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1 JOHDANTO 

Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja innokkaita oppimaan uutta (Eshach & Fried, 2005). 

Kiinnostus luonnontieteitä kohtaan vähenee kuitenkin radikaalisti noin 11-12 vuoden iässä. 

Nuorten kiinnostus luonnontieteitä kohtaan on ollut jo pitkään laskussa. Erityisesti kiinnostus 

kemiaa ja matematiikkaa kohtaan on laskenut. (Osborne, Simon, & Collins, 2003)  

Non-formaalien oppimisympäristöjen tärkeimpiä tavoitteita on kasvattaa ja tukea 

oppilaiden kiinnostusta (Affeldt, Tolppanen, Aksela, & Eilks, 2017). Tästä syystä on tärkeä, 

tutkia non-formaaleja oppimisympäristöjä kiinnostuksen näkökulmasta. Non-formaalit 

oppimisympäristöt tarjoavat paljon mahdollisuuksia kiinnostuksen nostamiseen (Braund & 

Reiss, 2006). Myös perusopetuksen opetussuunnitelmissa painotetaan koulun ulkopuolisten 

oppimisympäristöjen merkittävyyttä (Opetushallitus, 2014).  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisia mahdollisuuksia tiedejuhlat 

tarjoavat kiinnostuksen tukemiselle. Mahdollisuuksia kartoitetaan tutkimalla millaisia 

aktiviteetteja lapset pitävät kiinnostavina. Toinen tutkimuksen tavoite on selvittää millainen 

konsepti tiedejuhlat ovat vanhempien mielestä. Tutkimuksessa selvitetään vanhempien 

näkemyksiä tiedejuhlien parhaista puolista, kehittämiskohteista ja syistä valita tiedejuhlat.  

Tutkimustulokset osoittavat, että varhaislapsuudessa koetut kiinnostusta herättävät 

kokemukset tukevat lapsen myöhempää oppimista (Leibham, Alexander, & Johnson, 2013). 

Tästä syystä on tärkeä tutkia lapsien varhaisia kiinnostuksen kokemuksia ja sitä, mikä lapsissa 

herättää kiinnostusta. Tiedejuhlia järjestetään viisivuotiaista lapsista ylöspäin, joten 

tiedejuhlien tutkimus antaa loistavan mahdollisuuden tutkia myös alle kouluikäisten lasten 

kiinnostusta. On myös huomioitavaa, että luonnontieteelliset tutkimukset kohdistuvat harvoin 

alle kouluikäisiin lapsiin (Teo, Goh, & Yeo, 2014). 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään non-formaaleja 

oppimisympäristöjä, kiinnostusta ja pieniin lapsiin liittyviä luonnontieteellistä tutkimusta. 

Tiedejuhlat luetaan non-formaaleihin oppimisympäristöihin. Voidaan olettaa, että tiedejuhliin 

liittyvät tutkimustulokset ovat samansuuntaiset kuin tiedekerhojen- ja leirien. Näitä käytetään 

tässä tutkimuksessa esimerkkeinä non-formaaleista oppimisympäristöistä tiedejuhlia koskevan 

tutkimuksen puuttuessa.  

Luvussa kolme käsitellään tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmät ja 

tutkimusasetelma. Luvussa neljä keskitytään tutkimuksen tuloksiin. Luvussa viisi pohditaan 

tutkimuksen tuloksia peilaten niitä aiempiin tutkimuksiin, mitä on esitelty teoreettisessa 
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viitekehyksessä. Lopuksi vielä käydään läpi tutkimuksen luotettavuutta, tutkimuksen 

merkitystä ja jatkotutkimuskohteita.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen teoreettisesta viitekehystä. Tutkielman teoreettisessa 

viitekehyksessä tarkastellaan non-formaaleja oppimisympäristöjä, kiinnostusta ja pieniin 

lapsiin kohdistunutta luonnontieteellistä tutkimusta. 

2.1 Non-formaalit oppimisympäristöt 

Tiedejuhlat kuuluvat non-formaaleihin oppimisympäristöihin. Tiedejuhlia ei kuitenkaan ole 

aiemmin tutkittu. Tästä syystä teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan tiedeleirejä- ja 

kerhoja. Nämä toimivat esimerkkeinä non-formaaleista oppimisympäristöistä ja niihin 

liittyvästä tutkimuksesta. 

2.1.1 Non-formaali oppiminen 

Oppiminen jaetaan kolmeen erityyppiseen oppimiseen. Niitä ovat informaali oppiminen, 

formaali oppiminen ja non-formaali oppiminen (Eshach, 2007). Formaalille ja informaalille 

oppimiselle on olemassa tarkat määritelmät, kun taas non-formaalille oppimiselle on olemassa 

monia eri määritelmiä. Formaali oppiminen on koulussa tapahtuvaa oppimista. Formaali 

oppiminen on organisoitua, strukturoitua, tavoitteellista ja opetussuunnitelman ohjaamaa 

opetusta (UNESCO,2012). Informaali oppiminen taas ei ole tavoitteellista vaan usein 

sattumanvaraista. Se ei ole organisoitua, eikä koskaan johda todistukseen (UNESCO, 2012). 

Non-formaali oppiminen on informaalin ja formaalin oppimisen välissä. Seuraavassa kuvassa 

numero 1 on esitelty erilaisia oppimisympäristöjä.  

 

 

 

 Erilaisia oppimisympäristöjä 
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UNESCO (2012) määrittelee non-formaalin oppimisen seuraavalla tavalla: Non-formaali 

oppiminen on vapaaehtoista ja se toteutetaan joko formaalin oppimisen sijasta tai sen lisäksi. 

Non-formaalia oppimista tapahtuu useimmiten lyhytkestoisilla kursseilla tai seminaareissa. 

Non-formaalia oppimista arvioidaan kansallisista opetussuunnitelmista poikkeavalla tavalla tai 

sitä ei arvioida ollenkaan. 

