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ABSTRAKTIT

I Fysiikka ja kemia (pj. Kalle Juuti ja Jarkko Lampiselkä)
Tila: Aurora, sali 208

Selittävä puhe fysiikan ja kemian tunneilla
Kärnä Pirkko, Vesterinen Veli-Matti, Aksela Maija, Helsingin Yliopisto

Uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan opettajan tulee ohjata op-
pilaan oppimista ja kasvua siten, että koululainen aktiivisesti osallistuu tavoitteiden asetteluun ja
koko oppimisprosessiin. Oppiminen ja motivaatio ovat oppilaan sisäisiä prosesseja. Tarkoittaako
tämä sitä, että opettajan puhe fysiikan ja kemian tunneilla vähenee? Etnografisen tutkimuksemme
mukaan esimerkilliset fysiikan ja kemian opettajat vaikuttavat oppilaan oppimiseen ja motivaatioon
esimerkiksi hyvällä selittämistaidolla. Selittämisen kautta opettaja nostaa esille kokeellisen tutki-
muksen vaiheita sekä laittaa oppilaat huomaamaan käsitteen muodostuksen kannalta oleelliset
asiat. Selittäminen sisältää käsitteiden sitomisen koululaisten omaan maailmaan ja myös yhteiskun-
taan. Oppilaat saavat myös käsityksen tiedon rakenteesta ja riippuvuussuhteista. Tämä edellyttää
toimivaa vuorovaikutusta, hyvää opettajaoppilas-suhdetta. Kukin opettaja rakentaa opetustyylinsä
ja opettajaoppilas-suhteen persoonallisten ominaisuuksiensa mukaan. Vaikka selittävän puheen
määrä on siinä vähäisempää, tutkimuksessamme selittämisen merkitys näkyi pitemmällä aikavälillä
myös oppilaskeskeisessä opetuksessa, jossa opettaja pääasiassa ohjaa oppilaita itsenäiseen toimin-
taan. Uuden opetussuunnitelman päättöarvioinnin kriteereissä edellytetään muun muassa, että op-
pilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä fysiikan ja kemian keskeisten käsitteiden avulla. Opettajan an-
tama selittämisen malli tukee oppilaiden kykyä esittää ilmiöitä kaavioiden ja kuvien avulla, keskus-
tella niistä sekä kertoa missä ilmiöt havaitaan, miten niitä voidaan tutkia, mihin ilmiöt liittyvät ja
mitä sovelluksia niillä on.

Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten asennoituminen science-aineina kohtaan aineittain ja aine-
ryhmittäin tarkasteltuna
Harry Silfverberg, Eila Matikainen ja Eija Yli-Panula, Turun yliopisto

Luonnontieteiden kouluopetus on meillä perinteisesti organisoitunut kansainvälisesti tarkastellen
poikkeuksellisen selvästi kahteen aineryhmään so. yhtäältä fysiikkaan ja kemiaan (fyke) ja toisaalta
biologiaan ja maantietoon (bige). Hankkeessamme tarkastelimme, missä määrin kahtiajako näkyy
myös peruskoulun oppilaiden suhtautumisessa näihin oppiaineisiin. Tutkimusongelmiksi muotou-
tuivat seuraavat kysymykset 1) Onko yhdeksäsluokkalaisilla oppilailla selkeitä oppiaineiden välisiä
eroja suhtautumisessa fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon opiskeluun, ja jos on, niin millaisia
erot ovat? 2) Ryhmittyvätkö science-aineet myös asennetasolla kuten koulun oppiaineet pareiksi
fyke ja bige? Tutkimusaineisto kerättiin yhdeksännen luokan oppilailta (n=167) suomennetulla ja
lyhennetyllä versiolla asennemittarista Class Colorado Learning Attitudes about Science Survey
(Adams et al., 2006). Mittarista laadittiin neljä saman sisältöistä ja kaikkiin tarkasteltuihin oppiainei-
siin (fy, ke, bi, ge) soveltuvaa versiota, joissa osiot olivat samat vain nimeltä mainittujen oppiainei-
den vaihdellessa. Esityksessä tarkastellaan aineiston perusteella alustavia havaintoja oppilaiden



asenteiden eroista ja yhtäläisyyksistä oppiaineittain ja aineryhmittäin.

