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1. Johdanto
Luonnontieteiden ymmärrys on tärkeässä roolissa yksilön tietoyhteiskunnassa täysvaltaisena
jäsenenä toimimisen kannalta. (Tuohilampi & Lehtinen, 2018) . Koululla on tässä yhteydessä
tärkeä

tehtävä

pyrkiä

herättämään

kiinnostus

luonnontieteisiin

ja

ympäröiviin

yhteiskunnallisiin aiheisiin. Tiedon jakamisen ohella erityisesti luonnontieteille ominaiset
tavat kerätä uutta tietoa havainnoimalla, kokeilemalla ja päätelmiä tekemällä antavat
oppilaille erinomaisen mahdollisuuden kehittyä elinikäisinä oppijoina ja kriittisinä
ajattelijoina. (Opetushallitus, 2014)
Opetussuunnitelman mukaisesti kemian opetuksen tulisi tukea oppilaiden valmiuksia
arkielämän valintojen tekoon ympäristön ja oman hyvinvoinnin turvaamiseksi. Opetuksen
on tarkoitus ohjata ratkaisukeskeiseen ja vastuulliseen toimintaan saatujen tietojen ja
olemassa olevien taitojen pohjalta. (Opetushallitus, 2014) Tutkimusten mukaisesti
luonnontieteiden opetus vahvistaa erityisesti itsenäisen ajattelun ja ongelmanratkaisun
taitoja, joiden harjaannuttamisella on suuri merkitys etenkin erityistä tukea tarvitseville
oppilaille. (Scruggs ym., 1998) Näiden taitojen merkitys yksilölle korostuu nykyyhteiskunnassamme, jossa tieteellinen tieto ja mielipiteet kamppailevat medianäkyvyydestä,
(Raivio, 2019) mutta luonnontieteitä koskevien tietojen koetaan olevan niin heikot, etteivät
ne riitä yksilön hyvinvointiin liittyvien päätöksentekojen pohjaksi. (Brigham ym., 2011)
Erityisopetuksen piiriin kuului vuonna 2019 8,5% peruskoulun oppilasmäärästä, mikä
tarkoitti 48 197 oppilasta. Opiskeluunsa tukea vaativien oppilaiden määrä on kasvussa
samalla kun pienluokkia pyritään vähentämään. (Suomen virallinen tilasto, 2019b)
Tutkimustietoa erityisopetuksessa olevien oppilaiden saamasta kemianopetuksesta on
kuitenkin vain vähän saatavilla, johtuen osittain erityisopetuksen lyhyestä historiasta
Suomessa. Erityisopetus on myös jatkuvien muutosten alla integraation ja inkluusion
lisääntymisen myötä. (Pesonen ym., 2015) Tämän pro gradun tarkoituksena on koota tietoa
tätä marginaaliryhmää opettavien opettajien kemian opetuksen kokemuksista.
Tutkimuksen tavoitteena on saada yleiskuva vaativan erityisen tuen kemian opetuksesta
opettajien kokemana. Aihetta lähestytään opettajien näkökulmasta keräten kokemuksia
opetuksen mielekkyydestä, opetusta helpottavista ja hankaloittavista tekijöistä sekä
oppilaiden yhdenvertaisuudesta opettajien kokemana. Opetusta kuvataan tutkimuksessa
resurssien, kiinnostuksen, koettujen haasteiden ja kehittämisideoiden kautta.
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Hypoteesina oli, että vaativan erityisen tuen oppilaiden kemian opetus koetaan ainakin
jossain määrin haasteelliseksi, mistä on saatu viitteitä aiemmissa luonnontieteitä koskevissa
tutkimuksissa. (Engelbrecht ym., 2003; Villanueva ym., 2012) Tutkimuksen muita
hypoteeseja oli, että opettajat kokisivat resurssien olevan puutteellisia, oman osaamisensa
osin puutteelliseksi ja kemian merkityksellisyyden oppilaille vähemmän tärkeäksi. Näiden
syiden takia tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, kokevatko opettajat oppilaiden
yhdenvertaisuuden silti toteutuvan opetuksessa.
Tutkimus on kemian opetuksen kannalta merkityksellinen, sillä tutkimusta vaativan erityisen
tuen opetuksen toimivuudesta on hyvin rajoitetusti tarjolla. (Kokko ym., 2013) Kokemukset
tuottavat arvokasta tietoa muun muassa siitä, kuinka koululaitos on onnistunut tehtävässään
ja kuinka sitä voitaisi kehittää yhä paremmaksi. Tietoa on mahdollisuus hyödyntää
kohderyhmän

oppilaiden

opetushenkilöstön

täydennyskoulutuksessa

ja

kemian

opettajankoulutuksessa sekä materiaalikehityksen apuna.
Kemian opetuksen näkökulmasta tutkimus on sikälikin tärkeä, että vaativan erityisen tuen
opettajien kokemuksia voidaan hyödyntää kehittämällä edelleen myös niitä keinoja, joilla
kemian opetusta voidaan parantaa vielä lisääntyvässä määrin yleistyvissä monimuotoisissa
luokkahuoneissa. (Suomen virallinen tilasto, 2019c, s. 20) . Erityisluokkia yläkoulussa
opettaa useimmin erityisluokanopettaja, mutta tutkimuksessa korostuu erityisesti kemian
opettajan koulutuksen merkitys opetuksen toimivuuden, riittävyyden ja mielekkyyden
saavuttamiseksi. Oppilaiden yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että oppilailla olisi
yhtäläiset mahdollisuudet saada laadukasta opetusta kaikilla tuen tasoilla. (Kokko ym.,
2013)
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys esitellään luvuissa 2 ja 3, joista luku 2 valaisee
erityisopetusta kouluissa ja luku 3 teoriaa tutkimuksen taustalla. Luvussa 4 perehdytään
tutkimustehtävään ja -kysymyksiin, luvuissa 5 ja 6 käsitellään tutkimuksen tuloksia
vuoropuhelussa aiemman tutkimuksen kanssa ja viimeinen luku 7 sisältää johtopäätökset ja
pohdinnan.
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2. Erityisopetus kouluissa
Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tukimalli tuli voimaan perusopetuslain
muutoksen myötä vuonna 2011. Erityisoppilaiden määrä oli kasvanut Suomessa 2010-luvun
alun (Suomen virallinen tilasto, 2019b), ja kasvun syynä pidettiin riittämätöntä varhaista
tukea oppimisen ongelmiin puuttumiseksi. Osittain syynä oli myös vuonna 1997 voimaan
tullut laki, jolloin osa vaativan erityisen tuen piirissä olevista oppilaista otettiin mukaan
peruskoululaissa tarkoitettuun perusopetukseen. Tätä ennen esimerkiksi kuurojen,
näkövammaisten ja liikuntavammaisten opetuksesta huolehtivat sosiaalitoimen alaiset
hoitokodit tai muut yksityiset oppilaitokset.
Lakiuudistuksella halutiin vahvistaa varhaista tuen saantia ja lisätä tuen suunnitelmallisuutta
olemassa olevia tukitoimia käyttäen (HE109/2009, 2009). Tällöin määriteltiin opiskelijan
tuen kolme porrasta: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuen koostumista kuvataan alla
olevassa kuvassa 1:

Kuva 1. Kolmiportainen tuki. (kuva muokattu Lahden opetusverkko, 2020)

Oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea, mutta jokaisella tuen tasolla voidaan
käyttää kaikkia eri tukimuotoja. Poikkeuksena on erityisen tuen päätökseen perustuva
erityisopetus, jonka piirissä opiskelevien kemian opetusta tässä tutkielmassa kuvataan.
(Opetushallitus, 2014) Vaativa erityinen tuki ei ole käsitteenä käytössä normistossa, mutta
oppilaat kuuluvat väistämättä erityisopetuksen piiriin.
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Opetuksensa kokonaan erityisryhmässä saavia opiskelijoita oli vuonna 2019 peruskoulussa
34 % kaikista erityisen tuen 48 197 saajasta, mikä tarkoitti 16 285 oppilasta, kun taas
yleisopetuksen ryhmiin täysin integroituja oppilaita oli 10856 (23%) oppilaista. (Suomen
virallinen tilasto, 2019a).

2.1 Tuen määritelmiä
2.1.1 Erityinen tuki
Mikäli oppilaalle annettu tehostettu tuki ei ole riittävä auttamaan oppilasta selviytymään
kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteista, laaditaan oppilaalle pedagogiseen selvitykseen
perustuva erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Tällöin oppilaalle laaditaan myös
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käy ilmi
päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityisen tuen tehtävänä on antaa
suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan
opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Huomattavaa on, että erityisen tuen oppilas
opiskelee joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Oppiaineittain opiskellessa opiskelu
tapahtuu joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti. Toiminta-alueittainenkaan
opetus ei välttämättä sulje aineenopetusta ulkopuolelle. Pedagogiset ratkaisut vaihtelevat
oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen sekä oppilaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti.
Kokonaisvaltaiseen tukeen kuuluu myös moniammatillinen yhteistyö. (Opetushallitus,
2014)

2.1.2 Vaativa erityinen tuki
Vaativa erityinen tuki -käsite ei ole virallisessa käytössä esimerkiksi normistossa tai
tilastoissa. Käsite otettiin käyttöön tutkimus- ja kehittämishanke VETURIssa vuonna 2011.
Käsitettä käyttää myös opetus- ja kulttuuriministeriö, joka on perustanut vaativan erityisen
tuen kehittämisryhmän. Vaativa erityinen tuki on määritelty tarkoittamaan niitä lapsia ja
nuoria,

joilla

on

vakavia

psyykkisiä

pulmia,

moni-

tai

vaikeavammaisuutta,

kehitysvammaisuutta tai autismin kirjoa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017)
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Kehittämisryhmän vuonna 2017 tekemien laskelmien ja avioiden mukaan vaativaa erityistä
tukea tarvitsee vuosittain noin 10 000 oppilasta. Osittain oppilaat ovat sijoittuneina
esimerkiksi sairaalaopetukseen, kunnallisiin- tai yksityisiin erityiskouluihin ja koulukotien
kouluihin.

Osa

oppilaista

opiskelee

yleisopetuksen

kouluissa

joko

tavallisissa

opetusryhmissä osin erityisryhmään integroituneina tai kokonaan erityisryhmässä.
Erityisesti psyykkisesti oireilevista oppilaista suurin osa opiskelee pääosin yleisopetuksen
ryhmissä erityisen tuen päätöksellä. Kaikilla vaativaa tukea tarvitsevilla nuorilla erityisen
tuen päätöstä ei kuitenkaan ole, joten tilastoja on haasteellista muodostaa. Tarkkaa
lukumäärää on siis vaikeaa selvittää, mutta viimeisimmän, vuonna 2010 kerätyn tilaston
mukaisesti osa-aikaisessa erityisopetuksessa opiskeli 7111 tunne-elämän häiriöistä tai
sosiaalisesta sopeutumattomuudesta kärsivää nuorta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017)

2.1.3 Integraatio ja inkluusio
Integraatiolla tarkoitetaan erityisopetuksessa olevan oppilaan yhdenvertaisuuteen ja
osallistumisoikeuteen yleisopetuksen ryhmissä. Integraatiolla on haluttu mahdollistaa
erityisluokkien oppilaiden, kuten kehitysvammaisten, oikeus ottaa osaa yleisopetuksen
ryhmien opetukseen. Kun ryhmässä on tarjota riittävästi tukea, on pärjääminen mahdollista.
Samalla kouluyhteisö opettaa toiminnallaan erilaisuuden hyväksyntää ja sosiaalisia
vuorovaikutustaitoja. Integraatio voi myös tarkoittaa esimerkiksi erityiskoulun sijoittamista
yleisopetuksen koulun yhteyteen. (Tehostetun ja erityisen tuen hanke, 2020)
Hautamäki ym. mukaan integraatiossa on erilaisia asteita: fyysinen, toiminnallinen,
psykologinen ja sosiaalinen sekä yhteiskunnallinen integraatio. Fyysinen integraatio, jossa
erityistä tukea tarvitseva oppilas on vain sijoitettuna samaan opiskelutilaan muiden
oppilaiden kanssa, ei ole käsitteellisesti oikeaa integraatiota. Toiminnallinen integraatio on
integraation taso, jossa kaikille taataan toimivat opetusjärjestelyt. Sosiaalinen ja
psykologinen integraatio, jossa kaikki oppilaat kehittyvät, heidät hyväksytään ja heidän
välilleen syntyy sosiaalisia suhteita sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunne.
Yhteiskunnallinen integraatio toteutuu vasta, kun yksilö voi osallistua tasa-arvoisesti
yhteiskunnan toimintaan sen tasa-arvoisena jäsenenä. (Hautamäki ym., 2015)
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Inkluusiolla viitataan ajatukseen yhteisestä koulusta kaikille. Inkluusion myötä
koulutusjärjestelmässä ei ole erillisiä erityiskouluja tai erityisluokkia, vaan keskiössä ovat
joustavat opetusjärjestelyt, joissa kaikkien oppilaiden osallisuus korostuu. (Tehostetun ja
erityisen tuen hanke, 2020) Inkluusiossa jokainen oppilas tulee ottaa mukaan kaikkiin
toimintoihin,

jokaisen

tarpeet

huomioon

ottaen.

Inkluusiossa

korostuu

koulun

kasvatusympäristön yhteistyö ja yhteisöllinen osallistuminen kaikkien oppilaiden
kasvatukseen. Tavoitteena on luoda pohja tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja erilaisuuden
hyväksymisen kehittymiselle yhteiskunnallisella tasolla. (Hautamäki ym., 2015)

2.1.4 Eriyttäminen
Opetuksen

eriyttämisellä

tarkoitetaan

opetussuunnitelman

mukaisen

sisällön,

opetusmenetelmien ja havainnollistamistapojen muokkaamista oppilaalle parhaiten
soveltuvaksi. Eriyttäminen voi pitää sisällään tavoitteiden yksilöllistämistä, oppilaiden
ryhmittämistä uudelleen, apuvälineiden käyttöä ja tehtävien sekä arviointimenetelmien
muokkausta. Eriyttämistä voidaan käyttää sekä oppimisvaikeuksien että lahjakkaiden
oppilaiden kohdalla, kun opetusta on tarve muokata oppilaan oppimista edesauttamaan.
(Tehostetun ja erityisen tuen hanke, 2020)
Oppilasta voidaan tukea eriyttämällä tai suunnittelemalla oppilaalle yksilölliset erityiset
painoalueet.

Mikäli

oppilas

opiskelee

kemiaa

yksilöllisessä,

mukautetussa

opetussuunnitelmassa, on kemian painoalueet kirjattava HOJKSin ainekohtaisissa
tavoitteissa ja sisällöissä. Painoalueiden tarkoituksena on määritellä oppilaalle valikoidut,
välttämättömimmät tiedot ja taidot kemian alueelta. Painoalueet ovat opettajan
määriteltävissä vuosiluokan ydinasioista ja keskeisimmästä sisällöstä kuitenkin niin, että
oppilaalla on edelleen mahdollisuus suorittaa perusopetuksen opetussuunnitelmassa oman
vuosiluokkansa mukaiset tavoitteet. Yksilöllisessä, mukautetussa opetussuunnitelmassa
näistä tavoitteista voidaan vielä karsia oppilaskohtaisesti hänelle aineenhallinnan kannalta
keskeisin sisältö. (Opetushallitus, 2014)
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3. Teoreettinen tausta
Tämä tapaustutkimus perustuu tarpeeseen kartoittaa kemian opetuksen valmiutta ja koettuja
haasteita yläkoulun vaativan erityisen tuen luokilla. Opetuksen perustan muodostaa
valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman tuntemus. Valmiuteen liittyvät sekä
koulun varustetaso että opettajan kokemat valmiudet perustuen saatavilla oleviin
resursseihin sekä aineenhallintaan. Aineenhallinta ja kemian luonteen syvällinen
ymmärtäminen rakentavat perustan aineen opettamisen mielekkyyden ja tarpeellisuuden
kokemukselle. Nämä asiat heijastuvat myös vahvasti oppilaiden yhdenvertaisuuteen
opetuksen saajina.

3.1 Kemia perusopetuksessa
Seuraavassa käsitellään kemian merkitystä perusopetuksessa ja kemian opetukseen liittyviä,
tutkimuksen kannalta keskeisiä aihealueita. Näihin kuuluvat opetussuunnitelma kemian
osalta, fyysinen oppimisympäristö, opetusmateriaalit, opetusmenetelmien merkitys
oppilaalle ja kemian opetuksen tila yläkouluissa.

3.1.1 Perusopetuksen opetussuunnitelma ja kemia
Perusopetuksen yleisenä tavoitteena on laaja-alainen osaaminen, joka koske myös kemian
opetusta.

Perusopetukselle

määritellyt

laaja-alaisen

osaamisen

seitsemän

osaamiskokonaisuutta esitellään seuraavassa kuvassa 2.
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Kuva 2. Laaja-alaisen osaamisen osakokonaisuudet. (Halinen, 2016)

Opetusta ohjaa valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma, jonka mukaisesti
opetus velvoitetaan pidettäväksi. Voimassa oleva perusopetuksen opetussuunnitelma on
päivitetty vuonna 2014. Valtakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelman (jäljempänä
POPS)

yleisessä

osiossa

kuvataan

opetuksen

tehtävää

ja

yleisiä

tavoitteita,

toimintakulttuuria ja yhteisen hyvinvoinnin sekä oppimisen eteen tehtäviä järjestelyitä.
Oppimisen arvioinnin ja oppimisen sekä koulunkäynnin tuen tulee perustua POPS:ssa
kuvattuihin menetelmiin ja kriteeristöön. (Opetushallitus, 2014)
Opetussuunnitelmassa kuvataan kemian opetuksen tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät sisällöt,
joiden mukaisesti opettaja on velvoitettu suunnittelemaan opetuksensa. POPS:n mukaisesti
kemian tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun ja maailmankuvan
kehittymistä sekä auttaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä
elämässä ja yhteiskunnassa. Kemian ilmiöihin tutustutaan hyvinvoinnin ja teknologian
näkökulmasta. Kemian opetuksen tulisi tukea oppilaan valmiuksia tiedonhankintaan,
tietojen käsittelyyn ja tiedon luotettavuuden sekä merkityksen arviointiin eri tilanteissa.
Kemian opetuksen lähtökohtana on oppilaiden elinympäristöön liittyvien aineiden ja
ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen. Tutkimuksellisuus tukee käsitteiden ymmärtämistä ja
kehittää työskentelyn taitoja, vuorovaikutuksellisuutta ja luovuutta, sekä innostaa kemian
opiskeluun. Oppilaiden mukaan ottaminen yksinkertaisten tutkimusten suunnitteluun tukee
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oppilaiden osallisuutta. Monipuolisilla työtavoilla tuetaan tavoitteiden saavuttamista.
(Opetushallitus, 2014)
Vuosiluokilla 7–9 opetuksen tavoitteina ovat kemian merkityksen, arvon ja asenteiden
tunnistaminen, tutkimisen taitojen kehittäminen sekä kemian tiedon jakaminen ja
käyttökohteisiin

tutustuminen.

Tavoitteisiin

liittyvät

keskeiset

sisältöalueet

ovat

luonnontieteellinen tutkimus, kemia omassa elämässä ja elinympäristössä, kemia
yhteiskunnassa, kemia maailmankuvan rakentajana sekä aineiden ominaisuudet, rakenne ja
muutokset. Opetuksen pääpaino on makroskooppisella tasolla, mutta ajattelun kehittyessä
yhteyttä submikroskooppisiin ja symbolisiin malleihin vahvistetaan. Opetussuunnitelma
antaa raamit myös kemian oppimisympäristöille ja työtavoille. Oppimisympäristöissä
korostetaan monipuolisuutta: koulun tilojen lisäksi opetuksessa hyödynnetään tieto- ja
viestintäteknologiaa, lähiympäristöä sekä yritysten ja asiantuntijoiden osaamista.
(Opetushallitus, 2014)
Opetussuunnitelmaa täydennetään paikallisella opetussuunnitelmalla, jonka tehtävänä on
tuoda opetuksen suunnitteluun, tavoitteisiin, sisältöihin ja muihin opeuksen järjestämiseen
liittyviin seikkoihin paikallinen näkökulma. Paikallinen opetussuunnitelma voi olla
koulukohtainen, koulujen yhteinen tai seudullinen ja se ottaa huomioon paikalliset
erityispiirteet, oppilaiden tarpeet ja opetuksen kehittämistyön tulokset. Paikallisessa
opetussuunnitelmassa määritellään oppimisen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet
aihepiireittäin ja vuosiluokittain. (Opetushallitus, 2014)
Opetussuunnitelmassa käsitellään opiskelun tukea ja eriyttämistä myös ainekohtaisella
tasolla. Kemian tavoitteissa keskeistä on ohjata oppilasta itsenäiseen ja pitkäjänteiseen
työskentelyyn.

Käsitteiden

omaksumista

ja

ymmärtämistä

tuetaan

selkeiden

kokonaisuuksien muodostamiseksi ja kokeellisessa työskentelyssä ohjataan turvalliseen ja
sujuvaan työskentelyyn. Samalla oppilasta ohjataan tunnistamaan oppimistapojaan.
Tutkimustehtävissä opetuksen eriytys saavutetaan oppilaiden toimiessa eri rooleissa omien
vahvuuksiensa mukaisesti. (Opetushallitus, 2014)

3.1.2 Fyysinen oppimisympäristö
Luonnontieteiden tavoitteena on ajattelun, ongelmanratkaisutaitojen ja ymmärryksen
kehittyminen luonnontieteille tyypillisen tutkivan ja kokeellisen työskentelyn avulla.
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Tutkivaan ja kokeelliseen työskentelyyn tarvitaan siihen soveltuvat opetustilat, tutkimus- ja
laboratoriovälineet sekä mahdollisuus hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa. Fyysisen
oppimisympäristön on tuettava oppimisen tavoitteiden toteutumista. Opetuksen tavoitteet,
kuten myös vaatimukset opetustiloille ja välineistölle, kasvavat vuosiluokkien mukaisesti.
(Opetushallitus, 2011)
Opetushallitus on koonnut vuonna 2011 perusopetukseen ja lukioon suunnatun oppaan
luonnontieteiden opetustiloista, työturvallisuudesta ja välineistä. Opas antaa suosituksia
esimerkiksi opetustilojen määrästä, koosta ja ominaisuuksista, joilla opetusta voidaan
järjestää opetussuunnitelman hengen mukaisesti. Oppaaseen on kerätty kattava luettelo
vaadittavasta välineistöstä sekä ohjeistus välineistön ja reagenssien säilytykseen tarvittavista
tiloista. Oppaassa neuvotaan myös työturvallisuuteen ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä
seikoista kemian luokissa. Opetushallituksen ohje toimiikin erinomaisena apuna kemian
kokeellisen työskentelyn pohjaksi. (Opetushallitus, 2011)
Aina oppilaiden oma kokeellinen työskentely ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista tai
mahdollista työturvallisuusnäkökohtien vuoksi. Silloin opetuksen tavoitteiden toteutuminen
tulee turvata demonstraatioiden tai nykyaikaisten tietoteknisten apuvälineiden avulla.
Tarkoitukseen soveltumattomat tilat aiheuttavat haasteita paitsi opetuksen järjestämiselle ja
työturvallisuudelle, myös oppimisen muiden tavoitteiden saavuttamiselle. Työskentelyn
tavoitteena on myös parantaa oppilaiden yhteistoimintaa, keskinäistä vuorovaikutusta ja
arvioinnin taitoja. Näiden taitojen harjaantuminen parantaa myös oppimistuloksia.
(Opetushallitus, 2011)

3.1.3 Opetusmateriaalit ja oppikirjat
Opetusmateriaalin merkitys opetuksessa on kiistaton, sillä oppimateriaalit ja oppikirjat ovat
kiinteä

osa

koulujärjestelmäämme.