Eshachin (2007) mukaan non-formaali oppiminen on ohjattua, usein vapaaehtoista, 

koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. Hänen mukaansa formaalista oppimisesta poiketen 

non-formaalia oppimista ei arvioida eikä sille ole kirjattu virallisia tavoitteitta 

opetussuunnitelmaan.  (Eshach, 2007) 

Garner ja Eilks (2015) määrittelevät non-formaalin oppimisen olevan tyypillisesti koulun 

ulkopuolella tapahtuvaa oppimista, mutta se ei ole välttämättömyys. Koulujen vapaaehtoiset 

kurssit lasketaan yleensä formaaliksi oppimiseksi. Kuitenkin huomioitaessa niiden 

vapaaehtoisuus ja se, etteivät ne noudata opetussuunnitelmaa, voitaisiin ne laskea myös non-

formaaleiksi. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että rajat eivät aina ole selviä. (Garner & Eilks, 

2015) 

Werquin (2012) määritelmän mukaan non-formaalista oppimisesta puuttuu ainakin yksi 

neljästä formaalin oppimisen tekijöistä. Tekijät ovat aikataulu, rahoitus, selvät 

oppimistavoitteet ja rakenne. Hänen mukaansa määritelmä on kuitenkin joustava ja jokainen 

voi määritellä non-formaalin oppimisen haluamallaan tavalla, kunhan se sijoittuu formaalin ja 

informaalin oppimisen väliin.  (Werquin, 2012) 

Kaikissa määritelmissä toistuvat samat asiat hieman eri tavalla ilmaistuna. Ainoastaan 

arvioinnissa on hieman ristiriitaisuutta. UNESCO:n (2012) mukaan non-formaalia oppimista 

voidaan arvioida, kun taas esimerkiksi Eshach (2007) esittää selvästi, ettei non-formaalia 

oppimista arvioida. Seuraavassa taulukossa numero 1 on lueteltuna non-formaaliin oppimiseen 

liitettyjä teemoja. 

Taulukko 1. Non-formaaliin oppimiseen liitettyjä teemoja 

Non-formaaliin oppimiseen liitettyjä teemoja:   

Koulun ulkopuolella tapahtuvaa Ei arvioida 

Vapaaehtoista Ei virallisia tavoitteita 

Ei noudata opetussuunnitelmaa Usein lyhytkestoista 
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2.1.2 Tiedeleirit 

Tiedeleirit kuuluvat non-formaaleihin oppimisympäristöihin. Tiedeleirejä on tutkittu monesta 

eri näkökulmasta. Tutkimusten mukaan tiedeleirit kasvattavat oppilaiden itseluottamusta ja 

kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan (Bischoff, Castendyk, Gallagher, Schaumloffel, & 

Labroo, 2008; Farland-Smith, 2016).  

Tiedeleirit tarjoavat mahdollisuuksia perehtyä aiheisiin syvällisemmin ja eri tavoin kuin 

formaalissa opetuksessa olisi mahdollista. Tiedeleirit parantavat oppilaiden asenteita ja saavat 

oppilaat innostumaan luonnontieteistä.  (Nugent, Barker, Grandgenett, & Adamchuk, 2010) 

Tiedeleireillä on tutkimuksien mukaan vaikutusta oppilaiden uravalintoihin. Lapset, 

jotka ovat olleet tiedeleireillä, suunnittelevat muita useammin uraa tieteen parissa  (Kong, 

Dabney, & Tai, 2014). Tiedeleirit motivoivat oppilaita valitsemaan luonnontieteitä myös jatko-

opinnoissaan (Bischoff et al., 2008; Joyce & Farenga, 1999). 

Halonen ja Aksela (2018) tutkivat tiedeleirejä relevanssiteorian näkökulmasta. 

Tutkimuksessa niin vanhempien kuin lastenkin vastauksissa korostui henkilökohtaisen 

relevanssin taso. Lapset kokivat erityisesti kemian leireillä laboratoriossa tapahtuvan 

kokeellisen työskentelyn ja kavereiden olleen heille kaikkein relevanteinta. Vanhempien 

vastaukset leirien relevanteimmista asioista olivat lasten kanssa yhtenevät. Tutkimustulokset 

osoittavat non-formaalien oppimisympäristöjen lisäävän oppilaiden mielenkiintoa 

luonnontieteitä kohtaan. (Halonen & Aksela, 2018) 

Tiedeleireille osallistuu lapsia, jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneita luonnontieteistä, 

mutta myös lapsia, jotka eivät leirille tullessaan ole ollenkaan kiinnostuneita luonnontieteistä. 

Molempien lapsityyppien kiinnostuksen on havaittu nousevan tiedeleirien aikana. Kiinnostus 

myös siirtyi luokkahuoneeseen, sillä opettajat raportoivat lapsien kiinnostuksen nousseen 

koulussa luonnontieteitä kohtaan. Kiinnostuksen lisäksi esimerkiksi lapsien 

ongelmanratkaisutaidot parantuivat leirin myötä.  (Farland-Smith, 2016) 

Nuora ja Välisaari (2018) tutkivat Jyväskylän yliopistossa järjestettyä tiedeleiriä. Leirille 

osallistuvat nuoret olivat jo valmiiksi kiinnostuneita luonnontieteistä, mutta leiri lisäsi 

entisestään nuorten kiinnostusta ja innostusta luonnontieteitä kohtaan. Kiinnostus lisääntyi 

mielenkiintoisten aiheiden ja oikeaan maailmaan liittyvien kokeiden kautta. Leirillä nuoret 

Ohjattua Arvioidaan eri tavalla kuin formaali oppiminen 
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saivat mahdollisimman autenttisen kokemuksen tutkijana toimimisesta, mikä auttoi 

luonnontieteellisen ajattelun kehitystä.  (Nuora & Välisaari, 2018) 

Sterling et.al (2007) tutkimuksessa oppilaat osallistuivat tiedeleirille, jonka teemana oli 

lääketieteelliset mysteerit ja ongelmalähtöinen oppiminen. Oppilaat kokivat kontekstin heille 

merkityksellisenä, koska he pääsivät ratkomaan itseään koskettavia ongelmia. Tämä lisäsi 

oppilaiden mielenkiintoa käsiteltävää asiaa kohtaan. Tutkimuksessa havaittiin myös oppilaiden 

vastuunkantamisen omasta oppimisestaan kasvavan leirin aikana. Oppilaat raportoivat leirin 

mieluisimmaksi osaksi uusien ystävien saamisen, tutkijana olemisen ja collegekampuksella 

olemisen. (Sterling, Matkins, Frazier, & Logerwell, 2007) 

