen roolinaan on kertoa 

opetettava asia omien näkökulmiensa mukaisesti ja välittää se suoraan opiskelijoille. 

Sisältölähtöiseen lähestymistapaan perustuva opetus pyritään rakentamaan opetussuunnitelmien 

mukaisten perusteiden pohjalta. Tämän johdosta opetuksen sisältö suunnitellaan tarkkaan 

aikatauluun nojautuen. 

Sisältölähtöisessä lähestymistavassa opettajan rooli koetaan usein velvollisuutena, jolloin 

opettajan ja opiskelijoiden välinen suhde voi jäädä hyvin etäiseksi. Opettaja kohtaa opiskelijat 



 
 

vain yhtenä ryhmänä, eikä lainkaan yksilötasolla. Opiskelijoiden rooliksi jääkin ainoastaan 

opetettavan tiedon vastaanottaminen. Tämä voi johtaa oppimisvaikeuksiin. Myöskään 

vuorovaikutuksen puute opettajan ja opiskelijoiden välillä ei edesauta oppimista. 

Tutkimuksissa on havaittu, että oppimislähtöisen lähestymistavan käyttö opetuksessa on 

parantanut oppimistuloksia. Opetustilanteita olisi siis hyvä lähestyä enemmän opiskelijoiden kuin 

opettajan ja näkökulmasta. Kokemattomalle opettajalle sisältölähtöinen opetustyyli voi olla 

ensimmäisillä opetuskerroilla turvallinen vaihtoehto. Vähitellen omaa opetustaan kannattaa 

kuitenkin kehittää oppimislähtöiseen suuntaan, sillä tällä opetustyylillä omaa opetustaan voi 

kehittää paremmin.  

 

4.3 Opiskelijoiden lähestymistapoja oppimiseen 

 

Myös opiskelijoilla voi olla erilaisia lähestymistapoja oppimiseen. Näillä oppimisen 

lähestymistavoilla tarkoitetaan tapoja, joilla erilaiset opiskeluun liittyvät asiat voidaan tulkita, 

ymmärtää sekä kokea. Opettajan on hyvä tunnistaa opiskelijoiden asennoituminen annettavaan 

opetukseen. 

Pintasuuntautuva opiskelija ei usein aseta opiskeluunsa minkäänlaisia oppimistavoitteita. 

Tämäntyylisen oppijan ainoa motivaatio on yleensä selviytyä kursseille asetetuista vaatimuksista. 

Opiskelija saattaa toistaa tiettyjä kurssilla esiintyviä yksityiskohtaisia aiheita, eikä esimerkiksi ole 

luonut opiskeluunsa minkäänlaista strategiaa. Sen johdosta pintasuuntautuva opiskelija saattaakin 

kokea opiskelun stressaavana, jolloin oppimisessa koetaan haasteita. 

Syväsuuntautunut opiskelija sen sijaan kokee suurta halua ymmärtää opiskelemaansa aihetta. 

Oppimistilanteissa opiskelija yhdistelee aiemmin opittuja tietoja uusiin ja pyrkii lisäksi 

tarkastelemaan asioita kriittisesti. Syväsuuntautuneella opiskelijalla myös opiskelumotivaatio on 

yleensä korkealla tasolla. 

Opettajan käyttämä lähestymistapa voi myös vaikuttaa opiskelijoiden lähestymistapaan 

oppimisprosessissa. Yleisesti on havaittu, että oppimislähtöinen opetus on lisännyt opiskelijoiden 

syväsuuntautuneisuutta ja vastaavasti sisältölähtöinen opetus on lisännyt pintasuuntautuneisuutta. 

Tämän perusteella opetuksessa tulisi suosia enemmän oppimislähtöistä opetustapaa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Opetukseen valmistautuminen 

 

Oman opetuksen suunnittelu on olennainen osa opetustyötä. Yleensä opetuksen suunnittelun 

lähtökohtina ovat kurssikohtaiset tavoitteet sekä eri tutkintoihin asetetut päätavoitteet. Jos 

opetettavalla kurssilla on tarjolla opettajamateriaalia, niin siihen on hyvä tutustua hyvissä ajoin 

ennen opetuskertoja. Laboratoriokurssien töitä kannattaa myös testata etukäteen itse ennen niiden 

opettamista. Tämä helpottaa opetusta esimerkiksi mahdollisissa ongelmatilanteissa. Opetuksen 

suunnitteluun ja valmisteluun olisi hyvä varata aikaa, vaikka oma aikataulu jatko-opintojen 

suhteen olisikin tiukka. Huolellisesti suunniteltu opetus helpottaa yleensä itse opetustilannetta. 