Heinonen

(Heinonen,

2005)

on

esittänyt

väitöskirjassaan, kuinka suuri ohjaava vaikutus oppikirjoilla on opetukseen, ja jopa
paikallisen opetussuunnitelman valmisteluun. Oppikirjat mielletään asiantuntijoiden
laatimiksi opetussuunnitelman mukaisiksi tuntisuunnitelmiksi, joiden asiasisältöjen
karsiminen on koettu riskiksi. Tutkimuksessa todetaan, että tärkein opetussuunnitelmaa
koskeva päätös, jonka useimmat opettajat tekevät, on oppikirjan valinta. Oppikirja on
yleisimmin käytetty oppimateriaali kaikessa formaalissa opetuksessa ja tärkeä osatekijä
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oppilaiden ja opettajien välisessä vuorovaikutuksessa. Opettaja tuo opetuksen sisällön
oppimateriaalin kautta oppilaille. Käytetyt oppimateriaalit välittävät samalla yhteiskunnassa
vallitsevia arvoja. (Heinonen, 2005)
Oppimateriaalit voivat olla oppikirjojen lisäksi esimerkiksi digitaalisia materiaaleja tai
opettajien itse suunnittelemia materiaaleja. Luokanopettajilla on kuitenkin niin monta
opetettavaa ainetta, että valmista materiaalia käytetään jo käytännön pakosta aina kun se on
mahdollista. (Heinonen, 2005) Hyväksi käytännössä todettua lisämateriaalia kertyy vasta
työvuosien karttuessa.
Heinosen tutkimuksessa tulee ilmi, että oppimateriaalien tulisi olla erityisesti oppilaita
kiinnostavia, motivoivia ja riittävän havainnollisia, mutta myös tarjota mahdollisuuksia
eriyttämiseen. Eriyttämismahdollisuuksien merkityksen tärkeydestä oltiin tutkimuksessa
melko yksimielisiä ja hyvän oppimateriaalin tärkeimmäksi ominaisuudeksi tutkimuksessa
mainittiinkin joko selkeys tai sen tarjoamat hyvät opetuksen eriyttämismahdollisuudet.
Aineistosta kävi ilmi, että eriyttäminen koettiin haasteelliseksi pääsääntöisesti heikompien
oppilaiden osalta, eikä huoli lahjakkaille suunnatusta eriyttävästä oppimateriaalista ei ollut
yhtä suuri. Tasokkaan ja selkeän opettajan materiaalin merkitys nousi voimakkaasti esille.
Erityisesti luokanopettajat korostivat asiaa, mikä on ymmärrettävää huomioon ottaen
luokanopettajien opetettavien oppiaineiden suuren määrän. Tutkimus osoitti, että opettajan
materiaalista etsittiin tukea ja helpotusta työlle, ideoita asioiden käsittelytapoihin,
taustatietoa asiasisällöistä ja erilaisista pedagogisista ratkaisuista. (Heinonen, 2005)

3.1.4 Opetusmenetelmien merkitys oppilaalle
Tutkimuksissa on todettu, että erityisoppilaiden oppimistuloksia ja kiinnostuneisuutta
luonnontieteitä kohtaan voidaan merkittävästi parantaa, ja samalla oppilaat kiinnostuvat
omasta sekä ympäristönsä hyvinvoinnista. Ideoinnin, havainnoinnin ja tutkimisen kautta
oppilaat kehittyvät havaitsemaan syy-seuraus suhteita, harjaantuvat itsesäätelyn taidossa
sekä saavat kokemuksia ryhmässä toimimisesta. (Villanueva ym., 2012) Motivaation on
todettu vaikuttavan oppilaiden menestymiseen oppiaineessa, sillä se saa oppilaan
työskentelemään tavoitteellisemmin ja pitkäjänteisemmin. Onnistumiset ruokkivat
minäpystyvyyden tunnetta, joka rohkaisee oppilasta tarttumaan aina suurempiin haasteisiin.
Opettajien tehtävänä ei ole vain motivoida oppilasta heidän kiinnostuksen kohteidensa
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mukaan, vaan myös vahvistaa heidän kompetenssiuskomustaan haasteellisiksikin
kokemissaan aineissa. (Dökme, 2020)
Erityisen tuen piiriin kuuluvien oppilaiden opiskelua on tutkittu opetusmenetelmien ja
motivaation kannalta. Scruggs, Mastropieri ja Boon toteavat tutkimuksessaan, että tukea
tarvitsevat oppilaat hyötyvät toiminnallisesta, tutkimuksellisesta ja kyselemiseen
perustuvasta opetuksesta, kun taas pääosin lukemiseen perustuva opetus ei johtanut yhtä
hyviin oppimistuloksiin. (Mastropieri ym., 1999; Scruggs ym., 1998) Toiminnallisten
tehtävien ja kokeellisten töiden on todettu paitsi motivoivan oppilaita, myös parantavan
olennaisesti heidän ajattelun taitojaan, kielellistä kehitystään ja ryhmässä toimimista.
(Zembylas & Isenbarger, 2002) Tutkimuksellisuus myös innosti oppilaita osallistumaan
tunteihin, kun taas kirjoihin perustuvat teoreettiset oppitunnit saivat oppilaat suhtautumaan
opetukseen vastahakoisemmin. (Mastropieri ym., 1999; Scruggs ym., 1998)
Oppikirjoihin perustuvat oppitunnit voidaan kuitenkin kokea turvallisemmaksi tavaksi
opettaa vieraampaa sisältöä. Ongelmaksi voi tällöin muodostua uusien käsitteiden
oppiminen oppilailla, joilla on jo valmiiksi kielellisiä tai matemaattisia haasteita. (Patrick
ym., 2000) Toiminnallisten tuntien pitäminen vaatii opettajilta kuitenkin huomattavasti
enemmän valmisteluun kuluvaa aikaa, tunnin organisointia ja ryhmänhallinnallisia taitoja
kuin perinteiset opettajajohtoiset teoriapohjaiset tunnit. (Mastropieri ym., 1999) Videoiden
käyttö opiskelussa on todettu toimivaksi tavaksi opiskella ja kerrata aihealueita erityisesti,
kun opettajajohtoinen työskentely ei ole mahdollista. Esimerkkeinä voidaan mainita
kotitehtävien teko ja koekertaus. (King‐Sears ym., 2017)
Strukturoitu ja useilla eri tavoilla aihetta lähestyvä opetustapa auttaa erilaisia oppijoita
löytämään omia vahvuuksiaan tukevan tavan omaksua uutta tietoa. Erityisoppilailla on usein
myös heikot opiskelutaidot, joiden kehittämiseen he tarvitsevat konkreettista opastusta ja
tukea. (Grumbine & Alden, 2006) Empaattisen ja innostavan opettajan on mahdollista
parantaa oppilaiden motivaatiota ja saada oppilaat sitoutuman opetuksesta. (Patrick ym.,
2000) Toiminnalliset tehtävät rohkaisevat oppilaita ottamaan osaa opetukseen ja luovat
otollisen ympäristön kaiken tasoisien oppijoiden osallistumiselle omien vahvuuksiensa
mukaisesti. Toiminnallisissa tehtävissä tapahtuvan vertaisoppimisen on huomattu osaltaan
parantavan oppimista ja luovan hyväksyvää ja positiivista luokkailmapiiriä. Luonnonteiden
opiskelun on ajateltu olevan tärkein oppiaine erityisoppilaille juuri sen laaja-alaisten
vaikutustensa vuoksi. (Zembylas & Isenbarger, 2002)
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3.1.5 Kemian opetuksen tilanne yläkouluissa

Hopea-Manner on tutkinut kemian opetuksen nykytilaa pro gradu -tutkielmassaan vuonna
2018. Tutkimuksessa kartoitettiin kemian opetuksen tilaa kemian opettajien kertomana.
Vastaava tutkimus on tehty aiemmin vuosina 1999 ja 2008. Tutkimuksen aihealueina ovat
kemian opetuksen lähtökohtien täyttyminen, kokeellisuuden ja monipuolisten työtapojen
toteutuminen, työtavat kemian opetuksessa ja keskeiset haasteet sekä kehittämisideat kemian
opetuksessa. (Hopea-Manner, 2019) Seuraavassa käymme läpi Hopea-Mantereen
tutkimuksen niitä kohtia, jotka olennaisesti liittyvät tämän tutkimuksen aihepiireihin.
Yhtenä

lähtökohtien

täyttymistä

kuvaavana

alueena

tutkimuksessa

oli

kemian

opetusmahdollisuudet tilojen, välineiden ja oppimateriaalien suhteen. Todella hyviksi,
hyviksi tai hyväksyttäviksi opetusmahdollisuudet tilojen suhteen koki 89,8% peruskoulun
opettajista,

huonoiksi

8,5%

ja

todella

huonoiksi

vain

yksi

opettaja

(1,7%).

Opetusmahdollisuuden välineiden suhteen todella hyviksi, hyviksi tai hyväksyttäviksi koki
96,6% vastaajista, huonoiksi 3,4%. Oppimateriaalien suhteen opetusmahdollisuudet koki
todella hyviksi, hyviksi tai hyväksyttäviksi 91,5 % ja huonoiksi 8,5%. (Hopea-Manner,
2019)
Tutkimuksessa kartoitettiin kemian opettajien tekemää yhteistyötä muiden opettajien
kanssa. Vastaajista 30,6% teki materiaaleihin ja 25% kokeellisiin töihin liittyvää yhteistyötä.
Muunlaista yhteistyötä, kuten opetuksen painostuspisteisiin, uusien opetussuunnitelmien
käyttöönottoon, retkiin, kokemuksien ja ideoiden vaihtoon ja samanaikaisopetukseen
liittyvää yhteistyötä teki 63,8% vastaajista. Pieni osa (5,6%) vastasi, ettei tee juurikaan tai
ollenkaan yhteistyötä muiden opettajien kanssa. (Hopea-Manner, 2019)
Opettajien haluamia tukimuotoja kemian opetukseen olivat materiaalituki (31%),
lisäkoulutus (26%) vertaistuki ja ideointi (24%) ja materiaaleja internettiin (5%). Kemian
opetuksen keskeisiksi haasteiksi koettiin innostuksen/ arvostuksen nostaminen (31%),
opetussuunnitelma (24%), resurssien ylläpito ja hankinta (18%). Vaikeustason sopivuuden
nosti esille 4% vastaajista. Koulukohtaisissa haasteissa 18 % vastaajista kertoi haasteena
olevan eritasoiset oppilaat tai erityisoppilaat. Vastauksissa tuli ilmi integroitujen
erityisoppilaiden olevan haasteena ja joidenkin oppilaiden haittaavan kokeellista
työskentelyä. (Hopea-Manner, 2019)
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3.2 Vaativa erityinen tuki kouluarjessa
Vuonna 2014 opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman selvityksen mukaisesti
kolmiportaisen tuen malliin siirtyminen on saavuttanut sille asetetut tavoitteet, sillä
opetuksen tukea on siirrytty käyttämään ennaltaehkäisevänä eikä korjaavana toimena.
Erityistä tukea saavien oppilaiden määrä on samalla vähentynyt, mutta tehostettua tukea saa
huomattavasti aiempaa useampi oppilas. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017) Seuraava
kuva 3 havainnollistaa kehityksen vuosien 1961-2013 välillä:

Kuva 3. Erityisoppilaiden määrät oppimisympäristöjen mukaan vuosina 1961-2013
(Hautamäki ym., 2015)

Valitettavasti vaativan erityisen tuen osalta tilanne ei ole kehittynyt toivottuun suuntaan.
Vastausten mukaisesti pedagogiset käytänteet eivät olleet muuttuneet, epäpätevien
opettajien osuus oli iso ja opettajien vaihtuvuus suurta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017)
Selvityksessä todettiin, että vaativan erityisen tuen osalta opetussuunnitelman perusteita
enemmän pedagogisia käytänteitä ja henkilökohtaisen opetussuunnitelman (jatkossa
HOJKS) laadintaa ohjasivat oppilaiden tarvitsema tuki, sen määrä ja laatu. Vastaajien
erityisosaaminen ja koulutus ohjasivat pedagogisia ratkaisuja seuraavaksi vahvimmin.
HOJKSin laatimisessa niillä opettajilla, joiden oppilailla oli autisminkirjodiagnoosi tai
vakavaa psyykkistä oireilua, toiseksi eniten ohjaava tekijä oli opetussuunnitelman perusteet.
Kehitysvammaisuuden kohdalla ohjaava tekijä oli vastaajan saama koulutus tai oppilaan
tulevaisuuden tavoitteet. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017)
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Aiemmin erityiskouluihin sijoitetut oppilaat ovat peruskoulun lakiuudistuksen myötä
siirtyneet kasvavassa määrin opiskelemaan lähikoulujen yhteyteen. Vaikka lakiuudistus ei
ohjaa tai määrää erityiskouluja tai erityisluokkia lakkautettavaksi, on joissakin kunnissa
lakia näin mitä ilmeisimmin tulkittu. (Kokko ym., 2013) Erityiskoulujen määrä on
vähentynyt ja oppilaat ovat siirtyneet muihin kouluihin ja opetusryhmiin. Aina erityistä
tukea ei kuitenkaan ole kyetty siirtymän jälkeen tarjoamaan kysynnän mukaisesti, mikä
vaikuttaa oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin. (Kokko ym., 2013; Opetus- ja
kulttuuriministeriö,

2017)

Yksilöllinen

tuki

tulisi

kuitenkin

voida

rakentaa

opetussuunnitelman mukaisesti sille tasolle kuin oppilaan opetus ja tuen vaihe edellyttävät.
(Opetushallitus, 2014)

3.3 Erityisopetusta antavien opettajien koulutus ja työnkuva
Vaativan

erityisen

tuen

tarpeiset

oppilaat

opiskelevat

suurimmaksi

osin

erityisluokanopettajan johdolla. Erityisluokanopettajan aineenhallinnalliset kemian taidot
määrittelevät siis pitkälti oppilaan kemian opetuksen tason, mikäli oppilasta ei ole integroitu
kemiassa yleisopetuksen ryhmiin. Yleisopetuksen ryhmissä kemian aineenopettaja antaa
opetuksen,

mutta

häneltä

puuttuvat

erityispedagogian

taidot.

Hopea-Mantereen

tutkimuksessa kemian aineenopettajat kokivatkin integroitujen oppilaiden joskus häiritsevän
opetusta ja estävän kokeellisen työskentelyn. (Hopea-Manner, 2019) Tässä osiossa
keskitytään erityisluokanopetuksen kenttään kemian opetuksessa.

3.3.1 Erityisopettajien ja erityisluokanopettajien koulutus
Erityisopettajat

ja

erityisluokanopettajat

opiskelevat

kasvatustieteitä

pääaineinaan

erityispedagogiikka. Jo valmistuneet luokan- ja aineenopettajat voivat täydentää opintojaan
erillisillä erityisopettajan opinnoilla, ja saada näin pätevyyden ammattiin. Erityisopettaja
antaa laaja-alaista, osa-aikaista erityisopetusta oppilaille, joilla on lieviä oppimisvaikeuksia.
Oppimisvaikeudet voivat olla esimerkiksi lukemisen, puhumisen, kirjoittamisen tai
yksittäisen oppiaineen oppimisen pulmia tai sosiaalista sopeutumattomuutta. Erityisopettaja
työskentelee joko yksilöllisesti oppilaan kanssa tai yhteisopetuksessa toisen opettajan
kanssa. Erityisluokanopettajan oppilailla oppimisen vaikeudet tai sosiaaliset ja psyykkiset
haasteet ovat vaativampia. Erityisluokanopettajat opettavat pienryhmiä. (Helsingin
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yliopisto, 2016) Työhön kuuluu opetuksen suunnittelu, opetuksen eriyttäminen kullekin
oppilaalle sopivaksi, henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien laatiminen ja opiskelijan
edistymisen seuraaminen. (OAJ, 2020)
Erityisopettajien ja erityisluokanopettajien kelpoisuudet ovat puhuttaneet kouluyhteisöä,
mutta opetushallituksen raportin mukaan tilanne on parantunut huomattavasti viimeisten
vuosien aikana. Vuonna 2019 erityisopetusta antavista opettajista päteviä oli 90,4 prosenttia.
(Opetushallitus, 2020a) Vaativan erityisen tuen osalta perusopetuslain muutokset eivät
näyttäneet tuoneen pedagogisiin käytänteisiin muutoksia, epäpätevien opettajien osuus oli
iso ja opettajien vaihtuvuus oli suurta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017)

3.3.2 Erityisopettajien koulutus kemian osalta
Erityisluokanopettajat opiskelevat peruskoulussa opetettavien aineiden monialaiset opinnot,
joihin

kuuluvat

alakoulun

opetettavat

aineet.

(Helsingin

yliopisto,

2016)

Erityisluokanopettajat voivat kutienkin sijoittua työelämässä opettamaan yläkoulun
oppilaita. Erityisopettajat voivat olla myös aineenopettajia, jotka ovat käyneet erilliset
erityisopettajan

pätevyyden

erityisluokanopettajiksi

antavat

ilman

opinnot,

erillisen

mutta

tämä

ei

anna

luokanopettajaopintojen

pätevyyttä

suorittamista.

Aineenopettajana erityisopettajaksi valmistuneelta opettajalta voivat puuttua myös
erityisluokanopettajan opiskelemat kemian perustaidot alakoulun ympäristöoppia varten.
(Helsingin yliopisto, 2016)

3.4 Valmiudet vaativan erityisen tuen oppilaiden kemian opettamiseen
Erityisoppilaat menestyvät huomattavasti keskimääräistä huonommin luonnontieteissä
kielellisten ja matemaattisten vaikeuksien, sekä monien muiden opintoja haittaavien syiden
takia (Therrien ym., 2011) Yhtenä oppimiseen vaikuttavana tekijänä on huomattu olevan
myös opettajan innostuneisuus opetettavasta aineesta ja kyky pitää opetusta aineen
erityisominaisuudet huomioon ottaen. (Patrick ym., 2000)
Opetuksen lähtökohtana on opettajan aineenhallinta, joten voidaan olettaa, että yläkoulun
kemian aineenhallinta aiheuttaa erityisen tuen opettajille osittain kohtuuttomia vaatimuksia
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verrattuna heidän saamaansa koulutukseen. Perusopetuksen erityisen tuen VETURIhankkeen loppuraportissa vaativan erityisen tuen opettajilta kyseltiin heidän tarpeitaan
täydennyskoulutukselle vastaajien ollessa pääosin erityisluokanopettajia. Pedagogisten
valmiuksien lisäksi kaivattiin täydennyskoulutusta juuri aineenopetukseen, aineina
taideaineiden ja kielten lisäksi kemia ja fysiikka. (Kokko ym., 2013)
Opettajien ammattijärjestön vuonna 2017 tekemän, kolmiportaisen tuen vaikutuksia
kartoittavan tutkimuksen mukaisesti opettajat, erityisesti aineenopettajat, kokivat
osaamisensa muita osa-alueita heikommaksi tehostetun ja erityisen tukeen soveltuvassa
pedagogiikassa. Erityisopettajat arvioivat osaamisensa pedagogiikan kaikilla osa-alueilla
huomattavasti muita opettajia paremmaksi. OAJ:n näkemyksen mukaisesti tämä vahvistaa
ajatusta, että samanaikaisopettajuuden määrää pitäisi koulussa lisätä. (OAJ, 2017)
Vaativan erityisen tuen oppilailla oppimisen haasteet voivat liittyä pulmiin esimerkiksi
keskittymisessä tai sosiaalisessa kanssakäymisessä. Kehitysvammaisuuskaan ei välttämättä
tarkoita kykenemättömyyttä kemian opiskeluun.