Fields (2009) tutki, mitä oppilaat pitävät tärkeänä osallistuessaan astronomia-aiheiselle 

tiedeleirille. Tulosten mukaan ystävyyssuhteet ja luonnontieteellisen ajattelun kasvu olivat 

erityisen tärkeä osa tiedeleiriä. Oppilaat pitivät myös tärkeänä autonomian tunnetta eli sitä, että 

he saivat itse vaikuttaa leirin sisältöihin. Lisäksi leiriohjaajien asiantuntevuus ja, että he ovat 

helposti lähestyttäviä oli leiriläisten mielestä tärkeää. Tämä lisäsi leiriläisten positiivisia 

kokemuksia leiristä. (Fields, 2009) 

2.1.3 Tiedekerhot 

Tiedekerhot ovat myös non-formaaleja oppimisympäristöjä. Niitä koskevat tutkimustulokset 

ovat samansuuntaisia kuin tiedeleirien, vaikka niitä ei ole tutkittu niin paljon. 

Tiedekerhoilla on huomattu olevan positiivista vaikutusta oppilaiden asenteisiin tiedettä 

kohtaan. Tähän vaikuttaa erityisesti se, että lapset pääsevät kerhoissa tekemään enemmän itse 

monipuolisia tutkimuksia ja projekteja kuin formaalissa kouluopetuksessa (Agunbiade, 

Ngcoza, Jawahar, & Sewry, 2017). Positiivinen asenne tiedettä kohtaan on oppimisen kannalta 

tärkeää. Kun lapsella on positiivinen asenne, osallistuu hän aktiviteetteihin innokkaammin ja 

kuuntelee tarkkaavaisemmin ohjeita (Germann, 1988). 

Moore-Hart, Liggit ja Daisey (2004) tutkivat tiedekerhoa, joka yhdistää luonnontieteet 

ja kirjallisuuden. He käyttivät muun muassa tarinoita ja piirtämistä luonnontieteiden opetuksen 

tukena. Oppilaat olivat hyvin motivoituneita ja heidän asenteensa luonnontieteitä ja 

kirjoittamista kohtaan parani. Erityisesti tytöt saivat itseluottamusta luonnontieteiden parissa 

työskentelyssä tarinan kerronnan ja piirtämisen kautta.  (Moore-Hart, Liggit, & Daisey, 2004) 

Vartiainen ja Aksela (2019) tutkivat millaista tukea vanhemmat tarvitsevat 

osallistuakseen lastensa kanssa verkkopohjaiselle tiedekurssille. Tulosten mukaan vanhemmat 

tarvitsevat tukea ymmärtääkseen itse tieteellisen ilmiön ja ohjatakseen lapsia aktiviteetin 
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tekemisessä. He havaitsivat myös, että pelkkä lapsen innokkuus asiaa kohtaan ei riitä, vaan 

vanhemman pitää itsekin olla innostunut ja kiinnostunut aktiviteeteistä. Heidän on myös tärkeä 

ylläpitää innostustansa. Positiivista oli myös, että perheet saivat itse päättää, koska he tekevät 

aktiviteetteja. Näin ollen he eivät olleet samalla tavalla sidottuna tiettyyn aikaan ja paikkaan 

kuin normaalissa tiedekerhossa.  (Vartiainen & Aksela, 2019) 

Behrendt (2017) tutki suurta tiedekerhoa tapaustutkimuksessaan. Erityisesti 

tutkimuksessa tutkittiin kerho-ohjaajien tapoja vetää tiedekerhoa. Tutkimuksessa havaittiin 

tärkeäksi tavoitteet ja selkeät periaatteet, jotka kerho-ohjaajat asettivat kerhotoiminnalle. 

Ohjaajien on tärkeä myös keskittyä sosiaaliseen toimintaan, jotta saadaan luotua innostunut 

ilmapiiri, jonka avulla tuetaan kiinnostuksen kehittymistä. Tutkimuksessa havaittiin, että 

hauskanpito on tärkeä tekijä tiedekerhoissa. (Behrendt, 2017) 

2.2 Kiinnostus 

Kiinnostukselle on olemassa useita eri määritelmiä. Kiinnostus voidaan määritellä tunteeksi 

(Silvia, 2005). Sitä pidetään positiivisena tunteena. Tutkijat ovat havainneet, että kiinnostuksen 

syntymiseen liittyvät positiiviset tunteet. Nämä eivät kuitenkaan ole välttämättömyys, 

vaikkakin usein korreloivat kiinnostuksen kanssa. Esimerkiksi kiinnostus motivoi ihmistä 

ymmärtämään jotain uutta ja vaikeaa asiaa. Mikäli ihminen lopulta ymmärtää uuden asian, 

seuraa siitä tunteita kuten iloa ja tyytyväisyyttä. Positiiviset tunteet saavat ihmiset yrittämään 

uusia asioita ja uskomaan omiin kykyihinsä ymmärtää niitä. Kiinnostuksen syntymiseen 

vaikuttavat siis vahvasti ihmisen omat arviot tilanteesta. (Silvia & Kashdan, 2009)  

Kiinnostus voidaan määritellä myös psykologiseksi tilaksi. Tähän psykologiseen tilaan 

liittyy sinnikkyys, huomion keskittäminen, tunnepitoinen osallistuminen ja lisääntynyt 

tiedollinen toiminta. Huomion keskittäminen ja suuri tiedollinen toiminta vaativat normaalisti 

paljon vaivaa. Kuitenkin kiinnostuksen ollessa korkea, nämä toiminnot tulevat käytännössä 

itsestään. (Hidi, 2000) 

