
FYSIIKKA	JA	KEMIA	(pj.	Antti	Laherto,	Jarkko	Lampiselkä	ja	Jari	
Lavonen)	
	
	(Jokaiselle	esitykselle	varattu	20	min,	josta	15	min	esitelmä	ja	5	min	keskustelu)	
	 
13.00–14.30			Sessio	I	(pj.	Jarkko	Lampiselkä)	 
	 
13.00–13.20	Luonnontieteen	vai	fysiikan	luonteen	opettaminen?			 
Terhi	Mäntylä	/	Jyväskylän	yliopisto			 
 
13.20–13.40	Oppilaan	vuorovaikutustaidot	tutkielman	ohjausprosessia			 
Antti	Rissanen	&	Kalle	Saastamoinen	/	Maanpuolustuskorkeakoulu		 
 
13.40–14.00	Kemian	didaktiikan	opiskelijoiden	kokemuksia	käännetyn	luokkahuoneen	lähesty-
mistavan	soveltamisesta	etäopetustuokioihin			 
Jarkko	Lampiselkä	/	Helsingin	yliopisto			 
	 
14.00–14.20	Oppilaskeskeisyyden	ilmeneminen	tutkivan	oppimisen	syklin	opetustuokioissa			 
Merike	Kesler	&	Pirkko	Kärnä	/	Helsingin	yliopisto			 
	 
	 
14.45–16.15			Sessio	II	(pj	Antti	Laherto)	 
	 
14.45–15.05	Projektioppimisella	voidaan	tukea	etäopetuksessa	lukion	fysiikan	oppimista	ja	
opintoihin	sitoutumista				 
Jari	Lavonen,	Kalle	Juuti,	Katariina	Salmela-Aro,	Elisa	Vilhunen,	Miikka	Turkkila	&	Xin	Tang	/	Helsin-
gin	yliopisto			 
	 
15.05–15.25	Kohti	tulevaisuusorientoinutta	luonnontiedeopetusta:	lukiolaisten	teknologisia	
tulevaisuuskuvia	tutkimassa		 
Tapio	Rasa	&		Antti	Laherto	/	Helsingin	yliopisto		 
	 
15.25–16.05	Kemian	sähköisen	ylioppilaskokeen	tehtävätyypit	ja	–valinnat	 
Karoliina	Salmenperä	&	Veli-Matti	Vesterinen	/	Turun	yliopisto		
	
	
ABSTRAKTIT 
	
Terhi	Mäntylä	/	Jyväskylän	yliopisto			
Luonnontieteen	vai	fysiikan	luonteen	opettaminen?			
	
Luonnontieteen	 opetuksella	 on	 monia	 tavoitteita	 sisällön	 oppimisen	 ollessa	 yksi	 tärkeimmistä.	
Sisältöjen	lisäksi	tärkeänä	pidetään	myös	metaymmärrystä	luonnontieteestä	ja	tätä	on	tarkasteltu	
termien	 luonnontieteen	 luonne,	 luonnontieteellisen	 tiedon	 luonne	 ja	 luonnontieteellisen	 tutki-
muksen	luonne	termien	alla.	Alan	tutkimusperinteessä	on	esitetty	erilaisia	näkemyksiä	luonnontie-



teen	luonteesta.	Näkemyksiä	on	myös	kritisoitu	paljon,	muun	muassa	siitä,	että	eri	luonnontieteil-
lä	omat	ominaispiirteensä	ja	yleiset	luonnehdinnat	eivät	ota	näitä	ominaispiirteitä	riittävästi	huo-
mioon.	Tarkastelen	fysiikan	ominaispiirteitä	–	fysiikan	luonnetta	–	ja	pohdin	mikä	suhde	ja	merki-
tys	opetuksessa	on	laajemmalla	luonnontieteen	luonteen	ja	spesifimmällä	fysiikan	luonteen	käsit-
telyllä.	
	