Täten ei voida suoraan olettaa, että

vaativan erityisen tuen oppilailla olisi välttämätöntä tarvetta kemian yksilöllistämiseen.
Tällöin opetus on järjestettävä yleisen oppimäärän mukaisesti. Henkilökohtaisessa
opetussuunnitelmassa

yksilöllistämiseen

päädyttäessä

laatijan

on

ymmärrettävä

ainekohtaiset erityispiirteet ja nostettava vuosiluokkakohtaiset ydinalueet oppilaan
vahvuuksien mukaisesti hänelle opiskeltaviksi. VETURI-hankkeessa huomattiin, että
opetusta toteutetaan todellisuudessa varsin opettajalähtöisesti eikä oppilaiden yksilöllisiin
tarpeisiin vastata riittävästi. Opettajat eivät käytä eriyttämistä tarpeeksi opetuksessa, eikä
oppilaiden

vahvuuksia

ei

osata

riittävästi

hyödyntää

opetusta

ja

materiaaleja

suunniteltaessa.(Kokko ym., 2013)
Tilanne on erityisen haasteellinen, mikäli erityisluokanopettaja on yksi vastuussa
henkilökohtaisen opetuksen suunnitelman laatimisesta ilman kemian aineenopettajan
antamaa asiantuntija-apua. Kuvatun mukaisia tilanteita syntyy esimerkiksi yläkoulun
erityisopetuksen ollessa sijoitettuna alakoulun yhteyteen, erillisinä yksikköinä opiskeltaessa
sekä sairaalakouluissa opiskeltaessa. Toisaalta kouluissa, joissa on mahdollisuus
integraatioon yleisopetuksen tunneille, on koettu toimivaksi myös vastavuoroinen
integraatio yleisopetuksen puolelta erityisopetuksen tunneille. Tällöin yleisopetuksen tukea
tarvitsevat oppilaat pääsevät hyötymään taitotasonsa mukaisesti eriytetystä opetuksesta.
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017)
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3.5 Kemian opetuksen haasteet ja kehittämisajatukset
Hopea-Mantereen tutkimuksessa yhtenä tutkimusaiheena oli kemian opetuksen haasteet niin
koko maan tasolla kuin koulukohtaisestikin. Taulukko 1. kuvaa tulokset kolmen eniten esille
nostetun haasteen osalta.
Taulukko 1. Kemian opetuksen haasteet (Hopea-Manner, 2019)
Haasteet koulukohtaisesti

%

Haasteet koko maa

%

Resurssit

27

Kiinnostuksen tai arvostuksen

31

nostaminen
Ryhmäkoko

25

Opetussuunnitelma

24

Eritasoiset oppilaat, erityisoppilaat

18

Resurssien ylläpito ja hankinta

18

Samassa tutkimuksessa opettajat antoivat myös omia kehitysehdotuksiaan kemian
opetukseen. Taulukko 2. kuvaa tulokset kolmen eniten esille nostetun kehitysehdotuksen
osalta.
Taulukko 2. Kemian kehittämisideat (Hopea-Manner, 2019)
Kehittämisideat koulukohtaisesti

%

Kehittämisideat koko maa

Kokeellisuuden lisääminen

19

Opetussuunnitelma

25

Yhteistyö aineiden välillä (ei fy, bi)

17

Täydennyskoulutus

14

Yhteistyö biologian kanssa

14

Resurssit, ryhmäkoot,

11

opetusmateriaalit

3.6 Yhdenvertaisuus opetuksessa
Oppilaitosten velvollisuuksiin kuuluu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Tasaarvolain (609/1986) tarkoitus on parantaa naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja estää
sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Tätä lakia täydentämään on vuoden 2015 alusta astunut
voimaan yhdenvertaisuuslaki (1325/2014). Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on turvata
yhdenvertainen kohtelu ja estää syrjintä kaikenlaisilla perusteilla. Syrjintäperusteina on
mainittu esimerkiksi ikä, vammaisuus ja muut henkilökohtaiset syyt. Yhdenvertaisuuslain
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velvoitteet ulottuvat koskemaan myös kouluyhteisöä, ja lain mukaisesti kaikkien
oppilaitosten tulee laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. (Opetushallitus, 2020b)

4. Tutkimus
4.1 Tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena on saada yleiskuva vaativan erityisen tuen kemian opetuksesta
opettajien näkökulmasta katsottuna. Vastaukset kuvaavat opettajien kokemaa, joten tutkimus
mittaa pääosin käsityksiä, asenteita ja uskomuksia. Opettajan kokemuksien on kuitenkin
todettu vaikuttavan hänen opetukseensa ja sitä kautta oppilaiden oppimiseen merkittävissä
määrin. (Turner ym., 2009) Tutkimuksen hypoteesina on, että vaativan tuen piirissä olevien
oppilaiden kemian opetukseen liittyy haasteita, jotka ovat sidoksissa opettajien
aineenhallintaan tai pedagogisiin taitoihin, eikä opetusta koeta kaikilta osin mielekkääksi
pitää tai kemian tärkeyttä oppiaineena ei tunnisteta. Kemian opetuksen mahdollisuuksien ja
haasteiden kannalta hypoteesina on, etteivät opettajat koe saavansa käyttöönsä kaikkia niitä
resursseja, joista heille olisi opetuksessa hyötyä. Hypoteesin mukaan tämä heijastuu myös
opettajien kokemaan oppilaiden yhdenvertaisuudessa.

4.2 Tutkimuskysymykset
Tutkimuksen päätutkimusongelmiksi nostettiin kolme aihealuetta, jotka voitiin vielä jakaa
alakysymyksiksi aiheen tarkempaa käsittelyä varten.
1. Kokevatko opettajat kemian opettamisen mielekkääksi?
a) Kokevatko opettajat, että heillä on taitoa ja motivaatiota pitää opetusta?
b) Kokevatko kemian opettajat kemian oppilaalle hyödylliseksi
oppiaineeksi?
2. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita kemian opetukseen liittyy?
a) Mitä järjestelyitä kouluissa on tehty opetuksen tukemiseksi?
b) Miten opetus suunnitellaan?
b) Mitä opetusmenetelmiä opettajilla on käytössään?
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c) Millaisia ovat koetut haasteet opetuksessa?
d) Mitkä ovat opettajien kokemat kehityskohteet kemian opetuksen tueksi?
3. Toteutuuko yhdenvertaisuus opetuksessa?
a) Pystytäänkö oppilaiden tarpeet huomioimaan opetuksessa?
b) Koetaanko opetuksen olevan yhdenvertaista oppilaiden välillä?

Seuraavassa taulukossa 3. on esitetty tarkemmin kysymykset, joiden kautta kutakin aihetta
on käsitelty tutkimuksessa.
Taulukko 3. Tutkimuksen teemat ja niihin liittyvät kysymykset.
Teemat

Kysymykset ja kysymysnumero

Vastaajan taustatiedot

Koulutus (2,3), työkokemus (4), opetettavat luokka-asteet
(5,6)

Taustatiedot koulusta

Tyyppi (1), opetustilat (8)

Opetuksen mielekkyys

Oppilaiden opetussuunnitelma (9), koettu hyöty (10,11),
ammatillinen osaaminen (12,13), mielekkyys (14,15),

Opetusta

helpottavat

ja koulun järjestelyt oppimisen tueksi (7), resurssit (20,21),

hankaloittavat asiat

menetelmät (22,23), haasteet (24, 25)

Yhdenvertaisuus

Tarpeet (16,17), yhdenvertaisuus (18,19)

Kehitysehdotukset

Tukitoimet (26), kehitysehdotukset (27)

4.3 Tutkimuksen toteutus ja tutkimuskohde
Tutkimus on tapaustutkimus, jonka kohdejoukon muodostivat sosiaalisen median kanavien
kautta vastaajiksi haetut yläkoulun vaativan erityisen tuen piirissä oleville opiskelijoille
kemiaa opettavat opettajat. Vastauksia saatiin 46 opettajalta. Tutkimuskysymykset
analysoitiin laadullisen analyysin keinoin.
Tutkimuksen aineisto on kerätty sähköisenä lomakekyselynä syys- ja lokakuussa 2020.
Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa perusjoukon muodostavina kohdehenkilöinä
ovat suomalaiset vaativaa erityistä tukea tarvitsevien yläkoululuokkien opettajat.
Kohdehenkilöt tavoitettiin osin ammattiryhmän tapaamisissa, mutta suurimmalta osin
sosiaalisen median ryhmistä, joten perusjoukon otoksen yleistettävyys ei ole varmaa.
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Osallistumispyyntö kyselyyn sisälsi lyhyesti tietoa tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta sekä
linkin kyselylomakkeeseen.
Vaativan erityisen tuen luokkia, oppilaita ja opettajia ei ole tilastoitu millään mittarilla, joten
jo perusjoukon määrän ja tarkemman rajaamisen määrittäminen on vaikeaa. Otannan
toivottiin kuitenkin palvelevan satunnaista otantaa sillä tarkkuudella, kuin tässä
tutkimuksessa

on

tarpeen.

Tutkimuskohde

valikoitui

kiinnostuksesta

tutkia

marginaaliryhmän saamaa kemian opetusta ja opettajien opetuksesta kokemaa tälle valitulle
marginaaliryhmälle. Aiempaa tutkimusta aihealueesta on niukasti tarjolla.
Tutkimuksen edetessä huomattiin, että vastauksista ei voitu päätellä, kokevatko opettajat
oppilaiden saavan yhdenvertaista kemian opetusta muihin ikäisiinsä oppilaisiin nähden.
Tämän takia lomakkeeseen lisättiin kysymykset 18 ja 19 tarkentamaan asiaa. Tätä ennen
kyselyyn oli vastannut 13 opettajaa.

4.4 Tutkimusmenetelmät
4.4.1 Aineistonkeruu
Aineiston keruun menetelmäksi valittiin kyselylomake. Laadittu kyselylomake on tämän
tutkimuksen liitteenä (liite 1). Kyselylomakkeen kysymykset on laadittu niin, että ne
kartoittaisivat mahdollisimman laajasti opetuksen tilaa, eivätkä supistaisi liikaa mahdollisten
vastausten joukkoa.
Kyselytutkimus valittiin tutkimusmenetelmäksi, sillä tutkimuksen tekemiseen vaadittua
aikaa tahdottiin rajata mahdollisimman tehokkaasti samalla kuitenkin mahdollistaen
standardoitu ja riittävän laaja aineisto. Verkossa täytettävän kyselylomakkeen käyttö
tutkimuksessa aiheuttaa kuitenkin myös epävarmuustekijöitä. Vastaajien kerääminen
verkossa voi aiheuttaa tavoitettavuusongelma, kun otos valikoituu sosiaalista mediaa
käyttävien henkilöiden ja heidän työpiirinsä alueelle.(Vehkalahti, 2019) Kyselytutkimusten
suuri määrä on aiheuttanut myös vastausväsymystä, jolloin vastausten tarkkuuteen ja
muotoiluun ei jakseta kiinnittää huomiota, eikä hankaliksi koettuihin kysymyksiin haluta
vastata. (Vehkalahti, 2019). Kyselytutkimuksen vastauksia tarkastellessa huomio kiinnittyi
osaan vastauksista, joissa vastaaja on käsittänyt kysymyksen eri tavalla, kuin mitä kyselyn
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tekijä on tarkoittanut. Tämä ongelma on hyväksyttävä osaksi kyselytutkimuksen puutteita.
(Hirsjärvi ym., 2010)
Kyselylomake sisältää strukturoituja ja avoimia kysymyksiä. Strukturoiduissa kysymyksissä
vastaaja valitsee ennalta valituista vastausvaihtoehdoista itselleen sopivimman vaihtoehdon.
Avoimissa kysymyksissä vastaaja voi kertoa omin sanoin lisätietoa ja tarkennuksia
aiheeseen. Kummatkin kysymystyypit ovat kyselylomakkeilla tehtäville tutkimuksille
tyypillisiä.

Kyselylomakkeen laadinnassa huomioitiin erityisesti mahdollisuus antaa

strukturoitujen vastausten lisäksi myös avoimia vastauksia samoihin kysymyksiin. Tämän
toivottiin estävän vastausten ohjautumista liiaksi hypoteesin suuntaan ja antamaan lisää
informaatiota opettajien omasta kokemasta. Vastauksien toivotiin myös syventävän ja
selventävän kysyttäjä aiheita, mutta vastaaminen oli kuitenkin vapaaehtoista. Avoimiin
kysymyksiin vastanneiden määrä vaihteli kysymyksen mukaan. Kyselyä laadittaessa
pyrittiin noudattamaan hyvän kyselylomakkeen ominaisuuksia, joita ovat lomakkeen
selkeys ja helppotajuinen kysymyksenasettelu, kohtuullinen pituus sekä rakenteen ja sisällön
loogisuus. (Vehkalahti, 2019)
Kyselylomakkeen strukturoidut väitteet käsiteltiin kvantitatiivisena aineistona. Näitä
kysymyksiä ovat kysymykset numero 10, 12, 14, 16, 18 ja 20. Arvio suoritettiin Likertasteikolla samanmielisyyttä ja tärkeyden kokemusta mittaamalla. Vastaukset sijoittuivat
viisiportaisella asteikolla välille ”täysin eri mieltä” – ”täysin samaa mieltä” tai tärkeyttä
kuvatessa asteikolle ”täysin tarpeeton, jokseenkin tarpeeton, ei tarpeeton eikä tärkeä,
jokseenkin tärkeä, erittäin tärkeä”.
Näistä vastauksista laskettiin vastausprosentit ja analysoitiin tunnusluvut (keskiarvo,
frekvenssi, keskihajonta ja mediaani) Excel taulukkolaskentaohjelmalla.
Kyselylomakkeen avoimet kysymykset analysoitiin teoriaohjaavalla analyysilla. Näitä
kysymyksiä ovat kysymykset numero 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26 ja 27.
Kvalitatiivisilla eli laadullisilla analyyseilla pyritään hankkimaan tietoa tutkittavasta
aiheesta kokonaisvaltaisesti ja monesta ei näkökulmasta. Analyysia tehtäessä aineisto tulee
luokitella ja teemoitella. Tämän jälkeen havainnoidaan ilmiöiden esiintymistiheydet.
Saadusta käsitellystä aineistosta tehdään johtopäätökset ja tulkinta.
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4.4.2 Aineiston analysointi
Tutkimus toteutettiin osittain määrällisin ja osittain laadullisin menetelmin (mixed methods).
Määrällinen tutkimus sopii hyvin yleiskäsityksien tutkimiseen ja laadullisin menetelmin
voidaan kerätä yksityiskohtaisempaa tietoa aiheesta. Tutkimuksessa, kuten nyt on tehty,
voidaan käyttää rinnakkain molempia lähestymistapoja. (Vehkalahti, 2019) Sanallisia
vastauksia on analysoitu sekä laadullisilla, että määrällisillä menetelmillä.

4.4.2.1 Kuvaileva tilastollinen analyysi
Deskriptiivinen eli kuvaileva tilastollinen analyysi soveltaa menetelmiä, joiden avulla
tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä kerättyjä numeerisia tai kvantitatiivisia tietoja
voidaan kuvailla ja esitellä. (Mellin, 2006)
Määrällisissä kysymyksissä aihetta mitataan ennalta sovitulla mitta-asteikolla, jolla pyritään
kuvaamaan mitattavaa ominaisuutta. Tutkimukseen valittu Likert-asteikko täyttää
järjestysasteikon tunnusmerkit, ja näin ollen sitä voidaan käyttää tilastollisen analyysin
tekemisen. Menetelmä antaa yleiskuvan aiheesta, ja sopii käytettäväksi esimerkiksi
asenteiden kuvailemiseen. Likert-asteikkoa käytettäessä on hyväksyttävä se tosiasia, että
mitta-asteikon yksiköiden ei voida väittää olevan yhtä kaukana toisistaan. Likert-asteikon
antamista tuloksista voidaan kuitenkin laskea esimerkiksi keskiarvo, mediaani, keskihajonta
ja korrelaatio, joita on hyödynnetty tässä tutkimuksessa. (Vehkalahti, 2019)
Mediaani on suuruusjärjestykseen järjestetyn aineiston keskimmäinen arvo. Jos tulosten
jakauma on symmetrinen, ovat keskiarvo ja mediaani lähes samoja, mutta vinoissa
jakaumissa arvot poikkeavat toisistaan. Keskihajonta kuvaa arvojen vaihtelua keskiarvon
ympärillä, joten mitä suurempi keskihajonta on, sitä suurempi vaihtelu tutkittavien arvojen
välillä on. (Vehkalahti, 2019)
Johtopäätösten tekemiseksi Likert asteikolla tutkittujen väitteiden vastauksista lasketaan
korrelaatio. Korrelaatio kertoo kahden muuttujan välisen lineaarisen riippuvuuden
voimakkuuden, jolloin voidaan päätellä, onko muuttujien arvojen välillä yhteisvaihtelua vai
ei. (Menetelmäopetuksen tietovaranto, 2020) Korrelaatioanalyysimenetelmäksi valittiin
Excel -taulukko-ohjelman Pearsonin tulomomenttikorrelaatio. Laskemista varten likertasteikon vastausvaihtoehdot muutettiin numeraalisiksi seuraavasti: ”täysin samaa mieltä” =
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5, ”jokseenkin samaa mieltä” = 4, ”ei samaa eikä eri mieltä” = 3, ”jokseenkin eri mieltä” =
2 ja ”täysin eri mieltä” = 1.
Korrelaation on mahdollista saada arvoja välillä -1… +1. Korrelaatiokertoimen ollessa 0, ei
muuttujien välillä ole lineaarista riippuvuutta, kun taas arvolla +1 muuttujien välillä on
täydellinen positiivinen riippuvuus, eli molemmat muuttujat saavat suuria arvoja.
Vastaavasti arvolla -1 muuttujien välillä on täydellinen negatiivinen riippuvuus, eli toisen
muuttujan saadessa isoja arvoja, saa toinen pieniä arvoja. (Menetelmäopetuksen
tietovaranto, 2020)
4.4.2.2 Laadullinen sisällönanalyysi
Tutkimuksen ollessa laadullinen, se luo hypoteeseja eikä niinkään testaa niitä. Tutkimuksen
tarkoituksena ei ole ensisijaisesti selvittää syysuhteita, vaan saada lisää tietoa niistä
tutkimuskohteista, joista tietoa ei ole vielä paljoa olemassa. Laadullista tutkimusta voidaan
käyttää myös asenteiden tutkimiseen. (Aira, 2005) Empiirisessä tutkimuksessa pelkkä
tulosten analysointi ei riitä tutkimuksen tulokseksi, vaan tuloksista on muodostettava
synteesillä keskeiset sisällöt ja saatava niiden avulla vastaukset asetettuihin kysymyksiin.
(Hirsjärvi ym., 2010)
Avoimien kysymysten aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä, joka on laadulliselle
tutkimukselle sopiva perusanalyysimenetelmä. Laadullinen analyysi voidaan jakaa
aineistolähtöiseksi tai teorialähtöiseksi analyysiksi, joiden eron määrittelee teorian ja
aineiston suhde päättelyn logiikassa. Aineistolähtöisessä analyysissa luodaan teoria
tutkimusaineistosta, eli päättelyn logiikka kulkee induktiivisesti yksittäisistä havainnoista
kohti yleistämistä. Teorialähtöisessä analyysissa aikaisempaa teoriaa testataan tutkimuksen
avulla, jolloin päättelyn logiikka on deduktiivista, eli yleisestä kohti yksittäistä havaintoa.
Näiden analyysitapojen välimuotona toimii teoriaohjaava analyysi, jossa aikaisempi tieto
toimii analyysin pohjana uusien ajatusten luomisessa. Teoriaohjaava analyysi ottaa
huomioon myös lähtökohdan, että tutkijan tekemät valinnat ja tutkimusasetelma eivät ole
koskaan täysin objektiivisia, vaan vaikuttavat jollain tapaa tuloksiin. (Sarajärvi & Tuomi,
2017)
Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee kolmivaiheisesti: 1) aineiston pelkistämien eli
redusointi, 2) aineiston ryhmittely eli klusterointi ja 3) teoreettisten käsitteiden luominen
aineistosta eli abstrahointi. (Sarajärvi & Tuomi, 2017) Analyysiyksiköksi valittiin
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ajatuskokonaisuus, joka oli joko yksittäinen sana tai useampi virke. Analysoinnin
ensimmäisessä vaiheessa, redusoinnissa, karsitaan pois epäolennainen sisältö ja tiivistetään
aineisto pelkistettyihin ilmauksiin. Seuraavaksi ilmaisuja ryhmiteltiin samankaltaisuuksien
mukaan ja niistä muodostettiin alaluokat. Alaluokkien muodostuksessa käytin värikoodeja,
ja pyrin muodostamaan alaluokat niin, että vähintään kaksi tutkittavaa olisi puhunut samasta
ilmiöstä. Yksittäiset vastaukset nostetiin testissä mukaan, mikäli koin ne merkityksellisiksi
tutkimuksen kannalta. Abstrahoinnissa korostui teorian yhdistäminen saatuun aineistoon.
Tällöin aineistosta muodostui malleja, joista voitiin johtaa yhteyksiä aiemmin tutkittuun
teoriaan. Teoriaohjaavassa analyysissa teorian ja aineiston välinen vuoropuhelu
muokkaantuvat jatkuvasti aineiston analyysin edetessä. (Sarajärvi & Tuomi, 2017)
Esimerkki vastausten sisällönanalyysistä on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4. Esimerkki vastauksien sisällönanalyysistä kysymyksessä 13; koen, että minulla
on riittävästi osaamista opettaa kemiaa yläkoulun oppilaille, avoimet vastaukset.
Alkuperäinen vastaus
Yläluokka
En ole aineenopettaja

Aineenhallinta

” …minun on vaikea motivoitua suunnittelemaan Opetusmenetelmät
mielekästä opetusta rajallisella ajallani.”
”… Siksi yhteisopettajuus on ratkaisevaa.”

Yhteisopettajuus

”Olen yksilöllistänyt … opetuksen todella Oppilastuntemus
helpoksi oppilaitteni taitotasoa myötäillen.”

4.5 Tutkimuksen laatu ja luotettavuus
Tutkimuksen luotettavuutta määrittelevät validiteetti ja reliabiliteetti. Validiteetti ilmaisee,
miten hyvin valittu tutkimusmenetelmä mittaa sitä ilmiötä, mitä on tarkoitus selvittää.
Empiirisessä tutkimuksessa on pohdittava myös tutkimuksen validiutta eli onko tutkimus
mitannut sitä mitä sen on ollut tarkoitus mitata. Pelkkä tulosten analysointi ei riitä
tutkimuksen tulokseksi, vaan tuloksista on muodostettava synteesillä keskeiset sisällöt ja
saatava niiden avulla vastaukset asetettuihin kysymyksiin. (Hirsjärvi ym., 2010)
Reliabiliteetti ilmaisee, miten luotettavasti ja toistettavasti valittu tutkimusmenetelmä mittaa
haluttua ilmiötä.
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Validiteetti pätee siltä osin, että minimiotos statistisen analyysin tekemiselle on 30
tutkittavaa, ja tutkimuksen saadut 46 vastausta ylittävät tämän. Kemian opettajien osalta otos
on kuitenkin hyvin pieni, 8 vastaajaa, joten validiteetti kuvaamaan heidän osaltaan
tutkimusta on heikko. Kuitenkin tarkasteltaessa tutkimusta kokonaisuutena, ei tutkimuksen
validiteetti olennaisesti heikkene, vaan kemian opettajien ja erityisopettajien suhteellisien
osuuksien voidaan hyvinkin olettaa kuvaavan todellista tilannetta koulumaailmassa vaativan
erityisen tuen opetuksen kohdalla. Tutkimuksen otannan edustavuutta on vaikeaa arvioida,
sillä kuten aiemmin todettu, ei vaativan erityisen tuen opetusta, oppilaita eikä näin ollen
opettajiakaan olet tilastoitu. Otannan edustavuus sähköisellä kyselylomakkeella voi rajata
kyselyyn osallistujia sosiaalisen median käyttäjiin, jolloin otannalla on mahdollisuus
tavoittaa vain osa opettajista. Tämän lieventämiseksi lomaketta pyydettiin myös jakamaan
työyhteisössä eteenpäin, minkä onnistumisesta oli osoituksena sähköpostitse sekä
messengerin kautta tulleet kyselyt lomakkeen lähettämiseksi muilla keinoin. Osa
vastauksista on myös kerätty ammattiryhmän tapaamisten jälkeisellä vapaa-ajalla.
Reliabiliteettiin vaikutti myönteisesti lyhyehkönä pidetty tutkimusaika, mikä edesauttoi
estämään tutkimusaikana tapahtuvien koulunkäynnin muutosten vaikutusta tutkimuksen
tuloksiin. Tutkimuksen ajankohtana oli vaarana tapahtua isoja muutoksia koulunkäyntiin
liittyen, kuten etäkouluun siirtyminen, joten kohtalaisen lyhyenä pidetty ajanjakso puolusti
paikkaansa stabiliteetin takia. Tutkimusajankohtaa oli jo kertaalleen päädytty siirtämään
saman

vuoden

keväästä

myöhäisemmälle

ajankohdalle

nopeasti

muuttuneiden

koulujärjestelyiden takia.
Kyselytutkimuksen laatua ja luotettavuutta arvioitaessa myös tutkimuksen eettisyys on
merkittävässä

asemassa.