Adams, W. K., Perkins, K. K., Podolefsky, N. S., Dubson, M., Finkelstein, N. D., & Wieman, C. E.
(2006). New instrument for measuring student beliefs about physics and learning physics: The Col-
orado Learning Attitudes about Science Survey. Physical Review Special Topics - Physics Education
Research, 2(1), 10101. Retrieved from http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevSTPER.2.010101

Opetusmenetelmien ja -sisältöjen leviäminen koulussa - opettajan velvollisuudet ja valinnat?
Miikka de Vocht, Helsingin yliopisto

Koulureformien tutkimuksessa on monia käsityksiä siitä, mitkä tekijät ajavat muutosta eniten (mm.
poliittinen ilmapiiri, yhteiskunnan arvot, opetussuunnitelma). Tärkeä osa koulureformeja on uusien
opetusmenetelmien ja -sisältöjen, eli opetusinnovaatioiden, leviäminen. Laajalti sovellettu Rogersin
Innovaatioiden diffuusiomalli näkee opettajat, kuten muutkin omaksujat, autonomisina yksilöinä,
joilla on valta omaksua tai hylätä opetusinnovaatio. Mallin mukaan paras tapa levittää innovaatiota
on kohdistaa se mielipidevaikuttajiin, innovoijiin ja aikaisiin omaksujiin, joiden kautta se sitten leviää
jääräpäisempiin omaksujiin.  Concerns-Based Adoption Model (C-BAM) käsittelee puolestaan opet-
tajien kiinnostuksia ja huolenaiheita eri kategorioissa (mm. kompetenssi, resurssit, innovaation so-
pivuus), joiden ajatellaan peilaavaan mahdollisia ongelmakohtia opetusinnovaation leviämisessä.
Opettajien kiinnostuksia ja huolenaiheita voi myös käyttää hyödyksi opetusinnovaation kehittämi-
sessä. Esityksessäni käsittelen opetusinnovaatioiden leviämistä diffuusiomallin ja C-BAM:n näkökul-
masta. Erityisesti kiinnitän huomiota tekijöihin, joita Rogersin mallissa ei tyypillisesti oteta huomi-
oon. Näitä ovat innovaatioiden omaksumisen ja hylkäämisen aikaskaalat, omaksujan autonomia to-
teutustavan valinnassa, verkostojen ja sosiaalisen pääoman merkitys sekä perustelut omaksujien
jakamisessa erilaisiin luokkiin. Tarkastelen näitä seikkoja sekä yleisesti että nojautuen aiempaan tut-
kimukseeni, jossa olen selvittänyt, millaisia kiinnostuksia ja huolenaiheita eurooppalaisilla opetta-
jilla on Responsible Research and Innovation (RRI) -opetuksesta, jossa tuodaan tieteen yhteiskun-
nallista roolia opetukseen.

II Fysiikka ja kemia (pj. Kalle Juuti ja Jarkko Lampiselkä)
Tila: Aurora, sali 208

Opetuksen muuttuvat tavoitteet - sisältötiedosta luonnontieteelliseen lukutaitoon
Tommi Kokkonen ja Antti Laherto, Helsingin yliopisto

Luonnontieteiden kouluopetuksen tavoitteenasettelua on jo pitkään laajennettu tieteellisen sisäl-
tötiedon ulkopuolelle. Perinteisen sisältötietopainotuksen sijaan on alettu korostaa luonnontieteel-
listä lukutaitoa (engl. scientific literacy), jonka tavoitteena on antaa oppilaille valmiuksia osallistua
tieteeseen ja teknologiaan liittyvään keskusteluun ja päätöksentekoon henkilökohtaisissa, yhteis-
kunnallisissa ja globaaleissa kysymyksissä. Suomen tuoreen opetussuunnitelmauudistuksen paino-
tukset ja ilmiöpohjaisen oppimisen ottamisessa tärkeäksi osaksi opetusta ovat osa tätä maailman-



laajuista kehitystä. Tässä esityksessä tarkastelemme luonnontieteiden tavoitteita ja luonnontieteel-
listä lukutaitoa koskevaa kirjallisuutta yleisesti sekä erityisesti Suomen viimeaikaisia uudistuksia tä-
män kirjallisuuden valossa. Esitämme, että luonnontieteellisen lukutaidon opettamiseen ja ilmiöop-
pimiseen liittyy ratkaisemattomia jännitteitä. Yhtäältä nämä uudet tavoitteet luovat haasteita sisäl-
tötiedon opettamisen suhteen: mitä sisältötietoa tarvitaan luonnontieteelliseen lukutaitoon, entä
mahdollisiin luonnontieteen tuleviin opintoihin? Toisaalta, opitun pitäisi olla autenttista ja relevant-
tia oppiaineen näkökulmasta, toisaalta oppilaan. Tutkimuskirjallisuudessa tällaista autenttisuutta ja
relevanssia tarkastellaan yleensä vain yhdestä näkökulmasta kerrallaan. Me argumentoimme, että
tavoitteiden yhdistäminen vaatii kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa ja käsitteiden uudelleen-
määrittelyä sekä luonnontieteiden opetuksen tutkimukseen että kehittämiseen.