	
Antti	Rissanen	&	Kalle	Saastamoinen	/	Maanpuolustuskorkeakoulu		
Oppilaan	vuorovaikutustaidot	tutkielman	ohjausprosessia		
	
Hyvään	tutkielmaan	kuuluu	asia-alueen	hyvä	hallinta.	Siksi	arviossa	korostuu	analyysi	ja	johtopää-
tökset.	 Tavoitetta	 auttavat	 kommunikaatiotaidot	 ilmenevät	 tutkielman	 tekijän	 ja	 ohjaajan	 keski-
näisessä	työskentelyssä.	Myös	seminaareilla	ja	työpajoilla	on	oma	roolinsa.	Pääpaino	on	kuitenkin	
tutkielman	edistämisessä.	Siksi	vuorovaikutus	taidot	tulisi	huomioida	laajemmin	yleisissä	oppimis-
tavoitteissa.		Luonnontieteisiin	keskittyvä	opiskelija	työskentelee	usein	yksilökeskeisesti.	Oppimis-
tapahtumat	opiskeluryhmissä	luovat	oppilaalle	mahdollisuuden	omien	ajatusten	ilmaisuun	ja	neu-
vottelutaitoihin.	 Osalle	 oppilaista	 nopea	 argumentointi	 ryhmätyöskentelyssä	 on	 uutta.	 Oppilaan	
ohjausprosessia	 tulisikin	 kehittää	 strategioita	 kommunikoinnin	 merkityksen	 ymmärtämiseen	 ja	
kommunikoinnissa	harjaantumiseen	osana	tieteellistä	 työskentelyä.	 	Taksonomisesta	mallista	voi	
olla	apua	kehitettäessä	tutkielman	ohjausta	ja	luotaessa	didaktista	mallia	tekniikan	ja	luonnontie-
teiden	tutkielmiin	kuuluvissa	ohjaustoimissa.	Kommunikaatiotaitojen	merkityksen	ymmärtäminen	
(understanding)	 on	 lähtökohta	 sekä	 oppilaalle	 että	 tieteellisen	 työn	 ohjaajalle.	 Ohjausprosessia,	
opetustoimintaa,	 ja	 ryhmätyö-menetelmiä	 olisi	 kehitettävä	 kommunikaatiohaaste	 ymmärtäen	
(application).		Erilaisten	oppimismuotojen	tulisi	kommunikaatioon	harjaannuttamisessa	tukea	toi-
siaan	 (synthesis).	 Näitä	 osa-alueita	 ovat	 esimerkiksi	 vuorovaikutustaidot	 ohjaustoiminnassa,	 pa-
lautteen	 käsittely,	 asiakontekstin	 esittäminen,	 keskusteluun	 osallistuminen	 ja	 argumentointi.	
Opiskelijan	tulisi	myös	harjaantua	kommunikaatiotaitojensa	evaluoinnissa.	On	tärkeää,	että	muut	
opiskelijat	 ja	 ryhmän	opettaja	osallistuvat	ulkopuolisena	arvioijana	 tähän	prosessiin.	Yleensä	pa-
lautetta	saadaan	vain	asiakontekstista	(tutkielman	sisällöstä)	mutta	tärkeää	on	myös	palaute	siitä	
miten	asiasisältö	ja	työn	haasteet	tuodaan	esille.		Arvioinnissa	on	kyse	myös	ulkopuolisten	arvioit-
sijoiden	kyvystä	perustella	näkemyksiään	tai	vertailla	ja	suhteuttaa	osaamisen	tasoa	muihin	opis-
kelijoihin.	Oppilaan	 itse-evaluoinnin	 alueella	 kyse	 on	 ennemmin	 oman	 kehittymisen	 arvioinnista	
alueella.	Kommunikaatiotaidot	jäävät	helposti	muun	osaamisen	taustalle.	Niiden	vaikutusta	oman	
tieteellisen	työskentelyn	merkityksen	ja	etenemisen	alueella	ei	kuitenkaan	voida	aliarvioida.	Tähän	
aihepiiriin	tulisi	kiinnittää	enemmän	huomiota	opetuksen	ja	ohjaustoiminnan	suunnittelussa.	
	