Kyselytutkimuksen

tiedon

hankinnassa,

tutkimus-

ja

arviointimenetelmissä sekä tulosten julkaisemisessa tulee soveltaa yleisesti hyväksyttyjä
eettisiä periaatteita. (Hirsjärvi ym., 2010) Tutkittavien yksityisyys on laadullisessa
tutkimuksessa erityisen tärkeää. Tutkimukseen on vastattu täysin anonyymisti, tutkimukseen
osallistuminen on ollut täysin vapaaehtoista ja tutkittavilla on ollut oikeus jättää vastaamatta
joko osaan tai kaikkiin kysymyksistä. Tutkittavilta on kysytty heidän kirjallista
suostumustaan tutkimukseen osallistumisesta, ja he ovat saaneet tiedon tutkimuksen
tavoitteista sekä siitä, kenelle ja miksi tutkimus tehdään. (Sarajärvi & Tuomi, 2017) Näin
ollen tutkimuksen voidaan sanoa noudattavan yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita.
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4.6 Tutkittavien taustatiedot
4.6.1 Opettajien koulutus, opetuskokemus ja opetettavat luokka-asteet
Kyselyssä selvitettiin kyselyyn vastaajien taustatietoja koulutuksen ja opetuskokemuksen
osalta. Kysymykseen vastaajan koulutuksesta oli mahdollisuus valita yksi tai useampi
koulutusvaihtoehto. Monilla vastaajista on useita pätevyyksiä, ja yhdistelmiä on selvennetty
taulukossa 5. Vastaajista (n=46) suurimmalla osalla (31) on erityisluokan opettajan koulutus,
laaja-alaisen erityisopettajan koulutus on 9 vastaajista ja 6 on luokanopettajan koulutus. Yksi
vastaajista on selventänyt, että hän ei ole kelpoinen erityisluokanopettaja, mutta tätä ei ole
korjattu laskelmiin. Kemian aineenopettajan koulutus on 8 vastaajista, samoin 8 vastaajista
on

muun aineenopettajan koulutus.

Opetusalan opiskelijoita vastaajista on

2.

Erityisopettajien työkokemusta vastaajista (n=40) 5 vastasi olevan 0-1 vuotta, 8 vastasi
olevan 1-3 vuotta ja selkeä enemmistö, 27 vastaajaa, kertoi työkokemusta olevan yli 4
vuotta.
Taulukko 5. Kyselyyn vastanneiden koulutus
Koulutusyhdistelmä

kpl %

Erityisluokanopettaja

24

52

Erityisluokanopettaja + laaja-

7

15

alainen/muut aineet ja/tai
luokanopettaja
Laaja-alainen erityisluokanopettaja, 4

9

aineenopettaja, muut aineet
Laaja-alainen erityisluokanopettaja, 1

4

aineenopettaja, kemia
Aineenopettaja, kemia

7

15

Aineenopettaja, muut aineet

1

2

Opiskelija

2

4

Tutkimukseen osallistuneiden opettajien opetettavat luokka-asteet jakautuivat hyvin
tasaisesti: 74% opettajista vastasi opettavansa 7. luokan oppilaita, 76 % 8.luokan oppilaita
ja 78 % 9. luokan oppilaita. Neljä opettajista vastasi, että he eivät opeta kemiaa oppilaillensa.
Yksi kertoi syynä olevan oppilaiden vaikeavammaisuus, jolloin opinnot suoritetaan
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toiminta-alueittaisessa opetuksessa, toinen vastaajista kertoi, että oma aineenhallinta ei ole
riittävä aineenopetukseen, kolmannella kemiaa opettaa rinnakkaisluokan opettaja ja neljäs
kertoi, että ei opeta kemiaa lukujärjestysteknisistä syistä.

4.6.2 Tilat
Kyselyyn vastanneiden luokista yksi toimii alakoulussa, 22 yläkoulussa ja 23
yhtenäiskoulussa. Yksi vastaajista oli vastannut koulun olevan alakoulu, yläkoulu ja
yhtenäiskoulu, joten vastaus on tulkittu yhtenäiskouluksi. Kouluista 33 (72 %) oli käytössä
laboratorioluokat kemian ja fysiikan opettamista varten, 13 (28%) ne puuttuivat.
Opetushallituksen suositusten mukaisesti opetuksen järjestämisen lähtökohtana tulee olla
opetukselle asetetut tavoitteet, jotka ohjaavat opetuksen suunnittelua niin pedagogisen
suunnittelun kuin tilaratkaisuidenkin kannalta. Tilojen, kalustuksen ja välineistön tulee tukea
oppimisen tavoitteiden toteutumista. Vaatimukset muuttuvat edetessä alakoulusta
yläkouluun ja lukioon, ja tilojen on otettava huomioon oppilaiden fyysinen ja psyykkinen
kehitys.

Aina

oppilaiden

oma

kokeellinen

työskentely

ei

kuitenkaan

ole

tarkoituksenmukaista tai mahdollista, jolloin opetuksen tavoitteiden toteutuminen tulisi
turvata demonstraatioiden avulla tai mahdollistamalla tiedonhankinta esimerkiksi
nykyaikaisilla tietoteknisillä apuvälineillä. (Opetushallitus, 2011)

5.Tulokset
Kyselylomakkeeseen saatiin 46 vastausta, vastaajina olivat vaativan erityisen tuen oppilaille
kemiaa opettavat opettajat.
Vastauksissa painottuu erityisopettajien määrä, sillä useimmin vaativan erityisen tuen
oppilaat opiskelevat pienluokissa erityisopettajan johdolla. Kemian (8) ja luonnontieteiden
(4) opettajat olivat vastauksissa aliedustettuina. Tulokset on laskettu yhteistuloksina kaikista
vastauksista, mikäli aihe ei ole erityisesti vaatinut opettajien koulutuksen esiin nostamista.
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5.1 Kemian opettamisen mielekkyys
Tässä osiossa esitellään tutkimusten valossa ne osa-alueet, jotka koskevat opettajien
kokemaa aineenhallinnallista osaamista, opetuksen mielekkyyttä ja koettua opetuksen
hyötyä.

5.1.1 Aineenhallinta ja mielekkyys
Kysymyksillä

kartoitettiin

oppilaiden

tuen tasoa, opettajien

kokemusta

omasta

aineenhallinnastaan ja opettamisen mielekkyyden kokemusta.
Tutkimuksessa opettajilta kysyttiin, opiskelevatko heidän oppilaansa perusopetuksen vai
yksilöllisesti mukautetun opetussuunnitelman mukaisesti. Tutkittavien opettajien (n=46)
oppilaista perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti kemiaa opiskelevia oppilaita oli
34 (74%) opettajista. Yksilöllisen, mukautetun opetussuunnitelman mukaisesti kemiaa
opiskelevia oppilaita oli 27 opettajalla (58%) ja 6 (13%) opettajaa vastasi opettavansa
oppilaita, joilla on toiminta-alueittainen opetussuunnitelma.
Kun tulokset hajotetaan koskemaan yksittäisen opettajan opetuksessa olevia oppilaita,
päästään hieman tarkemmin analysoimaan opettajille asetettuja vaatimuksia kemian
opetuksen järjestämisestä. Aihetta on tarkasteltu taulukossa 6.
Suurimman joukon (39%) muodostivat opettajat, joilla on opetettavanaan ainoastaan
perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan opiskelevia oppilaita, joilla kemiaa ei ole
yksilöllistetty. Toiseksi suurimman joukon (30%) muodostivat opettajat, joilla on
opetettavanaan sekä perusopetuksen opetussuunnitelman, että yksilöllisen, mukautetun
opetussuunnitelman mukaisesti opiskelevia oppilaita. Pienimmät joukot muodostivat
opettaja, joka kaikki oppilaat opiskelevat yksilöllisen, toiminta-alueittain mukautetun
opetusuunnitelman mukaisesti (2%) ja opettajat, joiden opetettavana oli oppilaita kaikilta eri
tasoilta (4%).
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Taulukko 6. Oppilaiden tuen taso opettajakohtaisesti
Tuen taso

n

%

Perusopetuksen opetussuunnitelma

18

39

Yksilöllinen, mukautettu opetussuunnitelma
oppiaineittain

8

17

Yksilöllinen, mukautettu opetussuunnitelma
toiminta-alueittain

1

2

Perusopetuksen opetussuunnitelma +

14

30

3

7

2

4

Yksilöllinen, mukautettu opetussuunnitelma
oppiaineittain
Yksilöllinen, mukautettu opetussuunnitelma
oppiaineittain +
Yksilöllinen, mukautettu opetussuunnitelma
toiminta-alueittain
Perusopetuksen opetussuunnitelma +
Yksilöllinen, mukautettu opetussuunnitelma
oppiaineittain +
Yksilöllinen, mukautettu opetussuunnitelma
toiminta-alueittain

Opettajien kokemaa aineenhallinnan osaamista kysyttiin kohdassa ” koen, että minulla on
riittävästi osaamista opettaa kemiaa yläkoulun oppilaille”. Vastauksissa (n=46) painottuivat
kohdat jokseenkin eri mieltä ja ei samaa, eikä eri mieltä. Laskettaessa vastausten keskiarvot
saadaan kaikkien opettajien keskiarvoksi 3,0, erityisopettajien keskiarvoksi 2,5 ja kemian
opettajien keskiarvoksi 4,9. Kun vastauksista erotellaan kemian aineenopettajat, tarkentuu
kuva vastaajien kokemasta. Kemian aineenopettajilla koettu osaaminen on huomattavasti
parempi. Kahdeksasta kemian aineenopettajasta 7 (88%) vastasi osaamisensa olevan
asteikon korkeimmalla (5) tasolla ja yksi asteikon toiseksi korkeimmalla (4) tasolla.
Yksikään erityisopettajista tai opiskelijoista ei vastannut kysymykseen arvolla täysin samaa
mieltä.
Avoimissa vastauksissa (n=38) opettajat toivat esille aineenhallintaan, opetusmenetelmiin ja
yhteisopettajuuteen liittyviä asioita. Aineenhallinnan vaikutukset nostivat avoimissa
vastauksissa esille 82% vastaajasta. Aineenhallintaan liittyvillä vastauksilla perusteltiin
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mitta-asteikon kaikkia tasoja. Neljäsosa vastaajista (24%) perusteli riittävää osaamistaan
oppilastuntemuksella. Seuraavassa taulukossa 7 on esitetty kootusti vastaajilta saadut
tulokset. Opettaja on voinut tuoda vastauksessaan esille useamman kuin yhden aihepiirin.
Taulukoissa on esitetty kysymykseen liittyvät tunnusluvut, saadut prosenttiosuudet, kunkin
vastauksen jakauma ja lukumäärä likert-asteikolla sekä avoimien kysymysten perusteluiden
määrä kunkin vastaajan antaman likert-asteikon arvon kohdalla.
Taulukko 7. Opettajien kokemus omasta riittävästä osaamisesta kemian opettamiseksi
yläkoulun oppilaille.
Täysin
Ei samaa
Täysin Yhteensä
eri mieltä

eikä

eri

samaa

mieltä
%

9

30

33

Tunnusluvut

ka=4,2

md=3

s=1,19

14/12

Vastauksia/perusteluja 4/3

mieltä
13

15

100

15/11

6/6

7/6

46/38

7

4

6

31 (82%)

3

5 (13%)

Perustelu
Aineenhallinta

2

12

Opetusmenetelmät

1

1

Yhteisopettajuus
Oppilastuntemus

1

2
3

3 (8%)
3

3

9 (24%)

Opettamisen mielekkyyden kokemusta kysyttäessä tulos oli erityisluokanopettajilla
aineenhallinnan kokemusta positiivisempi. Vastauksen antoi 46 opettajaa. Keskiarvoksi
muodostui kaikilla opettajilla 3,2, josta eroteltuna erityisluokanopettajien keskiarvo oli 3,0
ja kemian opettajien 4,6. Keskiarvojen eron ollessa merkittävän iso, on taulukossa lisäksi
eroteltu kemian opettajien vastauksien jakauma. Avoimissa vastauksissa opettajat toivat
esille aihealueita, jotka vaikuttivat mielekkyyden tunteeseen. Tulokset on listattu taulukossa
8.
Avoimissa vastauksissa opettamisen mielekkyyden kokemusta perusteltiin eniten (53%)
työskentelytavoilla. Kolmasosa (36%) opettajista koki, että mielekkyyteen vaikutti
opettajien oppilaissa havaittu kiinnostus ainetta kohtaan. Havainto kiinnostuksesta koettiin
joko mielekkyyttä nostavaksi tai laskevaksi asiaksi. Mielekkyyteen vaikutti lähes yhtä
usealla vastaajalla (33%) omaan aineenhallintaan liittyvät kokemukset. Näin oli erityisesti,
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mikäli aineenhallintaan liittyvät taidot koettiin puutteellisiksi. Resurssit tai niiden puute
koettiin erityisesti opetuksen mielekkyyttä laskevaksi asiaksi, jonka nosti esille 7 vastaajaa.
Taulukko 8. Koen kemian opettamisen oppilaille mielekkääksi, vastaukset.
Täysin

Ei samaa

Täysin

eri mieltä

eikä

samaa

eri

mieltä
%

11

13

30

Tunnusluvut

ka=3,2

md=3

s=1,3

Vastauksia/perusteluja 5/3

6/3

Vastauksia kemian op. 0

0

Yhteensä

mieltä
24

22

100

14/11

11/9

10/9

46/36

1

1

6

5

4

4

13 (36%)

1

7 (19%)

Perustelu
Oppilaiden kiinnostus
Resurssien merkitys

1

2

3

Aineenhallinta

3

2

3

4

2

5

6

Työskentelytavat

12 (33%)
6

19 (53%)

5.1.2 Hyötyvätkö oppilaat opettajien mielestä kemiasta
Tutkimuksessa

kysyttiin

opettajien

kokemusta

kemian

opiskelemisen

hyödyistä

opiskelijalle. Kysymykseen sai antaa lisäksi avoimen vastauksen, jossa tuotiin esille
perusteluita kokemalle. Keskiarvo kaikilla opettajilla oli 3,8, kemian opettajilla 4,1 ja
erityisluokanopettajilla 3,7. Tulokset on esitetty taulukossa 9.
Avoimissa vastauksissa oppilaille koituvaa hyötyä perusteltiin useilla eri aihepiireillä.
Vastauksissa 52% opettajista koki kemian tuovan oppilaille hyötyä erityisesti arjen taitojen
ja ajattelun taitojen kehittymisen kautta. Neljäsosa (25%) opettajista koki kemian
opiskelusta olevan opiskelijoille hyötyä yleissivistyksen takia. Nämä kokemukset
painottuvat erityisesti asteikon korkeampaa samanmielisyyttä kuvaavaan päähän. Liian
haastavilla sisällöillä (18%) puolestaan perusteltiin oppilaille koituvaa hyötyä eniten
asteikon erimielisyyttä kuvaavaan päähän.
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Taulukko 9. Koen, että oppilaani hyötyvät kemian osaamisesta, vastaukset. Vastaaja on
voinut nostaa vastauksessaan esille useita eri perusteluja.
Täysin
Ei samaa
Täysin Yhteensä
eri mieltä

eikä

eri

samaa

mieltä
%

4

4

26

Tunnusluvut

ka=3,8

md=4

s=1,2

2/2

Vastauksia/perusteluja 2/2

mieltä
41

24

100

12/10

19/16

11/10

46/40

2

10

9

21 (52%)

1

5

4

10 (25%)

Perustelu
Arjen taidot ja ajattelu
kehittyvät
Yleissivistys
Kiinnostava ja

3

3 (8%)

innostava aine
Hyötyä jatko-

1

1

2 (5%)

opinnoissa
Hyöty

3

2

5 (13%)

2

1

7 (18%)

oppilaskohtaista
Oppisisällöt oppilaille

2

2

liian haastavia
Oppilailla ei

2

2 (5%)

kiinnostusta aineeseen

5.2 Opetusta helpottavat ja hankaloittavat asiat
Opetusta helpottavia ja hankaloittavia asioita kartoitettiin tutkimuksessa kysymällä koulussa
tehtyjä sisäisiä järjestelyitä kemian opettamisen helpottamiseksi, heidän käyttämiään
tietolähteitä tuntien suunnitteluun ja parhaiksi koettuja opetusmenetelmiä.
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5.2.1 Koulun sisäiset järjestelyt opetuksen helpottamiseksi
Seuraavassa taulukossa 10 esitetään kysymyksen ” Onko koulussanne tehty järjestelyitä
vaativan erityisen tuen oppilaiden kemian opiskelun helpottamiseksi? Esimerkiksi
aineenopettajien tuki, yhteisopettajuus, yhteissuunnittelu, integraatio yleisopetuksen
tunneille?” luokitellut vastaukset lukumäärineen. Vastaajien lukumäärä kysymyksessä oli
42. Osassa vastauksista on selvyyden vuoksi erotettu vastanneiden kemian opettajien (7) ja
muiden opettajien (35) määrä toisistaan.
Kemian opetuksen helpottamiseksi tehdyistä tukitoimista kaikkien vastaajien kesken yleisin
on oppilaiden integraatio yleisopetuksen tunneille. Tämän tukitoimen mainitsi kolmasosa
(33%) vastaajista. Yhtä moni vastaaja (33%) koki, että koululla ei oltu tehty mitään
järjestelyitä koskien erityisen tuen oppilaiden kemian opiskelua. Opettajien yhteis- ja
samanaikaisopetuksen mainitsi 24% kaikista vastaajista, kun taas erityisopettajat mainitsivat
aineenopettajan tuen 23% vastauksista ja aineenopettajat erityisopettajan tuen 45%
vastauksista.

Erityisopettajista

20%

kertoi

oppilaillaan

olevan

mahdollisuuden

aineenopettajan pitämiin tunteihin muutoin kuin integraation kautta.

Taulukko 10. Opetusta helpottavat järjestelyt.
Tukitoimi

n/ vastaajien %
määrä

ei ole

14/42

33

integraatio yleisopetuksen tunneille

14 /42

33

yhteis-/samanaikaisopettajuus

10 / 42

24

avustaja

7/42

17

aineenopettajan tuki

8 / 35

23

aineenopettajan pitämät tunnit (osittain tai

7 / 35

20

3/7

43

kokonaan)
erityisopettajan tuki
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5.2.2 Opettajien käyttämät tietolähteet tuntien suunnitteluun ja parhaaksi koetut
opetusmenetelmät
Seuraavilla tutkimuskysymyksillä haluttiin tarkastella kemian opetuksessa yleisesti
käytettyjen ja laajalti saatavilla olevien resurssien koettua tärkeyttä kemian opetuksessa.
Tuloksista on esitetty kuva 4 ja tuloksista lasketut tunnusluvut löytyvät taulukosta 11 .
Vastaajien määrä kysymyksessä on 46.
Vastaajat mainitsevat tärkeimpänä resurssinaan kokeelliset työt (ka=4,2, md=5, s=1,1)
toiseksi tärkeimpänä teoriakirjat (ka=3,8, md=4, s=1,2) ja kolmanneksi tärkeimpänä
mallinnukset (askartelu, molymod yms) (ka=3,7, md=4, s=1,3). Tietokonemallinnukset
koettiin vähiten tärkeäksi resurssiksi opetuksessa (ka=3,0, md=3, s=1,2).
Kahdeksan vastaajaa (17%) oli antanut lisäksi avoimen vastauksen, joissa opettajilla oli
mahdollisuus tuoda esille muita resursseja. Kaksi vastaajaa nosti esiin aineenopettajan tuen
ja yksi tilojen ja välineiden merkityksen. Muita vastauksia olivat havainnollistavat videot ja
ajankohtaiset uutiset.
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Kuva 4. Lueteltujen resurssien tärkeys omassa opetuksessa.
Taulukko 11. Resurssien tärkeys kemian opetuksessa, tunnusluvut
Teoriakirjat
Keskiarvo
Mediaani
Keskihajonta

Kokeelliset työt
3,867 Keskiarvo
4 Mediaani
1,160 Keskihajonta

Sähköiset
oppimisalustat

4,222 Keskiarvo
5 Mediaani
1,085 Keskihajonta

Vierailut

3,209 Keskiarvo
3 Mediaani
1,226 Keskihajonta

mallinnukset (askartelu,
molymod yms)
3,289 Keskiarvo
4 Mediaani
1,254 Keskihajonta

Tietokonemallinnukset

3,711 Keskiarvo
4 Mediaani
1,254 Keskihajonta

Pelit

3,045 Keskiarvo
3 Mediaani
1,238 Keskihajonta

3,467
4
1,160
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Opettajilta kysyttiin lisäksi parhaaksi heidän kokemiaan tietolähteitä tuntisuunnitelmien
tekemiseen. Vastaajista 34 antoi avoimen vastauksensa kysymykseen. Tulokset on esitetty
taulukossa 12.
Tutkimuksessa

kysyttiin

avoimella

kysymyksellä

opettajien

parhaaksi

kokemaa

opetusmenetelmää. Vastauksensa antoi 37 (80%) vastaajista. Vastaajista suurin osa (79%)
piti parhaana tietolähteenä oppikirjoja ja opettajien oppaita. Vastauksista ei voida erotella,
ovatko kirjat sähköisinä vai paperiversioina, joten lähes joka toisen (44%) erillisesti
mainitsemat sähköiset materiaalit on laskettu selkeyden vuoksi omaksi resurssikseen.
Yksittäisinä mainintoina nousivat esille myös tietokirjat, oppilaiden toiveet ja some-ryhmät.