Kiinnostus jaetaan tilannekohtaiseen kiinnostukseen ja henkilökohtaiseen 

kiinnostukseen. Henkilökohtainen kiinnostus muodostuu hitaasti ajan kanssa. Se myös 

vaikuttaa ihmisen arvoihin ja tietoihin. Tilannekohtaisen kiinnostuksen vaikutus arvoihin taas 

on tutkimuksien mukaan vähäistä. Toisaalta tilannekohtainen kiinnostus voi ajan myötä kasvaa 

henkilökohtaiseksi kiinnostukseksi. Siksi sen tutkiminen on myös tärkeää. Lisäksi on tärkeää 

huomata, etteivät tilannekohtainen ja henkilökohtainen kiinnostus ilmene erillään toisistaan 

vaan ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttavat toisiinsa.  (Hidi, 1990) 
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Yksi olennaisimmistä eroista henkilökohtaisen kiinnostuksen ja tilannekohtaisen 

kiinnostuksen välillä on niistä syntyvä kokemus. Henkilökohtainen kiinnostus on aina 

omakohtainen kokemus, kun taas tilannekohtainen kiinnostus jaetaan useimmiten paikalla 

olevan ryhmän kanssa.  (Hidi, Krapp, & Renninger, 1992) 

Kiinnostus kohdistuu aina johonkin aktiviteettiin tai asiaan. Ilman kiinnostuksen 

kohdetta, ihminen ei voi olla kiinnostunut  (Krapp & Prenzel, 2011). Tämä erottaa 

kiinnostuksen muista lähikäsitteistä kuten motivaatiosta. Kiinnostuksen kohteista voidaan 

erottaa kolme eri ulottuvuutta. Nämä ovat 1) kiinnostus tiettyä aihetta kohtaan (esimerkiksi 

kemia) 2) kiinnostus aiheen tiettyä kontekstia kohtaan (esimerkiksi energia) 3) kiinnostus 

aiheen tiettyä aktiviteettia kohtaan (esimerkiksi projektityöskentely) (Häussler & Hoffmann, 

2000) . Hidin ja Renningerin (2006) mukaan konteksti, missä luonnontieteitä opetetaan, on 

tärkeämpi kuin opetettava aihe itse. Opetustavoilla on myös merkitystä kiinnostuksen 

kehittymisessä. Opetuksen tulisi olla kannustavaa, joustavaa ja vastaanottavaista, jotta se tukee 

kiinnostuksen kehittymistä (Durik & Harackiewicz, 2007). 

Kemiassa oppilaita kiinnosti aiheet, jotka liittyvät jollain tavalla heidän arkielämäänsä. 

Samoin aiheet, jotka pystyttiin konkreettisesti havaitsemaan tai mallintamaan, kiinnostivat 

oppilaita. Lisäksi vaarallisuus ja ihmisen biologia kiinnostavat oppilaita. (Osborne & Collins, 

2001) 

Tutkijoilla on eri näkemyksiä asenteen ja kiinnostuksen suhteesta. Osa tutkijoista pitää 

näitä toistensa synonyymeina. Toiset taas ajattelevat asenteen olevan yläkäsite ja kiinnostus on 

asenteen kohdesidonnainen muoto. Vaikka nämä kulkevat usein käsi kädessä, voidaan 

kiinnostus ja asenne erottaa omiksi käsitteiksi. Esimerkiksi ihmisellä voi olla hyvin 

negatiivinen asenne jotain asiaa kohtaan, mutta kuitenkin vahva kiinnostus yrittää ymmärtää 

asiaa.  (Krapp & Prenzel, 2011) 

Schraw ja Lehman (2001) käsittelivät kiinnostusta katsausartikkelissaan. He jakoivat 

henkilökohtaisen kiinnostuksen ja tilannekohtaisen kiinnostuksen vielä useampaan 

alaluokkaan. Henkilökohtainen kiinnostus voidaan jakaa piilevään ja toteutuneeseen 

kiinnostukseen. Piilevällä kiinnostuksella tarkoitetaan ihmisen luontaista taipumusta 

suuntautua tiettyä asiaa kohtaan ja se on usein pitkäkestoista. Toteutuvalla kiinnostuksella 

tarkoitetaan halua oppia kiinnostavasta aiheesta aiheen itsensä vuoksi. Toteutuva kiinnostus on 

siis aihekohtaista. (Schraw & Lehman, 2001) 

Tilannekohtainen kiinnostus voidaan jakaa kolmeen alaluokkaan. Tilannekohtainen 

kiinnostus jaetaan tehtäväpohjaiseen kiinnostukseen, tietopohjaiseen kiinnostukseen ja 

tekstipohjaiseen kiinnostukseen. Tehtäväpohjainen kiinnostus liittyy siihen, miten 
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lukemistehtävän ohjeistus vaikuttaa oppijan kiinnostukseen. Tekstipohjainen kiinnostus liittyy 

siihen, miten teksti itsessään vaikuttaa oppijan kiinnostukseen. Tietopohjainen kiinnostus ottaa 

huomioon oppijan aiemmat kokemukset ja niiden vaikutuksen oppijan kiinnostukseen 

lukutilanteen aikana.  (Schraw & Lehman, 2001) 

Seuraavassa kuvassa numero 2 on esitetty Schrawin ja Lehmannin (2001) 

katsausartikkelin kiinnostuksen alaluokat.  

 

 

 Kiinnostuksen alaluokat Schrawin ja Lehmannin (2001) katsausartikkelin mukaan 

 

2.2.1 Kiinnostuksen kehittyminen 

Hidi ja Renninger (2006) ovat kehittäneet nelivaiheisen mallin, joka kuvaa kiinnostuksen 

syntymistä ja kehittymistä. Ensimmäinen vaihe on laukaistu tilannekohtainen kiinnostus (engl. 

triggered situational interest). Kiinnostuksen herättäjä tulee tyypillisesti ympäristöstä. 

Tällaisena kiinnostuksen herättäjänä voi toimia esimerkiksi mielenkiintoinen lehtiartikkeli. 

Kiinnostus herää, kun tapahtuu jotain yllättävää tai omituista. (Hidi & Renninger, 2006) 

Kiinnostuksen heräämisen alkuvaiheessa positiiviset tunteet ovat tärkeitä, vaikkakin 

tutkimustulokset osoittavat, että negatiivisista kokemuksista huolimatta kiinnostus voi kehittyä 

eteenpäin (Hidi, 2000). 