Luokanopettajaopiskelijoiden yhteistoiminnalliset taidot ympäristöopin kurssilla
Sari Harmoinen, Oulun yliopisto

Tyypillisissä oppimistilanteissa luokkahuoneessa opettaja ohjaa oppimista. Erityisesti ryhmätyös-
kentelytilanteissa merkitykselliseksi tulee myös ryhmän sisäinen ohjaaminen. Luokkahuoneissa käy-
tetään ryhmätyöskentelyä usein sosiokonstruktivistisistä syistä ja ryhmiin jakamisen tekee usein
opettaja ja samoin hän toimiin myös ryhmätyöskentelyn ohjaajana. Yhteisöllinen oppiminen ryh-
missä tarkoittaa ryhmän yhteisen tavoitteen asettamista sekä yhdessä toimimista. Yhteisöllinen op-
piminen on taito, jota vaaditaan POPS(2014):n mukaisesti jo hyvin pieneltä koululaiselta. Onkin mer-
kityksellistä tietää kuinka valmiita opettajaopiskeijat ovat tällaiseen tekemiseen, johon he ohjaavat
omia oppilaitaan tulevassa työssään. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan opettajaopiskelijoiden
(n=36) kykyä yhteisölliseen oppimiseen ja vertaisohjaamiseen kahden tunnin mittaisella yksinker-
taisia koneita käsittelevällä harjoituskerralla. Opiskelijat jakautuivat itse sopimallaan tavalla kuuteen
3-4 hengen ryhmään. Opiskelijoiden toimintaa tarkastellaan kahden kysymyksen kautta: millaisia
yhteisöllisen oppimisen taitoja opettajaopiskelijoilla on sekä miten yhteisöllinen oppiminen näkyy
jaetussa asiantuntijuudessa. Ryhmien toiminta on videoitu ja jokaisen ryhmän jäsenen puhe on tal-
lennettu yksilöllisellä tallentimella. Videot on analysoitu nVivo ohjelmalla. Analyysissä on kiinnitetty
erityisesti huomiota argumentaatioon sekä ryhmän sisäiseen yhteisöllisyyteen. Tutkimukseen osal-
listuneiden opettajaopiskelijoiden yhteisölliset taidot olivat videoidussa harjoituksessa hyvin erilai-
set. Jos ryhmässä syntyi avoin ja toisia kuunteleva ilmapiiri, saatiin ryhmän jäsenet osallistumaan
aktiivisesti yhteiseen toimintaan. Näin ryhmäläisillä oli yhteinen jaettu käsitys tarkasteltavasta asi-
asta. Jos vuorovaikutus oli puutteellista tai heikkoa, ei yhteistä ymmärrystä näyttänyt myöskään
syntyvän. Ryhmän yhteisöllisyyttä ei kuitenkaan ole helppo havainnoida pelkästään keskustelun tai
toiminnan kautta, eikä lopputuloskaan kerro yhteisöllisyyttä. Tarkemmin keskusteluun osallistunei-
den argumentaatioon perehtymällä nähdään kuinka yhteisöllisesti ryhmä toimii. Tutkimuksen tu-
loksien perusteella havaitaan, että ryhmien yhteisöllistä toimintaa tulee ohjata ja opastaa. Se on
tulevaisuuden oppisen taito, jota harjoitellaan ja opitaan samalla tavalla kuin muitakin taitoja tai
tietoja.



Fysiikan opettajaksi opiskelevien käsitteellisen kehityksen mallit tasavirtapiirien kontekstissa
Terhi Mäntylä1 ja Tommi Kokkonen2, Tampereen yliopisto1, Helsingin yliopisto2

Oppimisen edistyneemmillä tasoilla teoreettisen tiedon ja tieteellisten käsitteiden käytön merkitys
on keskeinen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan fysiikan opettajaksi opiskelevien tieteellisten käsit-
teiden käytön kehitystä. Tutkimuksen kontekstina oli tasavirtapiirit ja siellä lamppujen kirkkausjär-
jestysten selittäminen. Käytännössä opiskelijat osallistuivat kolmeen pienryhmäkertaan, jossa he
ratkoivat lamppujen kirkkauksiin liittyviä ennusta-kokeile-selitä-tehtäviä. Pienryhmäkerrat videoi-
tiin ja litteroitiin. Litteroiduista pienryhmäkerroista analysoitiin tieteellisten käsitteiden käyttö ja
kytkeytyminen sisällönanalyysin keinoin. Näin muodostettujen opiskelijoiden selitysmallien muu-
toksia tarkasteltiin visuaalisesti suhteessa mallien selitysvoimaan. Muutokset luokiteltiin kolmeen
käsitteellisen kehityksen malliin: 1) Ei käsitteellistä kehitystä. Tässä luokassa opiskelijat eivät kyen-
neet soveltamaan teoreettista tietoa. 2) Käsitteellinen kehitys. Opiskelijoiden selitykset kehittyivät
tieteellisempään ja selitysvoimallisempaan suuntaan. 3) Käsitteellinen hallinta. Opiskelijat hallitsivat
aiheen ja visuaalisesti esitetty muutoksen malli tuo esiin joustavan teoreettisen tiedon ja käsitteiden
käytön, jota muissa luokissa ei esiintynyt.