	
Jarkko	Lampiselkä	/	Helsingin	yliopisto			
Kemian	 didaktiikan	 opiskelijoiden	 kokemuksia	 käännetyn	 luokkahuoneen	 lähestymistavan	 so-
veltamisesta	etäopetustuokioihin			
	
Koronaepidemian	 puhjetessa	 kevättalvella	 2020	 opettajien	 ja	 koululaisten	 valmiudet	 etäopetuk-
seen	siirtymiseen	olivat	heikot.	Tietoa,	taitoa	ja	kokemusta	puuttui	niin	opettajilta	kuin	koulutet-
tavilta.	Etäopetus	koettiin	tehottomammaksi	kuin	luokkahuoneopetus,	mutta	johtuiko	se	etäope-
tuksesta	 itsestään	vain	sen	toteuttamistavoista,	oli	vielä	epäselvää.	Tässä	tutkimuksessa	selvitet-
tiin	käännetyn	luokkahuoneen	(KL)	lähestymistavan	yhdistämisen	vaikutusta	opettajaksi	opiskele-
vien	etäopetuskokemuksiin.	Tutkimuksen	kohdejoukkona	olivat	Helsingin	yliopiston	kemian	didak-



tiikan	peruskurssin	opiskelijat	(N=101).	Kyselylomakkeen	Likert	–tyyppisellä	asteikolla	esitetyt	ky-
symykset	 analysoitiin	 tilastollisesti	 ja	 avoimet	 vastaukset	 induktiivisella	 sisällönanalyysillä.	 Tutki-
muksessa	 havaittiin,	 että	 etäopetus	 KL:en	 lähestymistavalla	 koettiin	 erittäin	 onnistuneeksi	 sekä	
omalta	(ka.4,3)	että	muiden	(4,4)	osalta	(asteikko	1	=	täysin	eri	mieltä..5	=	täysin	samaa	mieltä).	
Etäopetuksen	onnistumiseen	vaikutti	selkeästi	etätyöskentelyyn	laadittu	työohje	(ka.	4,7),	jossa	oli	
selkeät	työskentelyohjeet	tulevaan	etäopetustuokioon	valmistautumiseksi.	Suurin	osa	opiskelijois-
ta	 oli	 kiinnostuneita	 KL:en	 työtavan	 soveltamisesta	 omaan	 etäopetukseensa	 (ka.	 4,0)	 ja	 olivat	
myös	 valmiita	 suosittelemaan	 sitä	muille	 (ka.	 4,0).	Mahdolliset	 tietotekniset	hankaluudet	 (tekni-
nen	 valmius,	 laitteistojen	 toimivuus,	 tms.),	 laboratoriotöiden	 esittämiseen	 ja	 katseluun	 liittyvät	
haasteet	(näkyvyys,	kuuluvuus,	tms.)	tai	opettajan	läsnäolon	puute	laboratoriotöiden	valmistelus-
sa	 tai	 toteutuksessa	eivät	 korostu	millään	 tavoin	opiskelijoiden	vastauksissa.	Onnistuneiden	etä-
opetuskokemusten	 tuoma	 hyvänolontunne	 vahvisti	 myönteistä	 ilmapiiriä	 ja	 luottamusta	 omiin	
kykyihin.	Tulosten	perusteella	KL:en	lähestymistapa	voi	parantaa	selvästi	opiskelijoiden	etäopetus-
kokemuksia,	mutta	 lähestymistavan	 soveltaminen	 voi	 edellyttää	 opettajalta	 tavallista	 enemmän	
etukäteisvalmisteluja.	Ratkaisevaan	rooliin	etäopetuksen	onnistumisessa	näyttäisi	nousevan	KL:en	
työtavan	edellyttämä	etukäteisvalmistautuminen	ja	tätä	vaihetta	tukeva	työopas	tai	vastaava	ope-
tusmateriaali.	 Työopas	 edistää	 ja	 helpottaa	 opiskelijan	 itseohjautuvuutta	 ja	 KL:en	 lähestystapa	
virittää	opiskelijan	ajattelun	tulevaan	opetustuokioon,	 jolloin	etäopetustuokiot	voidaan	kokea	ai-
kaisempaa	mielekkäämpinä.	
	