Toinen vaihe on ylläpidetty tilannekohtainen kiinnostus (engl. maintained situational 

interest). Ihminen alkaa keskittää huomiotaan esimerkiksi opetettavaan asiaan, koska hän 

kokee tehtävän merkitykselliseksi itselleen. Tässä vaiheessa ihminen alkaa liittää kiinnostavaa 

asiaa aiempiin kokemuksiin ja tietoihin. Ylläpidettyä tilannekohtaista kiinnostusta synnyttää 
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mielenkiintoiset tehtävät ja omakohtainen osallistuminen. Kiinnostusta ylläpitäviä 

opetustapoja ovat esimerkiksi projektioppiminen ja yhteistoiminnalliset ryhmätyöt. Myös tässä 

vaiheessa vaaditaan tyypillisesti ulkopuolelta tulevaa tukea. (Hidi & Renninger, 2006) 

Kolmas vaihe on kasvava henkilökohtainen kiinnostus (engl. emerging individual 

interest). Tässä vaiheessa aletaan etsiä uutta tietoa aiheesta ja muodostaa kysymyksiä. Ihminen 

kokee halua palata aiheen pariin ja hän arvostaa opetettavaa asiaa. Tämä vaihe on pitkälti 

sisäisesti ylläpidetty, joka syntyy omasta halusta vastata esimerkiksi tehtävän haasteisiin. 

Kehittyäkseen pidemmälle kasvava henkilökohtainen kiinnostus vaatii myös ulkoista tukea, 

jotta ymmärrys aiheesta kasvaa. (Hidi & Renninger, 2006) 

Neljäs ja viimeinen vaihe on pitkälle kehittynyt henkilökohtainen kiinnostus (engl. well-

developed individual interest). Tähän vaiheeseen liittyy koko ajan enemmän positiivisia 

tunteita, varastoitua tietoa ja arvostusta aihetta kohtaan. Pitkälle kehittynyt henkilökohtainen 

kiinnostus on pitkälti sisäisesti ylläpidettyä, mutta tässäkin vaiheessa ulkoisesta tuesta, kuten 

asiantuntijoiden kanssa kommunikoinnista, on hyötyä. Ihminen jatkaa sinnikkäästi 

työskentelyä aiheen parissa vaikeuksista huolimatta. Aiheeseen käytetty aika ja vaiva tuntuvat 

vaivattomilta, koska aihe kiinnostaa jo niin paljon. (Hidi & Renninger, 2006) 

Huomioitavaa on, että missä tahansa vaiheessa kiinnostuksen kehittyminen saattaa 

pysähtyä tai palata taaksepäin, mikäli tarvittavaa tukea tai kiinnostusta ylläpitäviä ärsykkeitä 

ei tule. Seuraavassa kuvassa numero 3 malli on kuvattuna.  

 

 

 Hidin ja Renningerin (2006) kiinnostuksen kehittymistä kuvaava nelivaiheinen malli 

 

2.2.2 Tilannekohtaiseen kiinnostukseen vaikuttavia tekijöitä 

Tilannekohtaisen kiinnostuksen syntymiseen vaikuttaa moni tekijä. Tässä alaluvussa käydään 

läpi joitain tilannekohtaiseen kiinnostukseen vaikuttavia tekijöitä.  

Schraw, Flowerday ja Lehman (2001) esittävät kuusi tapaa, joilla opettaja pystyy 

lisäämään oppilaiden kokemaa tilannekohtaista kiinnostusta luokassa. Ensimmäinen tapa on 
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tarjota oppilaille mielekkäitä vaihtoehtoja. Tämä perustuu itsemääräämisteoriaan. 

Itsemääräämisteorian mukaan ihmisellä on kolme sisäistä perustarvetta, joita ovat 

omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys (Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991). 

Valinnan vapaus kasvattaa omaehtoisuuden tunnetta, mikä taas kasvattaa sisäistä motivaatiota 

ja kiinnostusta (Schraw, Flowerday, & Lehman, 2001). 

Seuraavat kolme kohtaa käsittelevät, millaisia tekstejä opettajan kannattaa valita 

kiinnostusta herättämään. Tekstien pitää olla johdonmukaisia. Johdonmukaiset tekstit ovat 

helpommin ymmärrettäviä ja näin ollen kiinnostavampia kuin epäjohdonmukaiset tekstit. 

Tekstin olisi hyvä sisältää myös yllättäviä tekijöitä. Yllätyksellisyys ja tekstin vaihtelevuus 

kasvattaa lukijan mielenkiintoa tekstiä kohtaan. Lisäksi opettajan olisi tärkeä valita tekstejä, 

jotka ovat relevantteja ja joiden konteksti olisi jo ennestään tuttu oppilaille. Mikäli konteksti 

on vieras, on opettajan tärkeä antaa tarpeeksi taustatietoa aiheesta etukäteen. Tekstien pitäisi 

olla myös relevantteja oppilaille. Tekstin relevanttius tuo tekstin lähemmäksi lukijan elämää ja 

tekee siitä kiinnostavan.  (Schraw et al., 2001) 

Viides tapa on rohkaista oppilaita ottamaan itse aktiivista roolia omasta oppimisesta. Kun 

oppilaalla on aktiivinen rooli omasta oppimisesta, kasvattaa se kiinnostusta ja päinvastoin. 

Oppilaasta voi tulla aktiivinen oppija esimerkiksi käyttämällä erilaisia aktiivisia 

oppimismenetelmiä kuten tiivistelmien tekoa.  (Schraw et al., 2001) 

Viimeinen artikkelissa esitelty tapa on tarjota oppilaille vihjeitä relevanttiudesta. Kun 

oppija ymmärtää jo etukäteen, mikä tehtävässä on oleellista, kasvattaa se kiinnostusta ja 

tehostaa oppimista. Tässä korostuu opettajan rooli. Opettajan on tärkeä korostaa relevantteja 

kohtia ennen opiskelun aloitusta. Tämä on erityisen tärkeää oppilaille, joilla ei ole kiinnostusta 

tehtävää tai aihetta kohtaan. (Schraw et al., 2001)  