Yhteisöllistä kemian aineenopettajankoulutusta LUMA-ekosysteemissä
Maija Aksela, Helsingin yliopisto

Kemian aineenopettajakoulutuksen tavoitteena Helsingin yliopiston kemian laitoksella on kouluttaa
taitavia, yhteisöllisiä ja innostavia aineenopettajia tutkimuspohjaisesti elinikäiseen oppimiseen. 15
vuoden aikana on uudenlaisessa yhteisöllisessä koulutusohjelmassa LUMA-ekosysteemissä
(http://www.luma.fi) koulutettu noin 400 kemian aineenopettajaa (kemia pääaineena tai toisena
aineena) ja 10 tohtoria kemian opetuksesta. Syksystä 2017 lähtien kemian aineenopettajakoulutus
on osana uutta matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajakoulutusohjelmaa.  Esityksessä esi-
tellään yhteisöllisen kemian aineenopettajankoulutuksen malli LUMA-ekosysteemissä elinikäisen
oppimisen tukena nykyisessä ja tulevassa koulutusohjelmassa. Erityisesti tarkastellaan non-formaa-
lia oppimisympäristöä Kemianluokka Gadolinia tulevien aineenopettajien ja kouluissa toimivien ai-
neenopettajien opiskelu -ja koulutuspaikkana ja siitä saatuja tutkimustuloksia ja meneillään olevia
tutkimuksia. Gadolin tarjoaa yhteisöllisen oppimisympäristön, jossa myös elinkeinoelämän kanssa
yhteistyö on osana kemian aineenopettajankoulutusta. Lisäksi tuodaan esille esimerkkejä koulutuk-
sista, joissa tulevat aineenopettajaopiskelijat ja koulujen opettajat opiskelevat yhdessä.

Ekaluokkalaisten luonnontiede- ja teknologiakokemukset
Kalle Juuti1, Anni Loukomies1, Katariina Salmela-Aro2 ja Jari Lavonen1, Helsingin yliopisto1, Jyväsky-
län yliopisto2

Huolimatta siitä, että lasten käsityksiä luonnontieteen käsitteistä on tutkittu kauan, kovin vähän on
tietoa siitä, missä määrin ensimmäisen luokan oppilailla on luonnontiede- ja teknologiakokemuksia.
Opetussuunnitelman perusteiden uudistuksessa fysiikan ja kemian sisältöjen paino vähentyi ja ter-
veystiedon sisällöt painottuvat. Samalla käsityöstä siirrettiin yksi vuosiviikkotunti yläluokilta al-
kuopetukseen. Esityksessä tarkastellaan ensimmäisen luokan oppilaiden luonnontiedekokemusten
sukupuolittuneisuutta. Yhteensä 369 ensimmäisen luokan oppilasta vastasi lomakkeeseen, missä



kysyttiin heidän, luonnontiede-teknologiakokemuksien määrää ja näihin liittyviä osaamisuskomuk-
sia. Ensimmäisen luokan oppilaiden vastaukset heijastelevat luonnontiede- ja teknologiakokemus-
ten sukupuolittuneisuutta. Pojat raportoivat tilastollisesti merkitsevästi tyttöjä enemmän kokemuk-
sia robottien ohjelmoinnista, kynttilän ja nuotion sytyttämisestä, polkupyörän ketjujen laittami-
sesta, sähköporalla poraamisesta ja painepesurin käytöstä. Tytöt raportoivat tilastollisesti merkitse-
västi poikia enemmän kokemuksia ompelukoneen käyttämisestä, jauhojen määrän mittaamisesta
leipoessa ja kasvien istuttamisesta (riippumattomien otosten Mann-Whitney-Wilcozonin testi). Ty-
töillä ja pojilla on jo ensimmäisellä luokalla sukupuolittuneita kokemuksia luonnontieteeseen- ja
teknologiaan liittyen. Tasa-arvon näkökulmasta on tärkeää, että ympäristöopin ja käsityön alkuope-
tuksessa valitaan sisältöjä siten, että kaikki oppilaat saavat monipuolisia luonnontiede- ja teknolo-
giakokemuksia.