Taulukko 12. Parhaaksi kokemani kemian opetuksen tietolähde tuntien suunnitteluun,
avoimet vastaukset.
Tietolähde

n

%

oppikirjat ja opettajan oppaat

27

79

sähköinen tietolähde (esim e-oppi, 15

44

digimateriaalit, internet, videot)
Aineenopettaja, kollega

8

24

Omat materiaalit

3

9

Vastaajista 37 (80%) antoi avoimen vastauksen heidän parhaaksi kokemastaan kemian
opetusmenetelmästä.

Vastaajilla

oli

mahdollisuus

antaa

useita

eri

vaihtoehtoja

vastauksessaan. Opetusmenetelmistä parhaaksi (70%) koettiin kokeelliset työt. Teorian
mainitsi parhaaksi opetusmenetelmäksi 19% vastaajista. Vastaukset on koottu taulukoon 13.
Yksittäisiä muita mainittuja opetusmenetelmiä olivat ohjaavat monivalintatehtävät, yhdistää
kemiaa esimerkiksi kotitalouden opetukseen tai muuhun arjessa vastaantulevaan
tilanteeseen, monien menetelmien käyttö, opettajajohtoisuus ja pelit ja pelillisyys.
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Taulukko 13. Parhaaksi kemian opetuksessa kokemani opetusmenetelmä, avoimet
vastaukset.
Opetusmenetelmä

n

%

kokeelliset työt

26

70

keskustelu

5

14

teoria

7

19

havainnollistaminen

5

14

videot

3

8

vierailut

2

5

5.2.4 Koetut haasteet kemian opetuksessa
Kemian opetuksessa koettuja haasteita kysyttiin sekä strukturoidulla, että avoimella
kysymyksellä. Strukturoidussa kysymyksessä nostettiin esille oletettuja ongelmakohtia, joita
tarkennettiin avoimella kysymyksellä. Strukturoituun kysymykseen antoi vastauksena 46
vastaajaa. Strukturoidun kysymyksen tulokset on esitetty kuvassa 5.
Avoimissa vastauksissa, joita antoi 14 opettajaa, kuvastuivat tarkemmin vastaajien
kokemat haasteet. Vastukset voitiin luokitella samoihin kategorioihin strukturoitujen
vastausten kanssa, mutta ne sisälsivät syvällisempää tietoa aiheesta. Vastaajista 6 (43%)
käsitteli oppilaiden eriyttämisen tarpeen laajuutta, 4 (29%) sopivan tasoisen
opetusmateriaalin puutetta ja 2 (14%) aineenhallinnan puutteita. Kahdeksan (17%)
vastaajista ei kokenut opetukseen liittyvän haasteita, viisi (11%) heistä kemian
aineenopettajia.
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Kuva 5. Kemian opetuksen haasteet.

5.2.5 Opettajien toiveet opettamisen tueksi
Kyselyllä haluttiin selvittää, minkälaisesta tuesta opettajat kokisivat hyötyvänsä kemian
opettamisen osalta. Tutkimukseen osallistuneista 32 (70%) antoi vapaamuotoisen
vastauksensa kysymykseen ”jos koet tarvitsevasi kemian opetuksesi kehittämiseen tukea,
mistä tukimuodoista kokisit olevan erityisesti hyötyä? (Koulutus, materiaalipankit,
videotutorit, yhteisopettajuus yms.)” Tulokset on koottu taulukkoon 14.
Vastaajista suurin osa (63%) koki materiaalipankeista koituvan eniten hyötyä opetuksensa
kehittämiseen. Yhteisopettajuuden nosti esille 41% vastaajista, täydennyskoulutuksen 31%
ja videotutorit 28% vastaajista. Yksittäisissä vastauksissa esille välineistö, tilat ja vierailut.

Taulukko 14. Vastaukset kysymykseen ”Jos koet tarvitsevasi kemian opetuksesi
kehittämiseen tukea, mistä tukimuodoista kokisit olevan erityisesti hyötyä? (Koulutus,
materiaalipankit, videotutorit, yhteisopettajuus yms.)”
n
%
Materiaalipankit

20

63

Yhteisopettajuus

13

41

Täydennyskoulutus

10

31

Videotutorit

9

28
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5.3 Yhdenvertaisuuden toteutuminen
Tutkimuksessa kysyttiin opettajien kokemusta oppilaiden mahdollisuuksista saada kemian
opetusta, joka on oppilaiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaista. Kysymys toteutettiin
sekä suljetun että avoimen kysymyksen kautta. Avoimessa kysymyksessä vastaajia
pyydettiin erityisesti kertomaan niistä syistä, joiden he kokevat olevan esteenä oppilaiden
henkilökohtaisten tarpeiden mukaisen opetuksen järjestämiselle. Suljettuun kysymykseen
antoi vastauksensa 46 vastaajaa, avoimeen 24 (52%). Taulukkoon 15 on koottu vastausten
tulokset.
Avoimia vastauksia antaneista opettajista puolet (50%) koki, että käytössä olevat tilat ja
materiaalit estivät kemian opettamisen oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Lähes kolmasosa
(29%) nosti esille eriyttämisen ongelmat. Täydennyskoulutuksen tarpeen kemian tarpeen
mukaisen opetuksen toteutumiseksi nosti esille 17% vastaajista. Vastaukset painottuivat
yleisesti asteikoin erimielisimpään päähän johtuen kysymystavasta.
Taulukko 15. Vastaukset kysymykseen ”koen, että kemianopetusta voidaan opettamassani
luokassa järjestää vaativan erityisen tuen oppilaille heidän tarpeidensa mukaisesti” suljetut
vastaukset ja ”mikäli vastasit, että kemian opetusta ei voida järjestää oppilaiden
henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti, miksi koet näin olevan?”, avoimet vastaukset.
Täysin

Ei samaa

Täysin

eri mieltä

eikä

samaa

eri

mieltä
%

11

26

24

Tunnusluvut

ka=3,1

md=3

s=1,3

12/11

2

Eriyttämisen ongelmat 1

Vastauksia/perusteluja 5/4

Yhteensä

mieltä
17

22

100

11/7

8/1

10/1

46/24

4

5

1

5

1

7 (29%)

1

3 (13%)

Perustelu
Tilat ja välineistö

12 (50%)

puuttuu
Oppimateriaalin puute 2
Täydennyskoulutukse

3

1

4 (17%)

n/materiaalin tarve
Aineenopettajan tuki

1

1 (4%)

puuttuu
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Kyselyn aikana selvisi, että vastauksista ei saatu suoraa kuvaa siitä, kokevatko opettajat,
että vaativan erityisen tuen oppilailla on kuitenkin mahdollisuus saada yhtä laadukasta
opetusta kuin muillakin ikäisillään oppilailla. Kysymys lisättiin kyselyyn jälkikäteen, ja
tällöin kyselyyn oli ehtinyt vastata 13 (28%) opettajaa. Kysymykseen vastasi 33 (72%)
opettajaa, ja avoimen vastauksensa antoi heistä 16 (45%). Vastaukset on koottu taulukkoon
16.
Vastaajista lähes puolet (44%) koki, että opettajan aineenhallinnan puutteet tai eriyttämisen
haasteet estivät ainakin osittain oppilaita saamasta yhtä laadukasta opetusta kuin
ikätoverinsa. Neljäsosa (25%) vastaajista koki, että tilojen puute tai resurssit toimivat
esteenä.
Taulukko 16. Kysymysten ”koen, että opettamani vaativan erityisen tuen oppilailla on
mahdollisuus saada yhtä laadukasta opetusta kuin muillakin ikäisillään oppilailla”
strukturoidut vastaukset ja ”mikäli vastasit, että kemian opetusta ei voida järjestää yhtä
laadukkaasti, miksi koet näin olevan?”, avoimet vastaukset.
Vastaajan

antama Täysin

arvio asteikolla

eri mieltä

Ei samaa

Täysin

eikä

samaa

eri

mieltä
%

21

18

21

Tunnusluvut

ka=3,0

md=3

s=1,5

6/6

7/3
1

Vastauksia/perusteluja 7/6

Yhteensä

mieltä
15

24

100

5/1

8/0

33/16

Perustelu
Tilojen puute

2

1

Resurssit

2

2

Opettajan
aineenhallinnan
puutteet
Eriyttämisen haasteet

3

3

1

1

2

3

4 (25%)
4 (25%)
7 (44%)

1

7 (44%)

41

5.4 Tutkittujen muuttujien väliset korrelaatiot
Johtopäätösten tekemiseksi Likert asteikolla tutkittujen väitteiden vastauksista haluttiin
selvittää, miten opettajien kokemat asiat korreloivat keskenään. Korrelaatiot on esitetty
taulukossa 17.
Korrelaatiokertoimien saamat arvot ovat kaikki positiivisia. Positiiviset korrelaatiot
kertovat, että koettu samanmielisyys yhdellä alueella korreloi samanmielisyyteen myös
toisella alueella. Poikkeuksena tästä oli opettajien kokemus oppilaiden kemian osaamisen
hyödyistä ja kokemus oppilaiden yhdenvertaisuudesta muihin saman ikäisiin oppilaisiin
verrattuna. Näiden korrelaation arvo oli vain 0,09, mikä on lähellä täydellistä lineaarista
riippumattomuutta. Suurin korrelaatiokertoimen arvo (0,682) tuli koetun oppilaiden
yhdenvertaisuuden ja koetun oppilaiden tarpeiden mukaisen opetuksen välille.

Taulukko 17. Pearsonin korrelaatiokertoimet tutkituille muuttujille.
Oppilaiden
hyötyminen
osaamisesta
Oppilaiden
hyötyminen
osaamisesta
Koettu
aineen
osaaminen
Opettamisen
mielekkyys
Tarpeiden
mukainen opetus
Yhdenvertaisuus

Koettu
aineen
osaaminen

Opettamise Tarpeiden
n
mukainen
mielekkyys opetus

Yhdenvertaisu
us

1
0,230

1

0,564

0,555

1

0,255
0,090

0,524
0,388

0,517
0,477

1
0,682

1
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6. Tulosten tarkastelu
Tässä osassa tarkastellaan tuloksia erityisesti avoimien vastausten kautta verraten saatuja
tuloksia teoreettiseen viitekehykseen. Tarkastelussa käytetään apuna erityisesti opettajien
avoimia vastauksia esitettyihin tarkentaviin kysymyksiin.

6.1 Kemian opettamisen mielekkyys
Tutkimusten mukaan opettajan tiedot opetettavasta aineesta sekä pedagoginen osaaminen
vaikuttavat hänen opetukseensa ja opetuksen suunnittelutyöhön. Opetukseen vaikuttavat
myös opettajan henkilökohtaiset opetukseen ja oppimiseen liittyvät kokemukset ja
uskomukset. Uskomukset ja kokemukset ohjaavat edelleen opettajan ajattelua vaikuttaen
siihen, miten hän vastaa oppilaiden toimintaan opetustilanteessa. Kokemukset muokkaavat
puolestaan uskomuksia, mikä vaikuttaa tuleviin opetustilanteisiin. (Turner ym., 2009)

6.1.1 Aineenhallinta ja mielekkyys
Tutkimuksen yhtenä näkökohtana on tarkastella kemian opetuksen resursseja vaativan
erityisen tuen opetuksessa. Aineellisten resurssien lisäksi voidaan tarkastella opettajan
henkilökohtaisia resursseja, jotka vaikuttavat hänen opetukseensa ja sitä kautta oppilaiden
oppimiseen. Näitä resursseja ovat opettajan oma kokemus opetettavan aineen
aineenhallinnasta sekä opettajan pedagogiset taidot. Oppilaiden tuen tarve vaikuttaa
olennaisesti opetuksen suunnitteluun.

Tämä asettaa myös opetusta suunnittelevalle

opettajalle aineenhallinnallisia vaatimuksia, jotka heijastuvat väistämättä oppilaan saamaan
opetukseen. Kemian aineenopettajan voidaan katsoa hallitsevan eri vuosiluokkien
sisältöalueet, mutta erityisluokanopettajat ovat maininneet 2013 tehdyssä kartoituksessa
kaipaavansa täydennyskoulutusta myös kemiassa. (Kokko ym., 2013)
Aineenhallinnan vaikutukset opettajien omasta riittävästä osaamisesta kemian opettamiseksi
yläkoulun oppilaille nosti esille 82% vastaajista. Koettu osaaminen jakautui vahvasti
koulutuksen perusteella. Ero on merkittävä huomioitaessa esimerkiksi opetuksen
suunnittelu, joka on tutkimusten valossa aineenhallinnan osaajilla huomattavasti vähemmän
aikaa ja resursseja vaativaa kuin aineenhallintansa puutteelliseksi kokevilla. Aineenhallinen
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puute aiheuttaa myös epävarmuutta tuntisuunnitteluun, kun taas aineenhallintansa hyväksi
kokevat opettajat uskovat selviävänsä vaihtelevistakin tunneista vähemmällä suunnittelulla.
Toisaalta vahva pedagoginen kokemus auttaa opettajia selviytymään myös niistä tunneista,
joiden aihealueesta heillä ei ole vahvaa osaamista. (Schempp ym., 1998)
”Vankka koulutustausta, paljon kokemusta erilaisista ja eri-ikäisistä
oppijaryhmistä, runsaasti kokemusta oppimateriaalien ja oppituntien
laadinnasta ja opetuksesta, jatkuva into ideoida uutta ja kouluttautua lisää”
(k8, arvo 5, kemian aineenopettaja)
”Itselläni ei ole vahvaa ymmärrystä, miten esim. hiili-jaksoa voisi opettaa, kun
en itse sitä osaa. Paljon jää pinnalliseksi, kun oma osaaminen ei ole vahvaa.”
(e10. arvo 2, erityisluokanopettaja)
”Osaan teorian, käytännön työt ja demot ovat hakusessa.” (e1, arvo 4,
erityisluokanopettaja)
Opetusmenetelmät ja motivaatio opetuksen suunnitteluun nousi esille erityisesti asteikon
ääripäiden vastauksissa. Opetus ja opetuksen eriyttäminen vaatii oppilaiden tarpeisiin
pohjautuvaa suunnittelua, jotta opettaja voisi opetustilanteessa saada oppilaat innostumaan
aiheesta ja kokea oppilaidensa ottavan osaa opetukseen. (Patrick ym., 2000) Osallistuvuus
ja oppimisen tulokset voivat tuntua opettajalle mittarina omasta osaamisesta.
”Koulutus, pitkä kokemus ja halu saada kaikki oppilaat oppimaan kemian
perusasiat, haasteista huolimatta.” (k7, arvo 4, aineenopettaja, kemia)
”En ole kiinnostunut kemiasta, joten minun on vaikea motivoitua
suunnittelemaan mielekästä opetusta rajallisella ajallani” (e21, arvo 1,
erityisluokanopettaja)
”Olen erit lk ope, en aineenope!!!” (e31, arvo 2, erityisluokanopettaja)
Yhteisopettajuudesta on koettu olevan hyötyä, kun sitä on ollut mahdollisuus hyödyntää.
Haasteena

on,

etteivät

aineenopettajat

ole

saaneet

koulutusta

erityisoppilaiden
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kohtaamiseen, eivätkä erityisopettajat kemian opettamiseen. (Villanueva ym., 2012)
Yhteisopettajuutta siis kaivataan ja arvostetaan, sillä opettajien monipuolisen yhteistyön
tekeminen ja erityisesti yhteisopettajuuden on huomattu olevan olennainen keino luoda
jokaiselle oppilaalle mahdollisuus edetä oppimisessaan valmiuksiensa ja kykyjensä
mukaisesti. (Kokko ym., 2013)
”Minulla

ei

ole

aineenhallintaa

vaan

ryhmänhallintataitoja.

Siksi

yhteisopettajuus on ratkaisevaa.” (e14, arvo 2, erityisluokanopettaja)
”Tähän tarvittaisiin aineenopettaja.” (e7, arvo 2, erityisluokanopettaja)
Oppilastuntemus auttaa opettajia suunnittelemaan opetuksensa oppilaiden vaatimustasolle
sopivaksi. Opettajan ammattitaitoa on myös havaita oppilaittensa todellinen oppiminen heitä
havainnoimalla ja ohjaamalla, mikä onnistuu ainoastaan, mikäli tunnin rakenteen ylläpito ja
toiminnan ohjaus eivät vaadi opettajalta liian suurta keskittymistä. (Turner ym., 2009)
”Tunnen oppilaani ja he minut. Opetustapani on hyvin maanläheinen ja
esimerkkejä käyttävä sekä toistava. Myös painoalueittainen opetus ja pienet
opetusryhmät

takaavat,

että

saan

opetettua

yksilökohtaisemmin

ja

intensiivisemmin.” (o1, arvo 4, opiskelija)
”Olen yksilöllistänyt kemian ja fysiikan opetuksen todella helpoksi oppilaitteni
taitotasoa myötäillen. Sitä pystyn opettamaan.” (e 13, arvo 3, laaja-alainen
erityisopettaja)
Oppilaiden kiinnostus kemiaa kohtaan näyttää vastusten pohjalta vaikuttavan vahvasti myös
opettajan kokemukseen opetuksen mielekkyydestä. Syyt ovat pohjimmiltaan varmasti samat
kuin aineenhallinnan kokemuksessa, opettaja peilaa oppilaidensa tuntemuksia osana
opetustansa kohtaan tuntemina tunteina. (Turner ym., 2009)
”Pääsääntöisesti oppilaat innostuvat kemiastakin. Toisaalta joskus kemia on
nimenomaan vaativan erityisen tuen oppilaille toivottaman vaikeaa. En vaadi
heiltä mitään kovin ihmeellistä näyttöä, niin siksi kemiakin on jokseenkin
mielekästä.” (k3, arvo 4, aineenopettaja, kemia)
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”Moni kokee hankalaksi oppiaineeksi.” (e26, arvo 3, erityisluokanopettaja)
Resurssien merkitys näkyi vastauksissa niin tilojen, välineistö kuin aineettomien (aika,
aineenhallinta) resurssienkin osalta. Riittävät resurssit tukivat opetusta, mutta puutteelliset
resurssit aiheuttivat opettajissa jopa ahdistusta. Ahdistuksen kokemus osaamisesta ei rajoitu
tutkimuksen valossa vain erityisluokanopettajiin, sillä myös erityisoppilaiden integraatio
yleisopetuksen luokkiin voi aiheuttaa vahvaa stressiä aineenopettajissa.
(Engelbrecht ym., 2003)
”Sopivat ryhmäkoot+hyvät tilat ja välineet+paljon motivoituneita oppilaita”
(k1, arvo 5, aineenopettaja,kemia)
”Koen ahdistusta omasta osaamattomuudestani. Ei ole aikaa syventyä
aiheeseen. Ei ole sopivia tiloja eikä välineitä, niin joudun pärjäämään sillä
mitä on” (e 28, arvo 1, Erityisluokanopettaja, Laaja-alainen erityisopettaja,
Luokanopettaja, Aineenopettaja, muut aineet)

Aineenhallinta nousi esille myös mielekkyyttä kysyttäessä. Eriyttäminen ja toiminnallisen
opetuksen valmistelu vaatii ylimääräistä suunnittelua, mutta aikaa on rajallisesti
käytettävissä.

Tämä

on

tullut

esille

erityisesti

erityisopettajia

tutkittaessa.