	
Merike	Kesler	&	Pirkko	Kärnä	/	Helsingin	yliopisto			
Oppilaskeskeisyyden	ilmeneminen	tutkivan	oppimisen	syklin	opetustuokioissa			
	
Tämän	tutkimuksen	yksi	tavoite	on	avata	opettajien	käsityksiä	ja	toimintaa	liittyen	oppilaskeskei-
syyteen.	Oppilaskeskeisen	opetuksen	tavoitteet	kumpuavat	opetussuunnitelmasta,	mutta	sen	kä-
site	 on	 kirjava.	 Oppilaskeskeisyyden	 keskeisiä	 taitoja	 voidaan	 kehittää	 kestävästi	 koulussa	 luon-
nontieteiden	tutkimusprosessissa.	Tässä	tutkimuksessa	hyödynnetään	opettajien	ympäristöopin	ja	
luonnontieteiden	 opetuksen	 täydennyskoulutuksen	 aineistoa.	 Koulutuksen	 tavoitteena	 oli	 antaa	
opettajille	toiminnallisia	työkaluja	siihen,	miten	oppimisen	ilo	ja	uteliaisuus	säilyisi	kaiken	ikäisillä	
luonnon	ilmiöitä	havainnoimalla	ja	tutkimalla.	Työkaluna	luovaan,	tutkivaan	oppimiseen	oli	kolmi-
vaiheinen	sykli:	vapaa	tutkiminen,	käsitteen	muodostaminen	ja	soveltaminen.	Koulutuksen	jälkeen	
osallistujat	 raportoivat	 omassa	 oppilasryhmässä	 sovelletuista	 opetustuokioistaan.	 Yhteensä	 29	
opettajan	 raporttia	 ja	 5	 haastattelua	 analysoitiin	monimenetelmällisesti.	 Sisällön	 analyysissä	 ra-
porteissa	esiintyvät	ilmaisut	jaettiin	oppimissyklin	mukaan	ja	edelleen	oppilaskeskeiseen	tai	opet-
tajajohtoiseen	toimintaan.	Haastattelujen	tarkoitus	oli	tarkentaa	raporteissa	ilmenneitä	kuvauksia.	
Tulosten	mukaan	oppimissykliä	ei	hahmoteta	kokonaisvaltaisena	menetelmänä	ilmiöiden	tarkaste-
lussa.	 Varhaiskasvatuksessa	 ja	 alakoulussa	 ilmeni	 runsaasti	 oppilaskeskeistä	 toimintaa	 käsitteen	
muodostamisessa	 ja	soveltamisessa,	varhaiskasvatuksessa	myös	tutkimisessa.	Yläkoulun	opettaji-
en	 raporteissa	 oppilaiden	 aktiivista	 toimintaa	mainittiin	 harvoin,	 eniten	 käsitteen	muodostamis-
vaiheessa.	 Lisäksi	 opettajat	 eivät	 raporttien	 perusteella	 tiedosta	monipuolisten	 tutkimustaitojen	
harjoittamista	millään	asteella.	Tähän	tulisi	kiinnittää	enemmän	huomiota	opettajakoulutuksessa.	
Kokeellisessa	työskentelyssä	peruskoulussa	tarvitaan	enemmän	oppilaiden	kuulemista	tutkimusky-
symyksen	asettamisessa	ja	heille	tulee	tarjota	tilaisuus	tutkia	ensin	itse	vapaasti.	Yläkoulussa	tarvi-
taan	oppilaiden	kaikenlaista	aktivointia	tutkimuksellisuuden	eri	vaiheissa.	Oppilaskeskeinen	opetus	
ilmenee	tilan	antamisena	oppilaan	omalle	tutkimiselle,	mikä	on	koulun	rakenteiden	takia	helpom-
paa	 alakouluissa.	 Tämän	 tutkimuksen	 perusteella	 aineenopettajat	 tarvitsisivat	 lisää	 harjoittelua	