Dohn (2011) tutki tilannekohtaiseen kiinnostukseen vaikuttavia tekijöitä oppilaiden 

vieraillessa akvaariossa. Sosiaalinen kanssakäyminen oli suurin tilannekohtaista kiinnostusta 

synnyttänyt tekijä. Tähän kategoriaan tutkimuksessa laskettiin muun muassa ryhmässä 

työskentely ja yhdessä asioiden kokeminen. Muita esille nousseita teemoja tilannekohtaisen 

kiinnostukseen syntyyn olivat itse tekemään pääseminen, yllättävät asiat, uudet asiat ja uuden 

oppiminen. Kokonaisuudessaan tutkimuksessa havaittiin, että vierailu akvaariossa voi 

synnyttää huomattavan paljon tilannekohtaista kiinnostusta.  (Dohn, 2011) 

Palmer (2009) tutki, mitkä tekijät vaikuttavat tilannekohtaisen kiinnostuksen syntyyn 

luonnontieteiden oppitunnilla.  Tunnin aikana oppilailla oli suurin mielenkiinto kokeellisen 

työskentelyn ja demonstraatioiden aikana. Vähiten kiinnostusta oli havaittavissa 

muistiinpanojen kirjoittamisen aikana. Kiinnostukseen vaikuttavia tekijöitä havaittiin viisi: 
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aktiivisuus, sosiaalinen kanssakäyminen, valinnan mahdollisuus, uudet ja epätavalliset 

kokemukset sekä yllättävät tilanteet. Sosiaalinen kanssakäymisen rooli oli tässä tutkimuksessa 

kiinnostukseen vaikuttavista tekijöistä pienin ja aktiivisuus eli itse tekemään pääseminen 

suurin. Tutkimuksessa oli myös yllättävä tulos oppimisen liittyen. Tutkimuksessa havaittiin 

oppimisen olevan suuri kiinnostuksen synnyttäjä. Tämä havainto on ristiriidassa aiempien 

tutkimuksien kanssa, sillä useimmissa tutkimuksissa on ajateltu kiinnostuksen parantavan 

oppimista eikä toisinpäin. (Palmer, 2009) 

Baniyamin ja Rashid (2016) tutkivat tiedekeskuksia ja sitä millä tavalla ne voivat 

kasvattaa ihmisten kiinnostusta tieteitä kohtaan. Heidän tutkimuksessaan korostui uusien ja 

yllättävien kokemuksien merkitys kiinnostuksen herättämisessä. Muita esille nousseita teemoja 

kiinnostuksen kannalta olivat muun muassa konkreettisen tekemisen merkitys, yhdessä 

tekemisen merkitys ja yhteiskunnallisten ongelmien käsittelyn merkitys. (Baniyamin & 

Rashid, 2016) 

Seuraavassa kuvassa numero 4 on esitelty kaikki tässä kappaleessa esille tulleet 

tilannekohtaista kiinnostusta synnyttävät asiat.  

 

 

 Tilannekohtaiseen kiinnostukseen vaikuttavia tekijöitä 
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2.2.3 Vanhempien vaikutus kiinnostuksen syntymiseen 

Vanhempien vaikutusta lasten kiinnostuksen syntymiseen on tutkittu paljon. Vanhempien 

omalla kiinnostuksella luonnontieteitä kohtaan on todettu olevan positiivinen vaikutus lapsen 

kiinnostukseen luonnontieteitä kohtaan (Agunbiade et al., 2017; Jacobs & Bleeker, 2004; Kaya 

& Lundeen, 2010; Perera, 2014). Vanhemmat vaikuttavat myös lapsien asenteisiin ja omiin 

kykyihin uskomiseen (Thomas & Strunk, 2017). Myös kotoa löytyviltä esineillä on todettu 

olevan merkitystä lasten kiinnostukseen. Jarvis ja Pell (2005) havaitsivat, että kotona olevilla 

tiedekirjoilla on positiivinen vaikutus lapsen kiinnostuksen syntymiseen luonnontieteitä 

kohtaan. 

 On tutkittu, että tiedeharrastuksilla, kuten tiedeohjelmilla- ja kirjoilla on suuri merkitys 

lasten myöhempiin uravalintoihin. Erityisesti harrastukset alakouluiässä ovat merkityksellisiä  

(Venville, Rennie, Hanbury, & Longnecker, 2013). Vanhemmilla on suuri rooli siinä, että 

tarjotaanko lapsille mahdollisuuksia tiedeharrastuksiin. On pitkälti vanhemmasta kiinni, 

ilmoitetaanko lasta tiedeleireille -tai kerhoihin ja kuljetetaanko lasta harrastuksesta toiseen  

(Jeynes, 2005). Tämä on yksi syy, miksi vanhempien vaikutusta on tärkeä tutkia. 

Vanhempien koulutustasolla on merkitystä lasten oppimiseen ja tiedekasvatukseen. 

Lapset, joiden vanhemmilla on korkeakoulututkinto, ovat sitoutuneempia koulunkäyntiin kuin 

kouluttamattomien vanhempien lapset  (Adamuti-Trache & Andres, 2008).  Vanhempien 

koulutustason kasvaessa kasvaa myös lapsien mahdollisuudet saada vaihtelevia infomaaleja 

tiedekokemuksia. Tämä taas saattaa johtaa lapsen kiinnostuksen syntyyn luonnontieteitä 

kohtaan jo varhaislapsuudessa.  (Dabney, Tai, & Scott, 2016)  

Kotoa tuleva positiivinen ilmapiiri rohkaisee lapsen uteliaisuutta ja tukee lapsen 

akateemista kiinnostusta. Se myös synnyttää positiivista käytöstä, asenteita ja arvostusta 

akateemista menestystä kohtaan (Campbell & Verna, 2007).  Lapsille, joille vanhemmat ovat 

tarjonneet koulun ulkopuolisia luonnontieteellisiä kokemuksia, on helpompaa ymmärtää 

luonnontieteiden merkitys ja sen liittyminen heidän jokapäiväiseen elämäänsä  (Ai, 2012). 