Opetuksen suunnittelu voidaan jakaa yleisesti neljään erilaiseen vaiheeseen: 

1. Oppimistavoitteiden määrittely. Opettajana sinun tulisi pohtia, mitä haluat opiskelijoiden 

opetuksestasi oppivan. Esimerkiksi mitkä ovat kurssin kannalta tärkeimmät asiat, jotka kaikkien 

tulisi ymmärtää ja hallita. Lisäksi voit miettiä, millaisia tavoitteita haluat asettaa opetuksellesi. 

2. Opetettavan aineksen ja sisällön valinta. Opettavilla kursseilla, kuten laboratoriokursseilla, 

opetettava asiasisältö on yleensä jo jäsennelty valmiiksi (esimerkiksi viikoittain suoritettavat 

tietyt laboratoriotyöt). Opettajana sinun kannattaa kuitenkin selventää itsellesi, mitkä kurssin 

aiheista ovat olennaisia ja keskeisiä, ja mitkä asiat opiskelijoiden halutaan ehdottomasti oppivan. 

Yhteenveto luvusta 4: 

- Oppimiskäsitykset voidaan jakaa yleensä behaviorismiin ja konstruktivismiin. 

- Opetuksessa kannattaa suosia enemmän oppimislähtöistä lähestymistapaa, sillä siitä 

koetaan olevan enemmän hyötyä opiskelijoiden oppimisen kannalta. 

- Aloittelevana opettajana voit aluksi turvautua sisältölähtöiseen opetustapaan, mutta 

vähitellen omaa opetusta on hyvä kehittää oppimislähtöiseen suuntaan. 

- Omaa opetusta kannattaa kehittää oppimislähtöiseksi, sillä tällä on positiivista 

vaikutusta myös opiskelijoiden asennoitumiseen opiskelua kohtaan. 

- Opettajan kannattaa pyrkiä tunnistamaan opiskelijoiden asennoituminen 

opetettavaan asiaan 



 
 

3. Oppimisen arviointikeinojen valinta. Kun olet asettanut oppimistavoitteet opetettavalle 

asiasisällölle, mieti millaisilla keinoilla voit tukea opiskelijoiden oppimista. Arviointimenetelmät 

ovat yleensä kurssikohtaisia ja valmiiksi linjattuja, mutta niiden pitäisi kuitenkin olla samassa 

linjassa valitsemiesi oppimistavoitteiden kanssa. Kun arvioit opiskelijoiden osaamista, saat 

samalla tietoa siitä, onko opetuksesi onnistunut asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja onko 

valitsemasi opetustapa ollut oikea.  

4. Opetusmenetelmien valinta. Opettajana sinun tulisi pohtia, millaisilla keinoilla saat 

opiskelijat oppimaan parhaiten. Myös opetusmenetelmien tulisi olla samassa linjassa 

oppimistavoitteiden sekä arviointimenetelmien kanssa. 

Myös opiskelijoiden osaamisen arvioinnin suunnittelu kuuluu olennaisena osana 

opetustilanteiden suunnitteluun. Tässä suunnitteluvaiheessa voidaan hyödyntää edellä esitettyjä 

neljää suunnitteluvaihetta. Tämän jälkeen opetuksen suunnittelu voidaan kiteyttää seitsemän 

vaiheen ohjeeksi: 

1. Selvitä opettamiesi opiskelijoiden opiskelutyyli/oppimistavat. 

2. Esitä opiskelijoille yhtenäiset oppimistavoitteet opetettavasta aiheesta. 

3. Suosi sellaisia opetusmenetelmiä, jotka kehittävät oppimista, ja jotka soveltuvat parhaiten 

opetettavaan aiheeseen. 

4. Käytä opiskelijoiden arviointiin sellaisia tapoja, joiden avulla saat opiskelijat suuntaamaan 

opiskelunsa opetettavan aiheen osaamiseen ja ymmärtämiseen. 

5. Muista myös tarkkailla ja arvioida omaa opetustasi! Opiskelijoilta kannattaa pyytää palautetta 

opetuksesta. Lisäksi voit pyytää palautetta kollegoiltasi, tai ohjaavalta opettajalta. Voit 

esimerkiksi pyytää heitä seuraamaan opetustasi. 

6. Esiintymistaitoja ja ilmaisua on hyvä harjoitella ja kehittää jatkuvalla syklillä. 

7. Kannattaa pitää itsensä ajan tasalla oman tieteenalan kysymyksissä. 

 

 

 



 
 

6. Opetustilanne ja ryhmänhallinta 

 

Tässä kappaleessa on esitelty muutamia esimerkkitilanteita ryhmänhallintaan liittyen. 