oppilaskeskeisten	 menetelmien	 käytössä.	 Esimerkiksi	 oppilaskeskeiset	 keskustelut	 ja	 pohdinnat	
ovat	mahdollisia	koko	peruskoulussa	ja	kaikilla	oppitunneilla.	
	
	
Jari	Lavonen,	Kalle	Juuti,	Katariina	Salmela-Aro,	Elisa	Vilhunen,	Miikka	Turkkila	&	Xin	Tang	/	Hel-
singin	yliopisto			
Projektioppimisella	voidaan	tukea	etäopetuksessa	lukion	fysiikan	oppimista	ja	opintoihin	sitou-
tumista				
	
Opetushallitus	on	korostanut,	että	COVID-pandemian	aikana	opetuksen	tavoitteet	säilyvät	samoi-
na	kuin	normaaliopetuksessa,	mutta	opetusta	toteutetaan	verkon	välityksellä	tukeutumalla	sopi-
van	verkko-oppimisympäristön	käyttöön.	Lukion	fysiikan	ja	kemian	opetussuunnitelma	ohjaa	opet-
tajaa	opettamaan	tiedonalan	keskeisiä	käsitteitä	(core	ideas)	ja	ohjaamaan	opiskelijoita	oppimaan	
pienessä	 ryhmässä	 tukeutumalla	 luonnontieteiden	 tietokäytäntöihin	 (scientific	 practices),	 kuten	
kysymysten	tekemiseen,	tutkimusten	suunnitteluun,	mallintamiseen	ja	tulosten	kommunikointiin.	
Opetussuunnitelman	 yleinen	 osa	 korostaa	 tutkimuksellista	 otetta	 lukion	 opetuksessa	 ja	 laaja-
alaisten	tai	geneeristen	taitojen	oppimista.	Erityisenä	tavoitteena	fysiikassa	ja	kemiassa	on	opiske-
lijoiden	 sitoutuminen	 fysiikan	 ja	 kemian	 opiskeluun	 (engagement).	 	 	 Esityksessä	 tarkastellaan	
google-classroom	 ympäristössä	 toteutettua	 projektioppista	 pääkaupunkiseudulla	 lukion	 opetus-
suunnitelman	mukaisessa	mekaniikan	peruskäsitteiden	opetuksessa.	Projektioppimisessa	opiskeli-
jat	olivat	aktiivisia	tiedonalan	tietokäytäntöjen	käytössä	ja	tiedon	rakentelussa	sekä	loivat	artefak-
teja,	 tässä	 malleja,	 joiden	 äärellä	 keskusteltiin	 ja	 kommunikoitiin	 muille	 ryhmille	 opiskelun	 vai-
heesta.	 Flow-teorian	 kontekstissa	 opiskelija	 sitoutuu	 opiskeluun,	 jos	 hän	 kokee	 samanaikaisesti	
haasteen	 ja	hänen	taitonsa	ovat	sopivassa	suhteessa	haasteeseen	sekö	kokee	opiskeltavan	asian	
kiinnostavaksi.	 	 	Esityksen	empiirinen	aineisto	kerättiin	kyselykaavakkeella	kevään	2020	ja	syksyn	
2021	etäopetusjaksojen	aikana	kahden	opettajan	lukion	fysiikan	1.kurssilla.	Opiskelijoilta	kysyttiin,	
missä	määrin	he	tekivät	yhteistyötä	muiden	opiskelijoiden	kanssa	ja	missä	määrin	he	tukeutuivat	
luonnontieteiden	tietokäytäntöihin	projektioppimisen	aikana.	Lisäksi	kysyttiin	opiskeluun	sitoutu-
misesta.	 Ensimmäisen	 tiedonkeruun	 jälkeen	 opettajien	 kanssa	 käytiin	 läpi	 lomakkeella	 kerättyä	
aineistoa	ja	pohdittiin,	miksi	opiskelijat	eivät	olleet	juurikaan	tukeutuneet	tietokäytäntöihin	eivät-
kä	liioin	olleet	kovin	sitoutuneita	oppimiseen.	Seuraavaa	etäopetusjaksoa	varten	päivitettiin	suun-
nitelmia.	 Toisen	 tiedonkeruun	 jälkeen	 havaittiin	 opiskelijoiden	 tukeutuneen	 enemmän	 tietokäy-
täntöihin	ja	kokeneen	opiskelun	sitouttavammaksi.	
	