Vuonna 1991 Isossa-Britanniassa kehitettiin SHIPS-projekti (School-Home 

investigations in primary science project), jonka tavoitteena oli kasvattaa koulun ja kodin 

välistä yhteistyötä lasten oppimisessa. SHIPS-projekteissa lapset tekivät kotona erilaisia 

tutkimusprojekteja kotoa löytyvillä välineillä yhdessä vanhempien kanssa. Tulosten mukaan 

sekä lapset, että vanhemmat nauttivat tutkimusten tekemisestä yhdessä. Yli 50% vanhemmista 

koki, että projektit herättivät heidän kiinnostustansa luonnontieteitä kohtaan. Osa vanhemmista 

oli ostanut tiedekirjoja kotiin tai etsinyt vanhat koulukirjansa projektin ansiosta. Tulosten 
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mukaan suurin osa lapsista sai suorittaa projektit itsenäisemmin kuin koulussa. He saivat itse 

vaikuttaa projektin kulkuun esimerkiksi valitsemalla, minkä lelun muovia he tutkivat. Näin 

projektista tuli lapselle henkilökohtaisesti tärkeä. Lisäksi he pystyivät keskustelemaan 

tehtävästä avoimemmin ja rohkeammin kuin koulussa. (Solomon, 2003) 

Crowley et al. (2001) tutkimuksessa tutkittiin vanhempien ja lasten välistä keskustelua 

museon tiedenäyttelyssä. Tutkimuksessa havaittiin, että vanhemmat selittävät 

luonnontieteellisiä ilmiöitä todennäköisemmin pojille kuin tytöille, vaikka tarjoavat 

molemmille samalla tavalla informaaleja oppiskokemuksia. Huomioitavaa on, että 

tutkimuksessa oli mukana myös alle kolmevuotiaita lapsia, joten vanhemmat saattavat 

tiedostamatta kasvattaa sukupuolten välistä eroa tieteellisessä ajattelussa jo paljon ennen 

kouluikää.  Jo yksinkertainenkin aikuisen selitys syventää lapsen ymmärrystä ja ilman aikuisen 

apua, lapset eivät todennäköisesti pysty itse muodostamaan selitystä tieteelliselle ilmiölle. 

Vanhempien osallistuminen lasten informaaliin oppimiseen ei ainoastaan paranna lasten 

oppimista vaan kasvattaa lapsen innostusta luonnontieteitä kohtaan. Vanhemmat siis jättävät 

juuri tärkeimmän vaiheen välistä tyttöjen kanssa.  (Crowley, Callanan, Tenenbaum, & Allen, 

2001) 

Wallacen ja Choun (2001) tutkimuksessa he tutkivat lapsien ja vanhempien välisessä 

vuorovaikutuksessa ilmenevää luonnontieteellistä ajattelua. Tutkimuksessa oli havaittavissa, 

että lapsien oppimismahdollisuudet kasvoivat, kun lapset saivat tutustua luonnontieteelliseen 

ajatteluun vanhempiensa kanssa verrattuna lapsiin, jotka tutustuivat siihen yksin tai ikätoverin 

kanssa. Vanhemmat pystyivät auttamaan lapsia selittämään kokemuksiaan ja yhdistämään 

uusia asioita aikaisempaan tietoon. Tärkein tulos tutkimuksessa oli, että lapsille kehittyy 

aikainen kiinnostus luonnontieteitä kohtaan, kun lapsien ja vanhempien jokapäiväinen 

vuorovaikutus sisältää luonnontieteellistä ajattelua. (Wallace & Chou, 2001) 

Farland-Smith (2016) raportoi tutkimuksessaan, miksi äidit halusivat laittaa tyttärensä 

luonnontiedeleirille. Osat äideistä halusivat tutustuttaa lapset tieteeseen ja tarjota heille 

positiivisia kokemuksia tieteen parissa. Toiset taas ajattelivat leirin olevan vain kiva kokemus 

ilman toivetta, että lapset innostuisivat tieteestä. Osa lapsista ei itse ollut ollenkaan 

kiinnostuneita luonnontieteistä vaan menivät leirille vasten omaa tahtoaan. Kaikkien lasten 

kiinnostus luonnontieteitä kohtaan nousi. Tutkimuksessa myös korostettiin äitien merkitystä 

erityisesti tyttöjen luonnontieteellisen identiteetin kasvun kannalta.  (Farland-Smith, 2016) 

Tutkimuksissa on havaittu vanhempien hankkivan matematiikkaan ja luonnontieteisiin 

liittyviä tavaroita useammin pojille kuin tytöille. Toisaalta taas vanhemmat osallistuvat tyttöjen 

luonnontieteisiin liittyviin aktiviteetteihin enemmän kuin poikien vastaaviin aktiviteetteihin. 
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(Jacobs & Bleeker, 2004) Vanhemmat usein yliarvioivat poikien kykyjä ja aliarvioivat tyttöjen 

kykyjä. Tämä tutkimustulos saattaa selittää, miksi pojat usein yliarvioivat omat taitonsa 

luonnontieteissä ja tytöt taas aliarvioivat. (Bhanot & Jovanovic, 2009) 

2.2.4 Kiinnostuksen ja nautinnon suhde 

Ainley ja Ainley (2011) tutkivat artikkelissaan luonnontieteiden nautittavuuden ja 

kiinnostuksen suhdetta. Toisena lähestymiskohtana on oppilaan henkilökohtaisen arvostuksen 

ja nautinnollisuuden suhde luonnontieteitä kohtaan. Tutkimuksen aineistona on käytetty neljän 

eri maan PISA-tuloksia. He käyttävät tutkimuksessaan termia ”enjoyment”. Tätä termiä tullaan 

tässä työssä kutsumaan nautinnollisuudeksi, koska virallista suomenkielistä käännöstä ei ole 

olemassa. ”Enjoyment” termin sijasta joissakin tutkimuksissa on käytetty myös termiä ”joy” 

(ilo).  (Ainley & Ainley, 2011) 

Tutkimuksen tulosten mukaan nautinto ja kiinnostus olivat hyvin vahvasti sidoksissa 

toisiinsa. Oppilaat, jotka kokivat vahvaa henkilökohtaista kiinnostusta, tunsivat myös nautintoa 

aiheen parissa työskennellessään. Oppilaiden yleinen nautinto ja kiinnostus luonnontieteitä 

kohtaan on kehittynyt heidän aiempien kokemusten kautta. Nämä kokemukset toimivat 

odotuksien ja ennustusten luojina uusissa luonnontieteellisissä tilanteissa. Näiden tulosten 

perusteella on erittäin tärkeää luoda varhaisia kokemuksia luonnontieteiden parissa. Näissä 

kokemuksissa on tärkeää ylläpitää hauskuutta ja innostusta luonnontieteitä oppiessa. (Ainley 