Eritysluokanopettaja voi joutua suunnittelemaan kaikkien aineiden tunnit, ja työaikaa vie
aiempaa enemmän myös pedagogisten asiakirjojen täyttö. (Kokko ym., 2013) Kemian
opettajan vastuulla on suunnitella vain omien aineidensa tunnit, jolloin aikaa jää myös
eriyttämisen suunnittelemiseen erityisopettajien runsaammin. Kemian opettajilla oli
vastausten mukaan myös enemmän motivaatiota suunnitteluun.
”En ole aineenopettaja” (e9, arvo 1, erityisluokanopettaja)
”Opetuksen järjestäminen vaatisi runsaasti valmistautumista ja omaa
opiskelua, mille ei löydy aikaa ja omaa kiinnostusta.” (e21, arvo1,
erityisluokanopettaja)
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”Kemian opettaminen olisi vielä mielekkäämpää, jos aineenhallintani olisi
parempaa.” (e17, arvo 4, Erityisluokanopettaja, Aineenopettaja, muut aineet)

Yleisimmäksi yksittäiseksi opettamisen mielekkyyteen liittyväksi aiheeksi opettajat nostivat
työtavat. Vastauksista ilmeni luokassa käytettyjen työskentelytapojen olevan merkittäviä
opetuksen mielekkyyden kannalta. Useista vastauksista kuvastui huomio, että oppiminen
tapahtuu parhaiten oppilaiden oman mielenkiinnon herättelemisen kautta. Myös tutkimusten
mukaisesti juuri oppilaiden oman toiminnan kautta tapahtuva, keskusteleva ja pohtiva opetus
tuottaa parhaita tuloksia erityisen tuen oppilailla. (Mastropieri ym., 1999; Patrick ym., 2000)
Toiminnallinen, oppilaiden lähtökohdista rakennettu opetus myös auttaa oppilaita
muodostamaan yhteyksiä opetettavasta aineesta arkielämään, ja opettaa samalla
ongelmanratkaisutaitoja. (Scruggs ym., 1998).
”Käytännön taitojen opettaminen ja eril. kokeiden tekeminen elävöittävät ja
motivoivat oppilaita.” (e6, arvo 3, erityisluokanopettaja)
”Oppiaineen luonne mahdollistaa moninaisia opetustapoja, yhteyksiä
arkielämään, uutisiin sekä mahdollisuuksia ihmettelyyn ja hämmästelyyn.”
(k8, arvo 5, aineenopettaja, kemia)

Yhteisopettajuus on yksi kolmiportaisen tuen muodoista, jonka tarkoituksena on vahvistaa
oppimisen mahdollisuuksia. Yhteisopettajuudessa kummakin osapuolen vastuullisuus ja
vuorovaikutteisuus ovat osana opetustilannetta, samoin kuin yhteinen päätöksenteko
koskien opetuksen suunnittelua, toteutusta ja oppilaiden arviointia. (Kokko ym., 2013)
Kaikki nämä vahvistavat oppilaiden minäpystyvyyden ja kompetenssiuskomusten tunnetta,
mikä heijastuu luokkatilanteessa parantuneena osallistumisaktiivisuutena. Innostunut
ilmapiiri

ruokkii

myös

opettajan

kokemusta

opetuksen

tärkeydestä

ja

mielekkyydestä.(Turner ym., 2009)
”En itse opeta kemiaa. Näen hyvänä ratkaisuna olla "vain mukana".
Aineenopettajalla on oma aineenhallinnallinen osansa. Minun tehtävänä on
tukea oppilasta ja löytää metodisesti/pedagogisesti parhaat ja toimuvimmat
ratkaisut hetkessä” (e18, arvo 3, erityisluokanopettaja)

47

Kemiaa kohtaan myös selkeästi negatiivisia tuntemuksia, eikä aineen mahdollistamia
opetuksellisia arvoja vaativan erityisen tuen oppilaille tunnisteta.
”Oppilaat hyötyisivät enemmän esim. Suomen kielen ja matematiikan
opettamisesta kemian tuntien tilalla.” (e20, arvo 2, erityisluokanopettaja)

6.1.2 Hyötyvätkö oppilaat opettajien mielestä kemiasta
Tutkimuksessa

kysyttiin

opettajien

kokemusta

kemian

opiskelemisen

hyödyistä

opiskelijalle. Numeraalisena keskiarvona (3,8) hyödyn koettiin olevan selkeästi suurin
kaikista tutkittavista aihealueista. Erityisluokanopettajien keskiarvon (3,7) ja kemian
opettajien keskiarvon (4,1) ero oli tutkittavista aihealueista pienin. Kemian hyöty oppilaille
koettiin siis yleisesti ottaen tärkeänä.
Opettajien avoimet kommentit tarkentavat saatuja numeraalisia tuloksia. Huomattavaa on,
että useat opettajat nostivat edelleen oppilaasta lähtöisin olevat tuntemukset, kuten aineen
kiinnostavuuden, merkitykselliseksi kemian hyötyjä pohdittaessa. Avoimeksi jää, kokevatko
opettajat oppilaan motivaation niin määritteleväksi tekijäksi opiskelun onnistumiselle, että
aineen hyöty on suoraan tähän verrannollinen.
Kemian merkityksellisyys arjen ilmiöiden selittäjänä ja havainnoinnin ja päättelyn
kehittäjänä on nostettu voimakkaasti esille opetussuunnitelman kemian tavoitteissa.
(Opetushallitus, 2014) Tämä hyöty tunnistetaan ja koetaan merkityksellisesti myös vaativan
erityisen tuen oppilaita opetettaessa:
”Kemia on kiinteä osa arjen ilmiöitä. Jokaisella on oikeus oppia arkisista
ympäröivistä ilmiöistä ja kehittää omia havainnoinnin ja päättelyn taitojaan.
Kemian puitteissa voi myös helposti tarjota paljon aistimaailman
kokemuksia.” (vastaaja e17, arvo5, Erityisluokanopettaja, Aineenopettaja,
muut aineet)
”Vaativan erityistuen oppilailla ei ole käsitystä perus arjen kemiallisista
asioista;esim. Ruoanlaitto, pesuaineiden käyttö ym. Joten tämä hyödyttää
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tulevaisuudessa. Myös maailmankuva ja sen hahmottaminen tarkentuu.”
(vastaaja o1, arvo 4, opiskelija)
Osalla vastaajista oppilaiden oppimisen haasteet nousevat keskiöön, eikä kemian opiskelua
koeta hyödyllisiksi oppilaiden kannalta tai opiskelu koetaan muutoin liian haastavaksi.
Kuitenkin opetusta annetaan ydinsisältöjen ympäriltä, ja kemian opiskelun katsotaan tätä
kautta hyödyntävät oppilaiden kehittymistä harjaantumista vaativilla taitoalueilla. Luetun
ymmärtämisen haasteiden on tutkittu olevan luonnontieteiden opiskelua vaikeuttava tekijä,
mikäli opetus on keskittynyt pitkälti tekstikirjapohjaiseen opetteluun. Toisaalta hyvin
strukturoitu teksti auttaa oppilaita oppimaan kemiaa, erityisesti kun se on yhdistettynä
kokeelliseen työskentelyyn. Tämän lisäksi kyselyllä ja havainnoinnilla on suuri merkitys
oppimiselle. Oppilaiden on huomattu sitoutuvan aineeseen parhaiten juuri tekemisen ja
omasta kiinnostuksesta nousevien kysymysten kautta, jolloin hyöty aineesta on suurinta.
(Mastropieri ym., 1999; Stefanich, 1994; Therrien ym., 2011)

”Tietenkin kaikista aineista on hyötyä, mutta jos oppilaalla on haasteita jo
lukemisen taidoissa, kemian osaaminen ei tunnu sillä hetkellä kaikkein
olennaisimmalta.

Opsin

mukaan

mennään

ja

kemiasta

opiskelaan

ydinsisältöjä. Kemian tunneilla voidaan myös opiskella luentun ymmärtämistä
jne. Mutta monet kemian sisällöt koen kyllä tavallaan turhiksi vaativaa
erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Ellei heillä itsellään satu juuri olemaan
tämä kyseinen kiinnostuksen kohde.” (vastaaja k6, arvo 3, Laaja-alainen
erityisopettaja, Aineenopettaja, kemia, Aineenopettaja, muut aineet)

”Osittain oppiainesisällöt ovat liian haastavia oppilaille, jotka harjoittelevat
arjen

perustaitoja:

kommunikaatiota

sekä

omasta

hygieniasta

huolehtimisesta.” (vastaaja e 15, arvo 2, Erityisluokanopettaja)

Muutamat vastaajat kokevat kemian olevan sisällöltään ylivoimainen oppilaille. Vastaajilla
on sekä yksilöllistettyjen sisältöjen mukaan opiskelevia oppilaita, perusopetuksen
opetussuunnitelman mukaisesti opiskelevia oppilaita, että toiminta-alueittain opiskelevia
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oppilaita. Jatkokysymyksiä tutkittaessa huomataan, että osa oppilaista opiskelee
yleisopetuksen ryhmässä, joissa opiskelevien ei koeta saavan riittävästi yksilöllistettyä
opetusta. Integraation haasteet ja moninaisten yksilöllistämisen toteutustapojen tuottamat
ongelmat havaittu myös VETURI-hankkeen kartoituksessa. (Kokko ym., 2013) Vaikka
suurin osa opettajista vastaa oppilaiden hyötyvän kemian opetuksesta, on mukana myös
opettajia, jotka eivät koe oppilaiden hyötyvän kemiasta liian vaativaksi koetun sisällön takia.
”Yläkoulun oppimäärä on aivan ylivoimainen erit tuen oppilaille” (vastaaja
e31, arvo 1, erityisluokanopettaja)

6.2 Opetusta helpottavat ja hankaloittavat asiat
6.2.1 Koulun sisäiset järjestelyt opetuksen helpottamiseksi
Opettajien kokemukset kemian opetusta helpottavista järjestelyistä olivat avointen
vastausten perusteella hyvin kirjavia. Osalla opettajista kertoo heillä olevan mahdollisuus
useisiin opetusta tukeviin toimiin, kun taas osa jää täysin ilman tukea. Opettajat nostivat
esille erityisesti integraation yleisopetuksen tunneille, yhteis- tai samanaikaisopettajuuden ja
aineenopettajan antaman tuen opetusta helpottavaksi tekijöiksi. Osalla erityisluokkien
opettajista oli mahdollisuus käyttää aineenopettajaa kemian tuntien pitämiseen joko kaikilla
tunneilla tai demotunteina ja tukiopetustunteina.
”On, yhteisopettajuus ja yhteissuunnittelu. Meille on vuosien saatossa koottu
aika kattava fyken paketti, jota opsin ja kulloisen oppilasryhmän mukaan
päivitellään ja muokataan sopivaksi.” (e11, erityisluokanopettaja)
”Aineenopettaja opettaa, erityisopettaja ja ohjaaja mukana tunneilla.
Yleisopetuksen ryhmä jossa opetusta eriytetään tarvittaessa” (e30,
erityisluokanopettaja)
Integraation mahdollisuus tuli sekä tässä, että jatkokysymyksissä esille useasti, mutta
vastauksista kuvastui myös integraation ongelmakohdat.
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”lukkarissa on integroitumismahdollisuus, mutta omat oppilaani eivät ole
toistaiseksi halunneet yleisopetuksen ryhmään.” (e3, erityisluokanopettaja)
Kemian opettajilla oli lukumääräisesti hieman kattavammin tarjolla tukitoimia vaativan
erityisen tuen oppilaille. Kaksi seitsemästä opettajasta kertoi saaneen tunneillensa avustajan,
samanaikaisopetuksesta ja erityisopettajan läsnäolosta tunneilla kertoi kolme vastaajista ja
integraatioryhmiä kertoi opettavansa neljä opettajaa.
”Opetan kemiaa pienluokan oppilaille ja myös osa-aikaisesti yleisopetuksen
oppilaille pienemmässä ryhmässä. Osaa oppilaista on välillä integroitu osalle
yleisopetuksen kemiantunteja. Eriytän runsaasti. Yhteistyö muiden kemian- ja
erityisopettajien

kanssa

on

hyvin

tiivistä.

Olen

ollut

myös

samanaikaisopettajana yleisopetuksen kemiantunneilla.” (k3, aineenopettaja,
kemia)

Kolmasosa vastaajista kertoi, että koulussa ei ole tehty sisäisiä järjestelyitä opetuksen
helpottamiseksi, tai että heillä ei ole mahdollisuutta järjestelyihin.
”Nihkeästi mitään” (o2, opiskelija)
”Koulussamme on vain erityisopettajia, erityisluokanopettajia. Tällä hetkellä
ei ole kenelläkään yläkoulun opettajista kemian aineopintoja.” (e10,
erityisluokanopettaja)
”Ei ole. Oma opettaja (minä) opettaa kemian oppilaille. Emme saa mennä
labraan, joten kuljetan sellaiset välineet, joita pystyy luokassa käyttämään
omaan luokkaan ja sellaiset, joihin tarvitsee turvallisuussyistä esim
vetokaapin, ei käytetä lainkaan.” (e19, erityisluokanopettaja)
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6.2.2 Opettajien käyttämät tietolähteet ja parhaaksi koetut opetusmenetelmät
Opetuksen suunnittelu ja monipuolisten opetusmenetelmien käyttö opetuksessa kuuluvat
olennaisena osana opetuksen järjestämiseen. Vaativan erityisen tuen oppilaat muodostavat
hyvin heterogeenisen joukon, joka opettajien on otettava huomioon opetuksessaan.
Strukturoidussa kysymyksessä annettujen vaihtoehtojen lisäksi kahdeksan opettajaa antoi
avoimen vastauksen kysymykseen muista käyttämistään resursseista opetuksessa.
”Tarkennus edelliseen: pidän kaikkia ym. resursseja tärkeänä, mutta omassa
opetuksessani pystyn käyttämään lähinnä teoriakirjaa, pieniä kokeellisia töitä
ja vierailuja hyödyksi.” (e28, erityisluokanopettaja)
”Ryhmäkoot, tilat ja välineet kunnossa” (k1, aineenopettaja, kemia)
”Motivoitunut ja osaava aineenopettaja” (e14, erityisluokanopettaja)
”Ratkaisukeskeinen

/

ongelmalähtöinen

lähestyminen.

Joku

esittää

kysymyksen, että miksi näin, vaikka se kuinka olisikin aiheen sivusta.” (k3,
aineenopettaja, kemia)
Eräs vastaaja pohti myös ratkaisua aineenopettajan tuen saamiseksi nykyaikaisia
viestiyhteyksiä hyväksi käyttäen. Tämä malli olisi varmasti matalalla kynnyksellä käyttöön
otettavissa useimmilla kouluilla, ja tarjoaisi erinomaisen mahdollisuuden aineenopettajan
hyödyntämiseen tunneilla.
”Aineenopen tuki oppitunnin aikana. On line olisi ihanne tarvittaessa. Saisiko
etänä luokalle näytettävön videotykkikuvan pienluokkaankin reaaliajassa
esim?

Demoista,

Erityisluokanopettaja,

kokeisra

videolinkit

Laaja-alainen

pienryhmään.”

erityisopettaja,

(a4,

Luokanopettaja,

Aineenopettaja, muut aineet)
Kyselyssä

tietokonemallinnukset

ja

sähköiset

oppimisalustat

koettiin

vähiten

merkityksellisiksi resursseiksi opetuksessa. Opetushallinnon raportti osoittaa, että syitä
tieto- ja viestintätekniikan käyttämättömyyteen opetuksessa ovat esimerkiksi opettajan
52

riittämättömät tiedot ja taidot, toiminnalle asetetut epärealistiset tavoitteet ja tekniikan
epäkäytännöllisyys. (Opetushallitus, 2005) Pelillisyydessä ei kysyttäessä eroteltu
tietokonepohjaisia pelejä esim. opetuksellisista lautapeleistä. Tietokonepeleistä voidaan
osoittaa olevan apua ainakin matemaattisten ja kielellisten perustaitojen kehittämiseen,
mutta

heikkoutena

on

nostettu

esille

sosiaalisten

taitojen

syrjään

jääminen

oppimisprosessissa. (Çengel, 2015; Lämsä ym., 2018) Pelillisyyden on todettu parantavan
oppilaiden motivoituneisuutta ja kiinnostusta aiheeseen, mutta toistaiseksi pelillisyyden
hyödyntäminen on jäänyt lähinnä opettajien harrastuneisuuden varaan. (Krokfors ym., 2014)
Kyselylomakkeessa tarkennettiin aihetta vielä kysymällä opettajilta parhaaksi heidän
kokemiaan tietolähteitä tuntisuunnitelmien tekemiseen. Vastauksien perusteella opettajilla
on yleisesti ottaen käytössään laajat resurssit opetuksen suunnitteluun ja kattava valikoima
aineelle tyypillistä opetusta. Erityisluokanopettajat nostivat esille kemian aineenopettajia
laajemmin erityyppisiä opetuksen suunnitteluun käytettäviä materiaaleja. Näihin lukeutuivat
esimerkiksi astel-materiaalit, DadLab ja yle oppiminen, kun taas aineenopettajat nostivat
useammin esille omat materiaalit ja kertyneen kokemusperäisen tiedon.

6.2.3 Koetut haasteet kemian opetuksessa
Vaativan tuen piirissä olevin oppilaiden kemian opetuksessa koettuja haasteita käsiteltiin
srtukturoidun kysymyksen lisäksi avoimissa vastauksissa, joita antoi 14 opettajaa. Näistä
vastauksista kuvastuivat tarkemmin vastaajien kokemat haasteet ja niiden taustalla olevat
syyt.
Osa vastaajista nosti esille oppilaiden opinnoissa jälkeen jäämisen kumulaation aiheuttamat
haasteet opetukselle.
”Oppilaiden taustatietojen puute (esim. Ala-asteen Ympäristöopin sisällöt
hyvin heikot, jotka tukisivat yläasteen kemian ja fysiikan oppimista. Tai yläasteen edelliset kemian opinnot jäänyt opiskelematta).” (o1, opiskelija)
Yksi

vastaajista

kuvasi

erityisopetuksen

luokkatilanteiden

moninaisuutta

hyvin

konkreettisella tavalla. Erittämisen haasteet ja oppilaiden opiskeluun liittyvien haasteiden
vaikutus opetukseen luovat ympäristön, jossa opettajan pedagogiset taidot joutuvat
äärimmilleen. Haasteiden moninaisuus ja oppimistulosten muodostama ristipaine voi tuottaa
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opettajalle vahvaa työperäistä stressiä, mikä vaikuttaa myös opetukseen. (Engelbrecht ym.,
2003)
”Arjen hektisyys ja nopeasti muuttuvat tilanteet. Opetuksen voi joutua lennosta
keskeyttämään, jos jotain äkkinäistä tapahtuu luokassa (aggressiivisuus,
pelkotilat, ahdistus, ylikuormitus yms. oppilailla). Vaikeutena myös se, että
kaksi luokka-astetta samassa ja jokainen oppilas opiskelee omalla tasollaan
eri tahtiin. Monta oppiainetta päällekäin pahimmillaan saman oppitunnin
aikana.”

(e28,

Erityisluokanopettaja,

Laaja-alainen

erityisopettaja,

Luokanopettaja, Aineenopettaja, muut aineet)
Työturvallisuuden, henkilöresurssit ja ryhmien koon kokivat haasteeksi liki joka kolmas
vastaajista. Nämä resurssit määrittelevät pitkälti kokeellisen ja toiminnallisen oppimisen
mahdollisuudet.
”Henkilöresurssit voivat tulla haasteeksi jos niitä vähennetään nykyisestä,
erityisesti työturvallisuuden ja eriyttäminen näkökulmasta. Henkilöresurssien
puute vaikuttaa suoraan siihen mitä luokassa voidaan tehdä/ mitä oppilaat
voivat tehdä itse. Pieni opetusryhmä ja riittävästi aikuisia on ensiarvoisen
tärkeää. Kaikki eivät voi työskennellä ja oppia isossa ryhmässä ja
työturvallisuus edellä on mentävä aina.” (k2, Aineenopettaja, kemia,
Aineenopettaja, muut aineet)

6.2.4 Opettajien toiveet opettamisen tueksi
Avoimet vastaukset kysymykseen ”Jos koet tarvitsevasi kemian opetuksesi kehittämiseen
tukea, mistä tukimuodoista kokisit olevan erityisesti hyötyä? (Koulutus, materiaalipankit,
videotutorit, yhteisopettajuus yms.)” myötäilevät aiemmin saatua tietoa opettajien tuen
tarpeista.

Vastaajat

nostivat

esille

materiaalipankit,

yhteisopettajuuden,

täydennyskoulutukset ja videotutorit. Herranen on tutkimuksessaan vuonna 2012
luokanopettajille tekemässään kartoituksessa havainnut, että tukea tarvittaisiin eniten
työtapoihin ja kemian sisältöihin liittyen, oman työn kehittämiseen sekä tieto javiestintätekniikan käyttöön. (Herranen, 2012)
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Aihetta lähestyttiin myös yleisemmin kemian opetuksen kehitysehdotuksia kartoittaen.
Vastauksissa nousivat esille samat aihealueet, mutta osa vastauksista pureutui myös
syvemmin syihin parannusehdotusten taustalla. Kemia koetaan eriyttämisen kannalta
haasteelliseksi oppiaineeksi, jossa työturvallisuuden ylläpitämisen ja ainesisältöjen
yksinkertaistamisen koetaan vaativat muita aineita enemmän aineenopettajan osaamista ja
kollegiaalista suunnittelua.
”Kemiä on ehdottomasti se oppiaine, jossa tarvitsee eniten aineenopettajan
osaamista jo turvallisuudenkin vuoksi. Kaikki muut yläkoulun oppiaineiden
sisällöt pystyn soveltamaan esimerkiksi kehitysvammaisille ja autistisille
oppilaille sopiviksi, mutta kemiassa tarvitsee aineenopettajan osaamista tai
aineenopettajan työparikseen.” (e14, erityisluokanopettaja)
”Tarvittaisiin lisään alaspäin eriyttävää materiaalia. Oppikirjoissa tulisi
korostaa entistä enemmän, että mallit ovat malleja, ja niihin liittyvät teoriat
vajavaisia rajujakin yksinkertaistuksia. Kirjoissakin tulisi kertoa selvästi, että
aine on eräs energian ilmenemismuoto. Kyseessä on tavallaan samantyylinen
asia, että matematiikassa ei murtolukujen ja jakolaskun välinen yhteys tule
tarpeeksi selväksi.” (k3, aineenopettaja, kemia)
Yhteisöllinen tiedon jakaminen koulujen välillä koko yhteisöä hyödyntäväksi materiaaliksi
nousi myös vastauksissa esille. Luotettavalle ja käytännössä toimivaksi todetulle
materiaalille olisi tarvetta, ja sen jakaminen koettiin tärkeäksi.
”Materiaalien jakaminen laajemmalle, olisipa joku sivusto, jonne voisi jakaa
omaa materiaalia ja katsella toisten jakamaa. Ideoita jakoon myös koulujen
välillä! Facebookin ryhmät toki osin tekee tätä, siellä jaetaan ideoita.” (k5,
Aineenopettaja, kemia, Aineenopettaja, muut aineet)
”Materiaalipankit on itseasiassa tosi hyvä apu, uusista (testatuista) töistä ja
materiaaleista on aina iloa - esim. kemianluokka Gadolinin töistä on ollut
hyötyä mm. keittiökemian töissä valinnaiskurssilla. Mutta: erityisesti
eriyttävää, vaiheistettua ja selkokielistä materiaalia olisi hienoa olla valmiina
enemmän kemiaan esim. oppikirjojen kustantajilla ja/tai Gadolinissa. Sitä
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kaipailen ajoittain painoalueita tehdessä kun arjessa aikaa on rajallisesti.”
(k2, Aineenopettaja, kemia, Aineenopettaja, muut aineet)
Myös syvemmälle opetuksen järjestämisen rakenteisiin liittyviä kehitysehdotuksia nostettiin
esille.
”Opetussuunnitelman järkeistäminen. Nyt se on täydellistä satuilua ja
epämääräinen” (k1, aineenopettaja, kemia)
”Koulutuksen järjestäjän riittävät taloudelliset resurssit kouluille, jotta
pienemmät ryhmäkoot ja avustajapalvelut olisivat mahdolliset. Näillä
tuettaisiin kaikkien, ei pelkästään tukea tarvitsevien oppilaiden, opiskelua.”
(k7, aineenopettaja, kemia)

6.3 Yhdenvertaisuuden toteutuminen
Avoimen vastauksen kysymykseen ”mikäli vastasit, että kemian opetusta ei voida järjestää
oppilaiden henkilökohtaisten tarpeidensa mukaisesti, miksi koet näin olevan?” antoi 24
opettajaa. Osittain vastaukset kuvasivat jo aiemmin esille tulleita haasteita, joten
vastauksista on nostettu tarkemmin esille vain ne, jotka tuovat lisäinformaatiota aiheen
käsittelyyn. Vastaajat nostivat suurimmaksi esteeksi henkilökohtaisten tarpeiden mukaisen
opetuksen toteutumiselle tilojen ja tarvittavan välineistön puutteen. Jo taustakysymyksistä
selvisi, että 28% (13 vastaajaa) vaativan erityisen tuen ryhmistä opiskeli koulussa, jossa ei
ollut kemian opetukseen tarvittavia laboratoriotiloja. Jatkokysymyksissä huomattiin, että
mikäli tilat olivat olemassa, ei niihin päästetty erityisen tuen opiskelijoita opiskelemaan.
Aina tilojen käyttö ei myöskään ole mahdollista. Tilojen puolesta opetusta ei siis voida
toteuttaa kaikissa kouluissa opetushallituksen ohjeen mukaisesti. (Opetushallitus, 2011)
”Meillä pitäisi olla omassa luokassa paremmat mahdollisuudet käytännön
töihin. En yksinkertaisesti ehdi perehtymään vieraisiin tiloihin ja niiden
välineistöön.” (e3, arvo 2, erityisluokanopettaja)
”Tilat ja välineet suunniteltu lähinnä pienimuotoiseen kotitalousopetukseen.”
(e8, arvo 3, erityisluokanopettaja)
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”Normaali

luokkatila

ilman

tarvittavaa

välineistöä.”