Esimerkkitilanteisiin on annettu myös suuntaa antavia toiminnallisia vinkkejä. Jos kohtaat 

opetuksesi aikana haastavia tilanteita ryhmänhallintaan liittyen, kannattaa myös turvautua 

vertaistuelliseen apuun. Haastavista tilanteista keskusteleminen esimerkiksi muiden jatko-

opiskelijoiden tai vastuuopettajan kanssa kehittää sinua opettajana. Lisäksi voit saada 

keskusteluista neuvoja, joiden johdosta osaat toimia vastaavissa tilanteissa toisin. 

Laboratorio-opetuksessa tai laskuharjoituksissa saatat kohdata alla esitettyjä esimerkkitilanteita. 

Näihin mallitilanteisiin voit asennoitua ja hakea ratkaisua seuraavilla tavoilla: 

1. Yksi opiskelija on usein ainoana äänessä, esittää kysymyksiä, ja vastaa ainoana 

esittämiisi kysymyksiisi 

- Kehoita opiskelijoita pyytämään vastauslupaa esittämiisi kysymyksiisi esimerkiksi 

viittaamalla. Tällä voidaan hillitä innokkaimman opiskelijan välitöntä vastaamista 

esittämiisi kysymyksiin. Lisäksi sinulla on tällöin helpompaa valita myös muita 

opiskelijoita vastaajiksi. 

- Älä tuomitse innostuneen opiskelijan aktiivisuutta. Voit esimerkiksi pyrkiä ohjaamaan 

opiskelijan esittämät kysymykset koko ryhmälle, jolloin muut saavat mahdollisuuden 

vastaamiseen. 

- Voit ehdottaa keskustelun jatkamista opetuskerran loppupuolella, mikäli kysymysten 

käsittely vie liikaa aikaa opetuksesta. Mikäli sinulla on aikaa, voit jatkaa keskustelua 

myös opetuksen jälkeen. 

- Jos esitetyt kysymykset eivät liity mitenkään opetettavaan aiheeseen, pyri ohjaamaan ja 

pitämään opetus oikeassa aiheessa. 

2. Opiskelija esittää sinulle opetustilanteessa kysymyksen, johon et osaa vastata 

täsmällisesti sillä hetkellä 

- Joskus ei välttämättä kannata heti vastata opiskelijalle suoraan, että et tiedä kysymykseen 

vastausta. Näin vastaamalla saatat heikentää auktoriteettiasemaasi opettajana, sillä 



 
 

opiskelijat uskovat sinun olevan asiantuntija. Jos esität opiskelijoille suoraan 

tietämättömyyttäsi johonkin asiaan, heidän luottonsa sinuun saattaa laskea. 

- Voit haastaa opiskelijoita heittämällä esitettyä kysymystä takaisin heille pohdittavaksi. 

Tällöin saat myös itsellesi lisäaikaa kysymyksen vastaukseen pohtimiseen. 

Opiskelijoiden keskinäisen pohdinnan jälkeen vastausta voidaan käydä läpi yhteisesti. 

- Voit myös tarvittaessa esittää opiskelijalle, että et ole täysin varma esitetyn kysymyksen 

vastauksesta, mutta lupaat selvittää asian opiskelijalle esimerkiksi seuraavan 

opetuskerran alussa. Tällöin opiskelijoiden luotto sinuun säilyy.  

- Sinun tulee ehdottomasti kuitenkin muistaa esittää vastaus seuraavalla opetuskerralla, 

sillä hyvin usein opiskelijat muistavat tämäntyyppiset tilanteet. Opiskelijoille asian 

selvittämättä jättäminen voi vaikuttaa opettajan auktoriteettiin ryhmänohjaajana. 

3. Hidas opiskelija laboratoriossa 

- Kierrä työparien/opiskelijoiden luona säännöllisesti ja varmista, että jokainen 

työskentelee annettujen ohjeiden mukaisesti eikä tee muuta ylimääräistä. 

- Voit kerrata säännöllisin väliajoin opiskelijoille laboratoriossa työskentelemisen 

periaatteita. Vähitellen opiskelijat alkavat muistaa näitä periaatteita, jolloin heille alkaa 

kehittyä tiettyä rutiinia laboratoriotyöskentelyyn. 

- Opiskelijoiden hitaus voi johtua myös siitä, että he eivät ole ymmärtäneet opetettavaa 

aihetta. Siksi kannattaakin aina tarkistaa opiskelijoita, ovatko he valmistautuneet 

opetettavaan aiheeseen ja ymmärtäneet, mitä kyseisessä laboratoriotyössä tehdään ja mikä 

se tarkoitus on. 

4. Opiskelija, joka ei noudata ohjeita tai haluaisi toimia toisin 

- Yliopistotasolla opiskelijat todennäköisemmin osaavat käyttäytyä ja toimia annettujen 

ohjeiden mukaisesti, jolloin ongelmatilanteita harvoin syntyy. 