	
Tapio	Rasa	&		Antti	Laherto	/	Helsingin	yliopisto		
Kohti	tulevaisuusorientoinutta	luonnontiedeopetusta:	lukiolaisten	teknologisia	tulevaisuuskuvia	
tutkimassa		
	
Globaalit	ongelmat,	kiihtyvätahtinen	elämänrytmi	sekä	vaikeasti	ennakoitavat	yhteiskunnalliset	ja	
teknologiset	muutokset	voivat	saada	tulevaisuuden	näyttäytymään	arvaamattomana	ja	enemmän	
uhkana	 kuin	mahdollisuutena.	 Tulevaisuuteen	 valmistava	 kasvatus	 voi	 vastata	 näihin	 haasteisiin	
esimerkiksi	korostamalla,	että	alati	muuttuva	maailma	on	muovautuvuudessaan	myös	avoin	aktii-
viselle	paremman	huomisen	rakentamiselle.	Fysiikan	aineenopetuksen	näkökulmasta	on	erityisen	
kiinnostavaa	huomata,	että	 tiede	 ja	 teknologia	näyttäytyvät	 keskeisinä	niin	nuorten	 tulevaisuus-
ajattelua	koskevassa	tutkimuksessa	kuin	vaikkapa	populäärikulttuurin	kuvastossa.	Voidaankin	ky-
syä,	 miten	 tällaisia	 narratiiveja	 hyödynnetään	 formaalissa	 tiedekasvatuksessa.	 Tässä	 esityksessä	



hahmotellaan	 tutkimusta,	 joka	 kytkeytyy	 EU-rahoitteiseen	 FEDORA-hankkeeseen.	 Hankkeen	 ta-
voitteena	 on	 tulevaisuusorientoituneen	 tiedeopetuksen	 kehittäminen,	 ja	 tätä	 tavoitetta	 lähesty-
tään	tulevaisuudentutkimuksen	ja	toimijuuden	käsitteistön	sekä	tieteen	ja	teknologian	sosiologian	
pohjalta.	Tässä	osatutkimuksessa	tarkastellaan	suomalaisten	lukiolaisten	(n=56)	kirjoittamia	essei-
tä	otsikolla	”tavallinen	kesäpäivä	2035”	ja	analysoidaan,	millaisia	rooleja	teknologialla	(ja	tieteellä)	
nähdään	kuvitellussa	tulevaisuudessa.	Esityksessä	pohditaan,	millaisin	eri	viitekehyksin	teknologi-
alle	 annettua	merkitystä	 voidaan	 analysoida,	 sekä	 kysytään,	millainen	 on	 tieteen	 ja	 teknologian	
välinen	suhde	yhteiskunnallisissa	ja	tulevaisuusorientoituneissa	oppisisällöissä.	
	