(e7,

arvo1,

erityisluokanopettaja)
Integraation ongelmat nousevat esille näissäkin vastauksissa. Erityisluokanopettajat nostivat
integraation vaikeudet esille erityisesti niiden oppilaiden osalta, joille isossa ryhmässä
työskenteleminen ei onnistu. Osalla syynä voi olla psyykkisten oireiden voimistuminen,
osalla haasteet eriyttämisen kanssa.
” Erit luokilla pystytään mutta ei yleisopetukseen sijoitettujen erit tuen
oppilaiden kohdalla” (e 31, arvo 2, erityisluokanopettaja)
”Jotta oppilaat saisivat kokeellista Kemian opetusta heidän tulisi kyetä
integroitumaan isoon ryhmään, joka ei ahdistus, paniikkihäiriö yms.
diagnoosien vuoksi onnistu.” (e32, arvo 2, erityisluokanopettaja)
”Jos oppiaine ei ole yksilöllistetty - - tulee ristiriita opsin tavoitteiden ja
oppilaan sen hetkisen pystyvyyden kanssa” (k6, arvo 2, Laaja-alainen
erityisopettaja, Aineenopettaja, kemia, Aineenopettaja, muut aineet)
Oppimateriaalin puute erityisen tuen oppilaille, joilla kemian tavoitteet on yksilöllistetty tai
haasteet liittyvät kielelliseen osaamiseen, koettiin opetuksen järjestämisen mahdollisuuksia
kaventavaksi tekijäksi. Esille tuli myös, että oppilaiden kykyjen ei koeta aina pääsevän
oikeuksiinsa heille kuuluvalla tasolla.
”Osa oppilaista varmasti olisi taitavia, mutta eivät pääse näyttämään
osaamistaan kunnolla. Myös tarvetta selkokieliselle materiaalille ja
laadukkaille opetusvideoille.” (e28, arvo 1, Erityisluokanopettaja, Laajaalainen erityisopettaja, Luokanopettaja, Aineenopettaja, muut aineet)
Tutkimuksessa kysyttiin lisäksi, kokevatko opettajat, että vaativan erityisen tuen oppilailla
on mahdollisuus saada yhtä laadukasta kemian opetusta kuin muillakin ikäisillään oppilailla.
Opettaja toivat vastauksissaan esille ristiriitoja, jotka liittyvät opetuksen järjestämiseen.
Vaativaa erityistä tukea saava oppilas tarvitsee usein hänelle mukautetun aineenopetuksen
lisäksi apua esimerkiksi oppimisen ongelmiin, sosioemotionaalisten taitojen kehittämiseen
tai vammaisuuden mukanaan tuomien haasteiden kanssa selviämiseen. (Kokko ym., 2013)
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Riittävien tukimuotojen saatavilla olemisen lisäksi yhteisopettajuus ja osaamisen jakaminen
toimijoiden kesken muodostavat ehdottomasti parhaat edellytykset laadukkaan opetuksen
järjestämiselle myös vaativan erityisen tuen oppilaille. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017)
”Aineenopettajan pedagoginen osaaminen ei riitä tällaisten oppilaiden
opetukseen. Liian isot ryhmät.” (e22, arvo 2, Erityisluokanopettaja, Laajaalainen erityisopettaja, Luokanopettaja)
Koululla ei ole välineistöä eikä luokkatiloja kemian opetukseen. Myös
opettajan tietotaito on tuurista kiinni, eli saadaanko erityisluokan opettajaksi
aineessa osaavaa opettajaa. Meillä on nyt hyvä tuuri käynyt sisältöjä
hallitsevan opettajan takia, mutta jos mä sitä opettaisin, niin oltaisiin varmasti
kakkosen puolella. Koen, että jos ei ole ainetta opiskellut on ymmärrys
ydinsisällöistä

hankalampaa

hahmottaa

ja

näin

ollen

luoda

erityisopetustakaan tai siihen painoalueittaista/yksilöllistä tukea. Myös
innostaminen aineeseen on haastavampaa kun ei ole itse perehtynyt. (e23, arvo
3, erityisluokanopettaja)
Oppilaiden heikko taso tullut esille useissa tutkimuksen vastauksissa. Opetuksen tason tulisi
myötäillä oppilaiden osaamisen tasoa, ja erityisesti vaativan erityisen tuen oppilaille on
olennaisen tärkeää yksilöllistää aineet niin, että opetus vastaa oppilaan tarpeita.
(Opetushallitus, 2014) Laadukkaan opetuksen saaminen ei tulisi olla oppilaiden osaamisesta
kiinni, vaan monipuolisilla opetusmenetelmillä voidaan jokaiselle oppilaalle tarjota
mahdollisuus löytää oman tapansa oppia ja kehittyä. (Brigham ym., 2011)
”Oppilaiden taso on niin heikko” (e31. arvo 1, erityisluokanopettaja)
Vaativan erityisen tuen ryhmissä oppilailla voi olla sosiaalisia ja emotionaalisia ongelmia
sekä sopeutumattomuutta, (Kokko ym., 2013) joiden takia kemian opetuksen ryhmässä
toimimisen tavoitteet voivat jäädä saavuttamatta. (Opetushallitus, 2014)
Ehkäpä yleisopetuksen tunneilla tulee opetukseen sellainen ryhmähenki-,
vertainen opettaa vertaistaan - meininki, mitä ei pienemmässä ryhmässä saada
aikaan. (k3, arvo 4, aineenopettaja, kemia)
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7. Johtopäätökset ja pohdinta
Tutkimusta ohjasivat tutkimuskysymykset, joiden mukaisesti aiheet tässä luvussa
käsitellään. Käsittelyssä huomioidaan ne haasteet ja näkökulmat, joita opettajat ovat tuoneet
esille vastauksissaan. Lopussa pohditaan tutkimuksen merkitystä ja mahdollisia
jatkotutkimusaiheita.

7.1 Aineenhallinta ja mielekkyyden kokemus
Vaativan erityisen tuen oppilaille kemiaa opettavilta opettajilta vaaditaan aineenhallinnan
lisäksi monipuolisten opetusmenetelmien hallintaa, erityisesti toiminaalisuutta painottaen.
Lisäksi aineen keskeisten sisältöjen syvällinen ymmärtäminen painoalueittaisen tai
yksilöllistetyn opetuksen suunnittelemiseksi on välttämätöntä. Opettajien vastausten
mukaisesti erityisluokanopettajat kokevat kemian opettamisen osaamisen kemian
aineenopettajia heikommaksi, mutta nostivat opetuksessaan vastaavasti pedagogiset taitonsa
ja oppilastuntemuksensa opetuksensa vahvuudeksi.
Tutkimuksen mukaan opettajien kokemukset ja uskomukset oppilaiden motivaatiosta ja sen
vaikutuksesta oppimiseen muokkaavat heidän opetustaan (Turner ym., 2009). Tämä näkyi
nyt tehdyssä tutkimuksessa opettajien perustellessa koettua kemian opettamisen
mielekkyyttä usein oppilaslähtöisillä vastauksilla, kuten oppilaiden kiinnostuksella tai
osaamistasolla. Tulosten mukaan laskettu korrelaatio koetun kemian opetuksen osaamisen
ja koetun kemian opetuksen mielekkyyden välillä oli merkittävä (0,555). Korrelaatio koetun
kemian opetuksen osaamisen ja koetun oppilaille koituvan kemian opiskelun hyödyn välillä
oli kuitenkin melko merkityksetön (0,230), joten voidaan katsoa, etteivät opettajat koe oman
osaamisensa olevan merkittävästi yhteydessä oppilaiden kemian opiskelusta saatuun
hyötyyn. Tutkimuksessa ilmenikin, että vaikka osa opettajista koki oman kemian
osaamisensa heikoksi, he kuitenkin kokivat sen useimmin olevan riittävä opetuksesta
selviämiseen. Toisaalta opettajilla voi olla tunne, että he eivät voi opetuksella vaikuttaa
vaativan erityisen tuen oppilaiden oppimiseen oppilailla jo olevien oppimisen haasteiden
takia. (Stefanich, 1994)
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Opetuksen järjestämiselle oli tutkimuksen mukaan hyvin erilaiset lähtökohdat, mikä vaikutti
opettajien opetuksen pitämisen mielekkyyden kokemukseen. Käytettävissä olevat tilat ja
välineistö vaikuttivat kokemukseen vahvasti, samoin kuin erityisopettajien mahdollisuus
konsultoida aineenopettajaa. Opetettavien hyvin erilaiset lähtökohdat oppimiseen
vaikuttavat opetuksen suunnitteluun ja oppilaalle sopivan opetusryhmän valintaan. Mikäli
tuen muotoja oli kuitenkin rajallisesti saatavilla, kokivat opettajat oman mielekkyytensä
opetukseen heikentyneen. Riittävät resurssit vahvistivat vastausten mukaan opettajien
kokemaa opettamisen mielekkyyden ja osaamisen tunnetta.
Opettajan innostuneisuudella opetettavasta aiheesta on todettu olevan yhteydessä
opetettavan asian osaamisen ja koetun opetuksen mielekkyyden kanssa. Opettajan
innostuneisuus myös parantaa oppimistuloksia (Scruggs ym., 1998), joka vahvistaa
opettajan kokemusta opetuksen tärkeydestä (Turner ym., 2009). Kemian opiskelu koettiin
yleisesti ottaen oppilaille hyödylliseksi erityisesti arjen ja ajattelun taitojen kehittymisen
kannalta. Kemia koettiin tärkeäksi myös yleissivistyksen ja jatko-opintojen vuoksi.
Oppilaiden kiinnostus ja innostuneisuus aineeseen herätettiin arjen yhteyksiä korostamalla,
ja opetusta keskitettiin arjen ilmiöitä selittävien ydinalueiden ympärille. Kotitalouden ja
terveystiedon sisältöjen yhdistäminen aineeseen nousi esille useissa vastauksissa. Kemian
kaikkia sisältöjä ei kuitenkaan koettu oppilaille merkityksellisesti, mutta parhaimmillaan
myös näiden sisältöjen opettelun katsottiin harjaannuttavan esimerkiksi oppilaiden luetun
ymmärtämistä. Osa koki kemian, erityisesti teorian, opettamisen oppilaille lähes turhaksi,
vedoten oppilaiden heikkoon osaamiseen tai kehitysvammaisuuteen. Teorian opettamista ei
myöskään koettu oppilaiden oppimisen kannalta yhtä tärkeäksi tai oppilaille kiinnostavaksi,
kuin toiminnallisuuden kautta tapahtuvan opetuksen. Opettajien kokeman kemian
hyödyllisyyden osalta tutkimuksessa asetettu hypoteesi ei siis täysin päde, sillä opettajat ovat
tunnistaneet kemian merkityksellisyyden ja hyödyn oppilaille, mutta eivät koe kaikkia
sisältöjä ja menetelmiä yhtä tärkeiksi. Kemian opettamisen mielekkyys ja oppilaille koituva
hyöty saivat tutkimuksessa merkittävän korrelaatiokertoimen (0,564), mitä tukee myös
opettajien kyselyssä antamat vastaukset opettamisen mielekkyyden rinnastumisesta
oppilaiden tuntemuksiin. Turnerin tekemän tutkimuksen mukaisesti opettajat näkevät
herkästi

luokkatasoisen

kiinnostuneisuuden

kertovan

oppimisesta

ja

opetuksen

onnistumisesta. (Turner ym., 2009) Saatu tulos vastaa hyvin Hopea-Mantereen tutkimuksen
tuloksia, jossa kemian opettajat kokivat suurimmaksi keskeiseksi haasteeksi juuri kemiaan
liittyvän innostuksen ja arvostuksen nostamisen. (Hopea-Manner, 2019)
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7.2 Kemian opetuksen mahdollisuudet ja haasteet
Opetusalan ammattiliiton vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan oppimisen tuen
toteutuminen on osoittautunut kouluarjessa haastavaksi. Tuki suunnitellaan, mutta kaikissa
kouluissa opetusta ja oppimisen tukea ei voida järjestää lain edellyttämällä tavalla. (OAJ,
2017) Nyt tehdyn tutkimuksen mukaisesti tilanne on vaativan erityisen tuen piirissä olevien
oppilaiden kemian opetuksen kannalta hyvin samanlainen.
Vastaajista kolmasosa (33%) koki, että koululla ei ole mitään tukitoimia vaativan erityisen
tuen oppilaiden kemian opetukseen. Luku on suuri, sillä oppilaan siirtyessä erityisen tuen
piiriin tulisi hänelle voida tarjota niitä tukitoimia, mitä hän tarvitsee oppimisensa
turvaamiseksi. (Opetushallitus, 2014) Esimerkkeinä koetuista tuen toteutumisen puutteista
olivat avustajien riittämätön määrä opetuksessa, ammatillisen tuen puuttuminen sekä
integraation estyminen. Toisaalta vastauksista ei voida päätellä yleisemmin, etteikö
tukitoimia olisi opetuksessa jo muutoin käytössä, jolloin niitä ei koeta kemiaa varten
kohdennetuiksi.
Tukitoimista yleisin oli integraatio yleisopetuksen tunneille, jonka kolmasosa vastaajista
kertoi olevan koulussaan käytössä. Erityisopetuksen siirtyminen lähikouluihin ja
integraation lisääntyminen eivät aina ole olleet oppilaan etuun perustuvia, elleivät
tukirakenteet ole siirtyneet opetuksen mukana. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017) Tämä
tuli esille myös tämän tutkimuksen vastauksissa, jossa sekä erityisluokanopettajat, että
aineenopettajat kokivat ristiriitoja integraation toteutuksessa. Toisaalta integraation
yleisopetuksen ryhmään koettiin tarjoavan oppilaalle paremman mahdollisuuden kemian
oppimiseen, vaikka oppiminen ei olisikaan aina yhtä näkyvää. Integraatiota yleisopetuksesta
erityisopetukseen päin ei nostanut esille kukaan vastaajista. Tämän on kuitenkin toivottu
luovan uusia mahdollisuuksia eriyttämisen toteuttamiseen kouluissa. (Opetus- ja
kulttuuriministeriö, 2017)
Tukitoimista yhteis- ja samanaikaisopetus oli käytössä 24% vastaajista. Kemian opettamisen
kehittämisen tukimuotoja kysyttäessä 41% vastaajista koki, että yhteisopettajuudesta olisi
heille erityisesti hyötyä. Suuren eron muodosti vastaajien välille erityisopettajien saama tuki
kemian aineenopettajilta (23%) ja aineenopettajien saama tuki erityisopettajilta (43%).
Hopea-Mantereen tutkimuksessa 63,8% peruskoulun kemian opettajista teki kemian
opetukseen liittyvää yhteistyötä muiden opettajien kanssa, kun vain 5,6% vastasi, että ei tee
juurikaan tai ollenkaan yhteistyötä muiden opettajien kanssa. (Hopea-Manner, 2019)
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Aineenopettajat kertoivat muutoinkin kattavammasta tukien saatavilla olemisesta kuin
erityisluokanopettajat. Erot ovat merkittäviä, mutta tuloksiin voi myös vaikuttaa
otoskokojen ero erityisopettajien ja aineenopettajien välillä, sekä erityisesti aineenopettajien
otoksen pienuus. Selittävä tekijä suureen eroon voi myös olla yläkoulujen laaja-alaiset
erityisopettajat, jotka liikkuvat tukea tarvitsevien oppilaiden mukana, eivätkä ole sidoksissa
vain

yhteen

opetusryhmään.

Opettajien

ammattijärjestön

selvityksen

mukaan

samanaikaisopettajuuden on koettu olevan erittäin toimiva tukimuoto kaikille oppilaille.
Selvityksessä päädyttiinkin suosittelemaan samanaikaisopetuksen lisäämistä koulujen
toimintamalleihin erityisesti niissä ryhmissä, joissa on tuen tarpeen oppilaita. (OAJ, 2017)
Opetuksen suunnittelun resursseja opettajilla on vastausten perusteella opettajilla käytössään
laajasti. Kääntöpuolena vastauksissa tuli esille, että tarjolla on runsaista resursseista
huolimatta liian vähän eriytettyä materiaalia, joka sopisi vaativan erityisen tuen opetukseen.
Selkokielistä ja alaspäin erityttävää materiaalia toivotiin useissa vastauksissa. Opetuksessa
sekä suunnittelun apuna että tietolähteenä tärkeimmiksi koettiin oppikirjat ja opettajan
oppaat. Tietoa haettiin myös sähköisistä tietolähteistä, ja neljäsosa vastaajista koki kollegan
tai aineenopettajan olevan tärkeä resurssi tuntien suunnitteluun. Vastauksista kuvastuva
suunnitteluresurssien laaja kirjo voi johtua myös tiedon pirstaloitumisesta.

Eriytetyn

materiaalin puutetta voidaan joutua korvaamaan etsimällä opetukseen sopivaa materiaalia
laajasti eri tietolähteistä. Tätä olettamusta vahvistaa myös se, että opettajien kaikista
kyselyyn antamista vastauksista ei noussut esille kemianluokka Gadolinin lisäksi yhtään
nimettyä kirjasarjaa tai materiaalipankkia, jonka olisi maininnut useampi kuin yksi opettaja.
Opetusmateriaalin puutteen kemian opettamisen suurimmaksi haasteeksi nosti tässä
tutkimuksessa esille 19,6% vastaajista. Hopea-Mantereen tutkimuksen mukaan kemian
opettajat

kokivat

peruskouluissa

materiaalitilanteen

huomattavasti

parempana.

Oppimateriaalien suhteen opetusmahdollisuudet koki huonoiksi vain 8,5% vastaajista.
(Hopea-Manner, 2019) Havaintoa eriarvoisesta asemasta oppimateriaalin suhteen vahvistaa
myös Heinosen väitöskirjassaan esittämät tulokset, jonka mukaan oppikirjojen tarjoamasta
alaspäin eriyttävä materiaali koettiin huolen aiheeksi. (Heinonen, 2005)
Opetuksen painopisteessä olivat kokeelliset työtavat, havainnollistaminen, teoria ja
keskustelu. Myös mallinnuksilla ja pelillisyydellä elävöitettiin opetusta. Suurin osa
opettajista on kyselyn mukaan tunnistanut tutkimuksien osoittamat erityisen tuen oppilaille
hyödylliset

opetuksen

toimintatavat

sekä

erityispiirteet

kemian

opetuksessa.

Opetussuunnitelman korostama ilmiöiden havainnointi, tutkiminen ja ymmärtäminen
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liittyvät vahvasti opettajien suosimaan toiminnallisuuteen, jonka tavoitteena on myös
kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa
oppilaita opiskeluun. (Opetushallitus, 2014). Toiminnallisen ja oppilaiden omista
mielenkiinnon kohteista lähtevä opetus on aiemmissa tutkimuksissa todettu hyödylliseksi
erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa. (Mastropieri ym., 1999) Myös
enimmäkseen teoriapohjaista opetusta käyttäneet opettajat ilmasivat olevansa halukkaista
lisäämään kokeellisuutta.

Kokeellisuuden lisäämiseksi tilat ja välineet nousevat

merkityksellisen asemaan. Tämän tutkimuksen mukaan kemian opetukseen sopivat
laboratoriotilat puuttuvat 28,8% vaativan erityisen tuen luokkien käytöstä. Vastaavasti
kemian opettamisen suurimmaksi haasteeksi koki työtilojen puutteen 34,8% vastaajista ja
välineistön puutteen 39,1% vastaajista.