- Laboratoriossa opiskelijoille tulee ehdottomasti korostaa turvallisuutta ja muistuttaa 

esimerkiksi, miksi heidän tulee käyttää asianmukaisia suojavarusteita. 

- Laadi opetusryhmällesi yhteiset säännöt ja kerro ne opiskelijoille. 

- Älä taivu opiskelijoiden ehdotuksiin, vaan pidä kiinni annetusta yhtenäisestä linjasta. 

- Älä menetä malttiasi, vaan pysy sinnikkäänä ja päättäväisenä yhtenäisen linjan suhteen. 

Tällöin auktoriteettiasema säilyy sinulla opetuksessa. 

 



 
 

7. Muita ohjeita 

 

Oma persoonasi vaikuttaa luonnollisesti opetustilanteeseen ja sen myötä voit löytää nopeastikin 

omanlaisesi tyylin opettamiseen. On kuitenkin hyvä huomioida, että ei ole olemassa yhtä ainoaa 

oikeaa tapaa tai tyyliä opettaa asioita. Välillä on kannattavaa kokeilla erilaisia opetustapoja ja -

tyylejä, sillä tällöin sinulla on mahdollisuus kehittää opettamistasi. Kokeilemalla erilaisia 

opetustapoja saatat löytää myös jonkun toisen itsellesi sopivan tyylin opetukseesi. Tällöin voit 

soveltaa itsellesi sopivia tapoja erilaisiin opetustilanteisiin, kuten esimerkiksi laskuharjoitusten tai 

laboratorioryhmien ohjaamiseen. 

Opetuksen aikana opiskelijat esittävät usein erilaisia kysymyksiä opiskelijoille. Joihinkin 

kysymyksiin opettajan on helppoa antaa tiivis vastaus. Tämäntyylisiä kysymyksiä voivat olla 

esimerkiksi: 

”Onko tämä lämpötila sopiva refluksointiin?” 

”Voisitko näyttää, miten tämä laite kytketään päälle?” 

Toiset kysymykset saattavat sen sijaan vaatia tarkempaa vastausta. Opiskelija ei esimerkiksi osaa 

tulkita tutkittuja mittaustuloksia, ja hän pyytää sinua kertomaan, miten tulokset pitäisi tulkita. 

Suoran vastauksen antaminen opiskelijalle ei rohkaise häntä itsenäiseen ajatteluun, jolloin asian 

oppiminen voi jäädä hyvin pinnalliseksi. Suoran vastauksen antamisen sijaan voit käyttää 

erilaisia kysymyksiä, joilla voit ohjata opiskelijoiden ajattelua. 

Tällaisessa tilanteessa sinun tulisi saada ensin selville, missä kohdassa opiskelijan ymmärrys 

loppui tutkittavassa aiheessa. Sen jälkeen voit esittää rakentavia kysymyksiä, jotka johdattavat 

opiskelijan oikeisiin johtopäätöksiin. Myös ohjaavat kysymykset, joilla tarjotaan opiskelijalle 

vinkkejä, auttavat opiskelijan ohjaamisessa. Ohjaavia ja rakentavia kysymyksiä on hyvä käyttää 

silloin, kun opiskelija näyttää olevan jumissa opiskeltavan aiheen kanssa. Alla on esitetty 

esimerkkeinä joitakin ohjaavia kysymyksiä: 

”Voisitko kertoa tarkasti, mitä olet tehnyt tutkimuksessasi?” 

”Miten reaktio-olosuhteet vaikuttivat tuloksiin?” 

”Mitä tässä reaktiossa tapahtuu?” 



 
 

”Mitkä asiat voisivat selittää saatuja tuloksia?” 

”Mistä tuloksissa esiintyvät poikkeavuudet voisivat johtua?” 

”Miten tuloksesi eroavat kirjallisuudessa esiintyvistä arvoista?” 

”Mikä yhteyksiä tuloksillasi on teoriaan ja käsitteisiin?” 

”Mitä tuloksista voi omasta mielestäsi päätellä?” 

”Miten voisit ratkaista tämän ongelman?” 

Laboratorio-opetuksen tarkoituksena on harjoitella myös fyysisiä kädentaitoja. Uusia taitoja 

harjoitellessa opettaja voi näyttää opiskelijoille mallia esimerkiksi erilaisten laitteiden käytöstä. 

Tällaisissa tilanteissa kannattaa käyttää erilaisia eleitä apuna ohjeiden annon aikana. Myös 

suulliset kehotukset toimivat hyvänä tehokeinoina asioiden selventämisessä. 
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