	
Karoliina	Salmenperä	&	Veli-Matti	Vesterinen	/	Turun	yliopisto	
Kemian	sähköisen	ylioppilaskokeen	tehtävätyypit	ja	–valinnat	
		
Ylioppilaskoe	on	keskeisin	 lukio-opetusta	 sekä	yliopistojen	opiskelijavalintaa	ohjaava	summatiivi-
sen	 arvioinnin	 väline.	 Tästä	 huolimatta	 sitä	 koskevaa	 tutkimusta	 on	 vähän.	 Tämän	 tutkimuksen	
kohteena	 olivat	 kemian	 sähköiset	 ylioppilaskokeet.	 Tutkimusaineisto	 sisälsi	 kokelaiden	 tehtävä-
kohtaiset	arvioinnit	viidestä	kemian	ylioppilaskokeesta	sekä	ylioppilaskokeiden	arvosanat	vuosilta	
2018–2020.	 	Esitelmä	keskittyy	kemian	ylioppilaskokeen	kolmanteen	osaan.	Kolmannessa	osassa	
on	kolme	tehtävää,	joista	opiskelija	saa	vastata	kahteen.	Valinnan	mahdollisuus	antaa	opiskelijalle	
mahdollisuuden	 valita	 ne	 tehtävät,	 joista	 todennäköisimmin	 saa	 parhaat	 pisteet.	 Opiskelija	 voi	
esimerkiksi	jättää	tekemättä	tehtävän,	jonka	kokee	muita	vaikeammaksi.	Tavoitteena	oli	selvittää,	
millaisia	tehtävätyyppejä	kokeessa	esiintyy	sekä	millä	tavalla	tehtävän	tyyppi	vaikutti	siihen,	kuin-
ka	paljon	tehtävää	on	valittu.	Lisäksi	 tutkimuksessa	vertailtiin	tehtäväkohtaisia	pisteitä	eri	 tavoin	
ylioppilaskokeissa	menestyneillä	opiskelijoilla.	Jokainen	tutkimukseen	valittu	kemian	ylioppilaskoe	
sisälsi	laskutehtäviä.	Laskutehtäviä	valitsivat	merkittävästi	enemmän	opiskelijat,	jotka	menestyivät	
erinomaisesti	 kemian	 kokeen	 lisäksi	myös	matematiikan	pitkän	oppimäärän	 ja	 fysiikan	 kokeissa.	
Laskutehtävissä	keskihajonta	sekä	piste-erot	eri	arvosanan	saaneiden	välillä	olivat	suuremmat	kuin	
muilla	tehtävillä.	Jokainen	koe	sisälsi	myös	aineistoa	hyödyntäviä	esseetehtäviä.	Heikommin	yliop-
pilaskokeessa	menestyneet	suosivat	näitä	tehtäviä.	Aineistoa	hyödyntävien	esseetehtävien	keski-
hajonta	ja	piste-erot	eri	arvosanoja	saaneiden	välillä	olivat	puolestaan	muita	tehtäviä	pienemmät.	
Kolmas	yleinen	tehtävätyyppi	olivat	orgaanisen	kemian	rakenteisiin	ja	reaktioihin	liittyvät	tehtävät.	
Kemian	ylioppilaskokeessa	menestyneet	suosivat	näitä	tehtäviä,	mutta	menestys	matematiikan	ja	
fysiikan	kokeessa	ei	vaikuttanut	valintaan	samassa	määrin	kuin	laskutehtävissä.	Kokeellisia	taitoja	
mittaavien	 tehtävien	kohdalla	keskihajonta	oli	puolestaan	suurempaa	kuin	muilla	 tehtävillä.	Tut-
kimuksen	 tuloksia	 voidaan	 hyödyntää	 esimerkiksi	 ylioppilaskokeiden	 tehtävänlaadinnassa.	 Jotta	
tehtävänannon	kaltaiset	koestrategiset	valinnat	eivät	vaikuttaisi	 liikaa	kokelaan	saamaan	arvosa-
naan,	 huomiota	 tulisi	 kiinnittää	 siihen,	 että	 tehtävät	 ovat	 riittävän	monipuolisia	 ja	 vaikeustasol-
taan	riittävän	yhtenäisiä.	
	
	
	