Hopea-Mantereen tutkimuksessa peruskoulun

kemian opettajista opetusmahdollisuudet tilojen suhteen huonoiksi tai todella huonoiksi koki
10,5% vastaajista, opetusvälineet vain 3,4%. (Hopea-Manner, 2019) Luku on merkittävä jo
opetuksen tasa-arvon toteutumisen kannalta. Yhtäläisyyksiäkin tutkimuksissa löytyi.
Oppilaiden

työturvallisuus

nostettiin

kummassakin

tutkimuksessa

haasteeksi,

erityisopetuksen puolella näin koki 32,6% vastaajista ja Hopea-Mantereen tutkimuksessa
31,6% vastaajista. (Hopea-Manner, 2019)
Opettajien kokemista kemian opetuksen haasteista suurimmiksi nousi oman koulutuksen
puute (56,5%) Täydennyskoulutusta opetuksensa kehittämisen tueksi toivoi 31% vastaajista.
Hopea-Mantereen tutkimuksessa peruskoulun kemian opettajien haluamia tukimuotoja
kemian opetukseen kysyttäessä lisää koulutuksia toivoi 26% vastaajista. (Hopea-Manner,
2019) Toiseksi suurimmaksi opettamisen haasteeksi koettiin eriyttämisen tarpeen laajuus
(52,2%). Eriyttämisen tarpeen laajuutta ja sen moninaisia syitä on kuvattu tässä
tutkimuksessa hyvin monelta eri taholta. Inkluusion kautta lisääntyneet eriyttämisen tarpeet
nousivat esille myös Hopea-Mantereen tutkimuksessa. Aineenopettajat toivoivat
inkluusioryhmien

ryhmäkokojen

pienentämistä,

eriyttämisen

huomioon

ottamista

oppimateriaaleissa ja koulutusta eriyttämisen toteuttamiseksi. (Hopea-Manner, 2019)
Vastaukset osoittavat kauttaaltaan, että vaativan erityisen tuen oppilaiden kemian opetuksen
resurssit ovat merkittävästi yleisopetuksen resursseja heikommat, minkä koetaan
muodostuvan haasteeksi lähes kaikilla kysytyillä osa-alueilla.
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7.3 Oppilaiden yhdenvertaisuus opettajien kokemana
Yhdenvertaisuudella rajataan tarkoittamaan tässä tutkimuksessa sitä, voidaanko kemian
opetusta järjestää erityisopetuksen piirissä oleville oppilaille yhtä laadukkaasti kuin muille
saman ikäisille oppilaille. Opetuksen laatuun liittyvät muun muassa oppimisympäristöt ja
niiden tarjoamat resurssit, saatavilla oleva tuki ja opettajan aineenhallinta.
Vaativan erityisen tuen oppilaat opiskelevat hyvin erilaisissa oppimisympäristöissä, mikä
vaikuttaa vahvasti myös opetukseen. Lähikouluperiaatteen mukaisesti erityisluokkia on
pyritty siirtämään lähikouluihin, mikä on lisännyt integraatiota yleisopetukseen ja
vähentänyt pienluokkien määrää. Integroinnin ja yhteisopettajuuden on ollut tarkoitus luoda
otolliset mahdollisuuden jokaiselle oppilaalle edetä oppimisessaan valmiuksiensa ja
kykyjensä mukaisesti. Mikäli integraatio on kuitenkin toteutettu ilman oppilaan vaatiman
tuen siirtymistä oppilaan lähikouluun, on tulos ollut huomattavasti synkempi.
Tutkimuksessa vaativan erityisen tuen oppilaiden opetuksen järjestämien heidän tarpeittensa
mukaisesti antoi keskiarvoksi 3,1, eli oppilaat saivat vastaajien kokeman mukaan varsin
tarpeitaan vastaavaa opetusta. Tilat ja välineistö nousivat kuitenkin esille opetusta
heikentävänä tekijänä puolella (50%) avoimen vastauksensa antaneista vastaajista, kuten
aiemmin on todettu. Tutkimuksen aikana huomattiin, että kyselyn vastauksista ei voitu
päätellä, kokivatko opettajat oppilaidensa olevan yhdenvertaisessa asemassa kemian
opetuksen suhteen verrattuna ikätovereihinsa. Jälkikäteen lisättyyn kysymykseen aiheesta
ehti vastata 72% vastaajista. Vastaukset jakautuivat tasan asteikon erimielisen ”täysin eri
mieltä” ”jokseenkin eri mieltä” sekä samanmielisen ”täysin samaa mieltä” ja ”jokseenkin eri
mieltä” osien kanssa. Vastaajista 39% asettui näille kummallekin puolelle 21% vastatessa
asteikon puolivälin ” ei samaa eikä eri mieltä”. Avoimen vastauksen heikkoutena oli, että se
keräsi perusteluita vain niiltä vastaajilta, jotka kokivat, että opetusta ei voida järjestää yhtä
laadukkaasti. Tarpeidenmukaisen opetuksen ja koetun yhdenvertaisuuden välinen
korrelaatio oli tutkituista arvoista suurin, 0,682. Tämä kertoo, että mikäli opettaja kokee,
ettei opetusta voida järjestää oppilaiden tarpeiden mukaisesti, ei myöskään oppilaiden koettu
yhdenvertaisuuden tavoitteeseen päästä. Lisäksi koettu oppilaiden yhdenvertaisuus ja
opettajien kokema opettamisen mielekkyys korreloivat selvästi (0,477) toisiinsa. Oppilaan
tarpeiden mukaisen opetuksen järjestämisen mahdollistuminen korreloi voimakkaasti
opettamisen mielekkyyden (0,517) ja opettajien kokeman oman aineenosaamisen (0,524)
kanssa. Tulos on merkittävä, sillä oppilaiden mahdollisuus yhtä laadukkaaseen opetukseen
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kuin ikäisillään muilla oppilailla ja oppilaiden tarpeiden mukainen kemianopetus
muodostavat tässä valossa kiistattoman suuret kerrannaisvaikutukset kemian opetukseen.
Oppilaat voivat saada yhdenvertaista, muiden ikäistensä tasoista kemian opetusta vain, jos
vaativan erityisen tuen opetuksen edellytykset voidaan taata riittävällä tasolla kaikilla
opetuksen osa-alueilla.

7.4 Tutkimuksen merkitys
Tutkimuksen hypoteesit ja niiden pohjalta luodut tutkimuskysymykset toivat esille
merkittäviä haasteita vaativan erityisen tuen kemian opetuksessa. Tulosten perusteella
korostui aineenopettajien ja erityisluokanopettajien yhteistyön merkitys oppilaiden
yhdenvertaisen opetuksen mahdollistajana. Tätä yhteistyötä tulisi kyetä rakentamaan myös
niihin

kouluihin,

joissa

erityisluokat

opiskelevat

ilman

aineenopettajia.

Sekä

aineenopettajille, että erityisluokanopettajille olisi tulosten valossa taattava mahdollisuus
lisäkoulutukseen niillä osa-alueilla, joita he tarvitsevat erityisen tuen oppilaiden opetuksen
kehittämiseen. Integraation ja inkluusion lisääntyessä erityisen tuen oppilaiden opetus tulee
koskemaan laajenevaa opettajajoukkoa, joten erityisen tuen oppilaiden tarpeisiin
vastaamisen merkitys tulee entisestään korostumaan tulevaisuuden kouluyhteisöissä.
Tutkimus toi myös esille epäkohdat vaativan erityisen tuen opetuksen resurssoinneissa
kemian opetuksen kohdalla verrattuna muihin saman ikäisiin oppilaisiin. Epäkohdat ovat
vahvassa ristiriidassa opetuksen yhdenvertaisuuden vaatimuksen kanssa.
Tutkimus nosti esille myös vastaajasta lähtöisin olevan kehitysehdotuksen. Tietotekniikka
sisältää monia matalan kynnyksen mahdollisuuksia opetuksessa koettujen haasteiden
ratkaisemiseksi. Etäyhteyksien avuksi ottaminen opetuksessa varsinkin niissä kouluissa,
joissa resurssit koetaan rajallisiksi, voisi täten edesauttaa opetusta merkittävästi. Kemian
luokassa

pidettävän

opetuksen

jakaminen

videoyhteyden

avulla

esimerkiksi

demonstraatiotöiden tai teoriaosuuksien osalta antaisi mahdollisuuden koulun tai
yhteistyökoulun erityisluokkien opetukseen osallistumiselle. Vaihtoehto on houkutteleva
erityisesti niiden oppilaiden osalta, jotka eivät voi muutoin ottaa osaa kemian opiskeluun
yleisopetuksen ryhmissä. Aihe sisältää mahdollisuuden myös jatkotutkimukselle.
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Liitteet
Liite 1.
Kyselykaavake

Kemian opetuksen haasteet yläkoulujen
vaativan erityisen tuen luokilla
ARVOISA KYSELYTUTKIMUKSEEN OSALLISTUJA
Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kemian opetuksen valmiuksia ja mahdollisia haasteita
vaativan erityisen tuen luokilla. Tulokset julkaistaan Helsingin yliopistolle tehtävässä Pro Gradu tutkielmassa.
Tutkimukseen vastaaminen on vapaaehtoista ja voit keskeyttää vastaamisen milloin tahansa ilman
aiempien vastausten tallentumista. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa n. 15 – 20 minuuttia. Kyselyn
lopuksi paina Lähetä - painiketta vastauksiesi tallentamiseksi.
Tutkimuksessa ei kerätä henkilötietoja ja antamasi tietoja sekä vastauksia käsitellään
luottamuksellisesti ja anonyymisti. Tutkimuksen vastauksia ei kohdenneta tutkielmassa koulu- tai
kuntakohtaisesti. Tutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan tutkielmassa siten, ettei yksittäisiä
henkilöitä ole mahdollista tunnistaa. Kyselylomakkeen alussa on kohta, jossa pyydän suostumustasi
kyseiseen kyselyyn, joten huomioithan vastata myös siihen. Huomaathan, että
monivalintakysymyksiin on mahdollista antaa useampi vastaus.
Jotta kysely tavoittaisi mahdollisimman monta vastaajaa, laitathan kyselyn eteenpäin
työyhteisössäsi.
Pro gradu-tutkielman tekijänä toimii Kirsi Söderberg (p. 040 569 4646 kirsi.soderberg(at)helsinki.fi)
ja ohjaajina Helsingin yliopiston kemian opettajankoulutuksyksiköstä yksikön johtaja, professori
Maija Aksela (p. 050 514 1450
maija.aksela(at)helsinki.fi) sekä yliopistonlehtori, opinto-ohjaaja Johannes Pernaa (p. 050 348 0567
johannes.pernaa(at)helsinki.fi)
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Tutkimuksen rekisterinpitäjä on Helsingin yliopisto.
Kiitos yhteistyöstä ja arvokkaasta aineiston antamisesta pro gradu-tutkimukseen.
* Required

Suostumus kyselyyn tutkimuksessa *
Olen saanut tiedot tutkimuksesta ja sen tavoitteista, kyselyn käytännön toteutuksesta ja kyselyssä käsiteltävistä
aiheista. Minulle on annettu mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä tutkimuksesta. Olen saanut tiedot
henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa. Minulle on luvattu, että henkilötietojani käsitellään huolellisesti ja
tietoturvallisesti, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Tiedän, että osallistumiseni kyselyyn on vapaaehtoista. Voin
halutessani olla vastaamatta joihinkin kysymyksiin, voin keskeyttää kyselyyn vastaamisen tai peruuttaa
osallistumiseni tutkimukseen.

O Kyllä
O Ei
Huomiothan vastauksissasi erityisesti tutkimuksen kohdennuksen vaativaa erityistä tukea tarvitseviin oppilaisiin:
”Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla
on vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismikirjoa. Lisäksi
ryhmään

saattaa

kuulua

lapsia,

joiden

opetus

järjestetään

perusopetuslain

18

pykälän

mukaisesti.”

(https://www.tuvet.fi/vaativa-erityinen-tuki/)
1. Kouluni on
O Alakoulu
O Yläkoulu
O Yhtenäiskoulu

2. Koulutukseni
O Erityisluokanopettaja
O Laaja-alainen erityisopettaja
O Luokanopettaja
O Aineenopettaja, kemia
O Aineenopettaja, muut aineet
O Opetusalan opiskelija
O Muu
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3. Halutessasi voit tarkentaa kelpoisuuksiasi tai opintojesi suuntautuneisuutta (esim sivuiaineet/
aineenopettajan suuntautuneisuus)
__________________________________________________________________________
4. Olen toiminut erityisluokanopettajana
O 0-1 vuoden
O 1-3 vuotta
O yli 4 vuotta

5. Opetettavat luokka-asteet (kemia)
O 7. lk
O 8. lk
O 9. lk
O Opetan yläkoulun oppilaita, mutta en opeta heille kemiaa

6. Mikäli vastasit opettavasi yläkoulun oppilaita, mutta et opeta heille kemiaa, miksi et?
__________________________________________________________________________
7. Onko koulussanne tehty järjestelyitä vaativan erityisen tuen oppilaiden kemian opiskelun
helpottamiseksi?

Esimerkiksi

aineenopettajien

tuki,

yhteisopettajuus,

yhteissuunnittelu,

integraatio yleisopetuksen tunneille?
__________________________________________________________________________

8. Koulullani on laboratorioluokat kemian ja fysiikan opettamista varten
O Kyllä
O Ei

9. Oppilailla on (kemian osalta)
O yksilöllinen, mukautettu opetussuunnitelma, oppiaineittain
O yksilöllinen, mukautettu opetussuunnitelma, toimialueittain
O perusopetuksen opetussuunnitelma

10. Koen, että oppilaani hyötyvät kemian osaamisesta
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Täysin eri mieltä

1

2

Täysin samaa mieltä

3

4

5

11. Perustele vastauksesi muutamalla lauseella
__________________________________________________________________________
12. Koen, että minulla on riittävästi osaamista opettaa kemiaa yläkoulun oppilaille
Täysin eri mieltä

1

2

Täysin samaa mieltä

3

4

5

13. Perustele vastauksesi muutamalla lauseella
__________________________________________________________________________

14. Koen kemian opettamisen oppilaille mielekkääksi
Täysin eri mieltä

1

2

Täysin samaa mieltä

3

4

5

15. Perustele vastauksesi muutamalla lauseella
__________________________________________________________________________

16. Koen, että kemianopetusta voidaan opettamassani luokassa järjestää vaativan erityisen tuen
oppilaille heidän tarpeidensa mukaisesti
Täysin eri mieltä

1

2

Täysin samaa mieltä

3

4

5

17. Mikäli vastasit, että kemian opetusta ei voida järjestää oppilaiden henkilökohtaisten tarpeiden
mukaisesti, miksi koet näin olevan?
__________________________________________________________________________
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18. Koen, että opettamieni vaativan erityisen tuen oppilailla on mahdollisuus saada yhtä laadukasta
kemian opetusta kuin muillakin ikäisillään oppilailla
Täysin eri mieltä

1

2

Täysin samaa mieltä

3

4

5

19. Mikäli vastasit, että kemian opetusta ei voida järjestää yhtä laadukkaasti, miksi koet näin
olevan?
__________________________________________________________________________
20. Arvioi seuraavien resurssien tärkeyttä kemian opetuksessasi
Täysin eri

Jokseenkin

Ei eri eikä

Jokseenkin

Täysin

mieltä

eri mieltä

samaa

samaa mieltä

samaa

mieltä

mieltä

Teoriakirjat
Kokeelliset työt
Sähköiset
oppimisalustat
Vierailut
Mallinnukset
(askartelu, molymod
yms)
Tietokonemallinnukset
Pelit

21. Muu, mitä?
__________________________________________________________________________
22. Parhaaksi kemian opetuksessa kokemani opetusmenetelmä on:
__________________________________________________________________________
23. Parhaaksi kokemani kemian opetuksen tietolähde tuntien suunnitteluun on:
__________________________________________________________________________
24. Koen kemian opettamisen suurimmiksi haasteiksi
O Opetusmateriaalin puute
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O Välineistön puute
O Työtilojen puute
O Eriyttämisen tarpeen laajuus
O Oman koulutuksen puute
O Työturvallisuuden ylläpitämisen haasteet
O Henkilöresurssien puute
O En koe kemian opetusta haasteeksi

25. Mitä muita mahdollisia haasteita koet kemian opetuksessa olevan?
__________________________________________________________________________

26. Jos koet tarvitsevasi kemian opetuksesi kehittämiseen tukea, mistä tukimuodoista kokisit
olevan erityisesti hyötyä? (Koulutus, materiaalipankit, videotutorit, yhteisopettajuus yms.)
__________________________________________________________________________
27. Kehitysehdotuksesi kemian opetuksen parantamiseksi
__________________________________________________________________________
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Kaikki vastaajat:

Koen, että oppilaani hyötyvät
kemian osaamisesta

Koen, että minulla on riittävästi
osaamista opettaa kemiaa
yläkoulun oppilaille

Koen kemian opettamisen oppilaille
mielekkääksi

Koen, että kemianopetusta voidaan
opettamassani luokassa järjestää
vaativan erityisen tuen oppilaille
heidän tarpeidensa mukaisesti

Koen, että opettamieni vaativan
erityisen tuen oppilailla on
mahdollisuus saada yhtä
laadukasta kemian opetusta kuin
muillakin ikäisillään oppilailla

Keskiarvo

3,76087 Keskiarvo

2,956522 Keskiarvo

3,326087 Keskiarvo

3,130435 Keskiarvo

3,030303

Keskivirhe

0,149669 Keskivirhe

0,175715 Keskivirhe

0,186642 Keskivirhe

0,195625 Keskivirhe

0,259241

Mediaani

4 Mediaani

3 Mediaani

3 Mediaani

3 Mediaani

3

Moodi

4 Moodi

3 Moodi

3 Moodi

2 Moodi

5

Keskihajonta

1,015103 Keskihajonta

Otosvarianssi

1,030435 Otosvarianssi

Kurtosis

0,745889 Kurtosis

-0,69942 Kurtosis

Vinous

-0,82415 Vinous

0,334082 Vinous

Alue

4 Alue

1,191759 Keskihajonta
1,42029 Otosvarianssi

4 Alue

1,265865 Keskihajonta

1,326796 Keskihajonta

1,489229

1,602415 Otosvarianssi

1,760386 Otosvarianssi

2,217803

-0,77937 Kurtosis

-1,16772 Kurtosis

-1,38281

0,048737 Vinous

0,005512

-0,3108 Vinous
4 Alue

4 Alue

4

Minimi

1 Minimi

1 Minimi

1 Minimi

1 Minimi

1

Maksimi

5 Maksimi

5 Maksimi

5 Maksimi

5 Maksimi

5

Summa

173 Summa

136 Summa

153 Summa

144 Summa

100

Lukumäärä

46 Lukumäärä

46 Lukumäärä

46 Lukumäärä

46 Lukumäärä

33

Suurin(1)

5 Suurin(1)

5 Suurin(1)

5 Suurin(1)

5 Suurin(1)

5

Pienin(1)

1 Pienin(1)

1 Pienin(1)

1 Pienin(1)

1 Pienin(1)

1

Luotettavuustaso(95,0%) 0,301448 Luotettavuustaso(95,0%) 0,353909 Luotettavuustaso(95,0%) 0,375916 Luotettavuustaso(95,0%)

0,39401 Luotettavuustaso(95,0%) 0,528058
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Kemian opettajat:

Koen, että oppilaani hyötyvät
kemian osaamisesta

Koen, että minulla on riittävästi
osaamista opettaa kemiaa
yläkoulun oppilaille

Koen kemian opettamisen oppilaille
mielekkääksi

Koen, että kemianopetusta voidaan
opettamassani luokassa järjestää
vaativan erityisen tuen oppilaille
heidän tarpeidensa mukaisesti

Koen, että opettamieni vaativan
erityisen tuen oppilailla on
mahdollisuus saada yhtä
laadukasta kemian opetusta kuin
muillakin ikäisillään oppilailla

Keskiarvo

4,125 Keskiarvo

4,875 Keskiarvo

4,625 Keskiarvo

4,25 Keskiarvo

4,333333

Keskivirhe

0,226582 Keskivirhe

0,125 Keskivirhe

0,263052 Keskivirhe

0,411877 Keskivirhe

0,333333

Mediaani

4 Mediaani

5 Mediaani

5 Mediaani

5 Mediaani

Moodi

4 Moodi

5 Moodi

5 Moodi

5 Moodi

Keskihajonta

0,64087 Keskihajonta

Otosvarianssi

0,410714 Otosvarianssi

Kurtosis

0,741021 Kurtosis

Vinous

-0,06784 Vinous

Alue

2 Alue

0,353553 Keskihajonta
0,125 Otosvarianssi
8 Kurtosis
-2,82843 Vinous
1 Alue

4,5
5

0,744024 Keskihajonta

1,164965 Keskihajonta

0,816497

0,553571 Otosvarianssi

1,357143 Otosvarianssi

0,666667

3,204995 Kurtosis

0,620499 Kurtosis

-1,95103 Vinous

-1,35536 Vinous

2 Alue

-0,3
-0,85732

3 Alue

2

Minimi

3 Minimi

4 Minimi

3 Minimi

2 Minimi

3

Maksimi

5 Maksimi

5 Maksimi

5 Maksimi

5 Maksimi

5

Summa

33 Summa

39 Summa

37 Summa

34 Summa

26

Lukumäärä

8 Lukumäärä

8 Lukumäärä

8 Lukumäärä

8 Lukumäärä

6

Suurin(1)

5 Suurin(1)

5 Suurin(1)

5 Suurin(1)

5 Suurin(1)

5

Pienin(1)

3 Pienin(1)

4 Pienin(1)

3 Pienin(1)

2 Pienin(1)

3

Luotettavuustaso(95,0%) 0,535781 Luotettavuustaso(95,0%) 0,295578 Luotettavuustaso(95,0%) 0,622019 Luotettavuustaso(95,0%) 0,973935 Luotettavuustaso(95,0%) 0,856861
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Erityisluokanopettajat:

Koen, että oppilaani hyötyvät kemian
osaamisesta

Koen, että minulla on riittävästi
osaamista opettaa kemiaa yläkoulun
oppilaille

Koen kemian opettamisen oppilaille
mielekkääksi

Koen, että kemianopetusta voidaan
opettamassani luokassa järjestää
vaativan erityisen tuen oppilaille heidän
tarpeidensa mukaisesti

Koen, että opettamieni vaativan
erityisen tuen oppilailla on mahdollisuus
saada yhtä laadukasta kemian opetusta
kuin muillakin ikäisillään oppilailla

Keskiarvo

3,685714 Keskiarvo

2,485714 Keskiarvo

3,028571 Keskiarvo

2,885714 Keskiarvo

2,8

Keskivirhe

0,186842 Keskivirhe

0,138245 Keskivirhe

0,206962 Keskivirhe

0,216043 Keskivirhe

0,3

Mediaani

4 Mediaani

3 Mediaani

3 Mediaani

3 Mediaani

3

Moodi

4 Moodi

3 Moodi

3 Moodi

2 Moodi

1

Keskihajonta

1,105373 Keskihajonta

0,817868 Keskihajonta

1,224402 Keskihajonta

Otosvarianssi

1,221849 Otosvarianssi

0,668908 Otosvarianssi

Kurtosis

0,227533 Kurtosis

-0,37921 Kurtosis

-0,78854 Kurtosis

-0,93624 Kurtosis

Vinous

-0,71009 Vinous

-0,1226 Vinous

-0,15923 Vinous

0,225527 Vinous

1,49916 Otosvarianssi

1,278129 Keskihajonta

1,5

1,633613 Otosvarianssi

2,25
-1,31655
0,20934

Alue

4 Alue

3 Alue

4 Alue

4 Alue

4

Minimi

1 Minimi

1 Minimi

1 Minimi

1 Minimi

1

Maksimi

5 Maksimi

4 Maksimi

5 Maksimi

5 Maksimi

5

Summa

129 Summa

87 Summa

106 Summa

101 Summa

70

Lukumäärä

35 Lukumäärä

35 Lukumäärä

35 Lukumäärä

35 Lukumäärä

25

Suurin(1)

5 Suurin(1)

4 Suurin(1)

5 Suurin(1)

5 Suurin(1)

5

Pienin(1)

1 Pienin(1)

1 Pienin(1)

1 Pienin(1)

1 Pienin(1)

1

Luotettavuustaso(95,0%)

0,379709 Luotettavuustaso(95,0%)

0,280947 Luotettavuustaso(95,0%)

0,420597 Luotettavuustaso(95,0%)

0,439053 Luotettavuustaso(95,0%)
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0,61917