& Ainley, 2011) 

Positiiviset tunteet laajentavat henkilökohtaista keskittymistä ja mielenkiintoa tehtävää 

kohtaan. Oppimiselle optimaalinen tilanne on sellainen, missä nautinnollisuus ja keskitetty 

huomio ja kiinnostus ovat läsnä oppimistilanteessa. Oppilaat, jotka kokevat kiinnostusta ja 

nautinto luonnontieteellisen aiheen parissa työskennellessään, ovat sitoutuneempia tehtävään 

ja jatkavat todennäköisemmin aiheen parissa työskentelyä. (Ainley & Ainley, 2011) 

Onnistumisen kokemuksista syntyvät positiiviset tunteet kasvattavat oppilaiden 

minäpystyvyyttä. Kasvanut minäpystyvyys taas vaikuttaa positiivisesti oppilaiden 

kiinnostuksen kehittymiseen.  (Häussler & Hoffmann, 2000) 

Tässä tutkimuksessa nautintoa tutkittiin suhteessa saavutuksiin. Myös aiemmissa 

tutkimuksissa on ollut tämä näkökulma. Jotta nautintoa voitaisiin ymmärtää paremmin, 

tarvitaan lisää sellaista tutkimusta, missä saavutuksia ei arvosteltaisi. (Ainley & Ainley, 2011) 
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2.3 Pieniin lapsiin kohdistuvia luonnontieteellisiä tutkimuksia 

Lapsilla on luontainen halu tutkia ympäröivää maailmaa. Lapset tutustuvat ympäristöönsä 

tutkimalla, tarkkailemalla ja tekemällä päätelmiä. Lapset ovat erityisen innokkaita tekemään 

miksi-kysymyksiä 4-6 vuoden ikäisinä. Vastaukset näihin kysymyksiin kehittävät 

voimakkaasti lasten sanavarastoa. Tiedeopetuksen tulisikin alkaa juuri tässä herkässä 

vaiheessa, jotta se tukisi parhaiten myöhempää tiedeopetusta. Samoin perusta motivaatiolle ja 

henkilökohtaiselle kiinnostukselle luodaan jo aikaisessa vaiheessa, joten senkin vuoksi on 

tärkeää tarjota lapsille tiedekokemuksia jo varhaisessa lapsuudessa. (Eshach & Fried, 2005) 

Pienten lasten non-formaalin tiedeopetuksen päätavoite on antaa heille yksinkertaisia ja 

hauskoja tehtäviä, jotka tyydyttyvät heidän uteliaisuuttaan ja herättävät kiinnostusta. Samalla 

he oppivat keskustelutaitoja ja tiimityötaitoja. Nämä oppimisympäristöt tutustuttavat tieteeseen 

ja lapset saavat mahdollisesti uusia roolimalleja tieteen parista.  (Affeldt et al., 2017) 

Pienten lasten kanssa non-formaaleissa oppimisympäristöissä työskenneltäessä on 

huomioitava uutuus tekijä. Lapsille tilanne ja paikka on uusi. Tämä voi aiheuttaa pelkoa, 

jännitystä tai liikaa innostusta, mikä saattaa vaikeuttaa keskittymistä varsinaiseen tehtävään.  

(Eshach, 2007) 

Mantzicopoulos, Samarapungavan ja Patrick (2009) tutkivat päiväkoti-ikäisten lasten 

näkemyksiä luonnontieteistä ja sen oppimisesta. He havaitsivat, että noin 20% lapsista ajatteli 

luonnontieteiden oppimiseen liittyvän asioiden korjaaminen ja uusien asioiden luominen. 

Lapsilta puuttui siis selkeä kuva, mitä tiede on. Luonnontieteiden opetus jää usein lukemisen, 

kirjoituksen ja matematiikan opetuksen jalkoihin nuorempien oppilaiden kanssa. Heidän 

tulokset vahvistivat jo olemassa olevaa näkemystä siitä, että luonnontieteiden opettamisen 

pitäisi alkaa jo aikaisessa vaiheessa.  (Mantzicopoulos, Samarapungavan, & Patrick, 2009) 

Vettenranta yms. (2016) tutkivat neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja 

luonnontieteiden osaamista. He havaitsivat, että lapset, joiden vanhemmilla oli erittäin 

positiivinen asenne luonnontieteitä kohtaan, saivat noin 20 pistettä paremmat pisteet 

molemmissa aineissa. Heidän mukaansa lasten hyvät perustaidot lukemisessa ja laskemisessa 

kouluun mentäessä ovat suurin oppimistulosten eroja selittävä tekijä. Näissä perustaidossa 

vanhemmilla on suuri rooli. Neljäsluokkalaiset suomalaiset pitävät luonnontieteistä ja 

matematiikasta hyvin vähän kansainvälisesti verrattuna. Sama ilmiö on nähtävissä myös 

motivaatiossa. Motivaation kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa ja siinä vanhemmilla on 

suuri rooli. (Vettenranta, Hiltunen, Nissinen, Puhakka & Rautapuro, 2016) 
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Jakobson ja Wickman (2008) tutkivat esteettisten näkökulmien roolia alakouluikäisten 

tiedeopetuksessa. He havaitsivat sekä oppilaiden, että opettajien käyttävän usein esteettisiä 

ilmaisuja puhuessaan tieteestä. Esteettiset ilmaisut liittyvät vahvasti tunteisiin ja tunteet taas 

oppimiseen. Näin ollen esteettisten ilmaisujen avulla kokemuksesta voi muodostua joko 

positiivinen tai negatiivinen. Tutkimuksessa oppilaat kuvailijat tutkimiaan matoja muun 

muassa söpöiksi tai ällöttäviksi. Nämä kuvailut auttoivat oppilaita pääsemään alkuun matojen 

havainnoinnissa. Arkikielen ilmaisut toivat myös tiedetehtävät lähemmäksi oppilaiden elämää 

ja näin ollen helpommin ymmärrettäviksi.  (Jakobson, Jakobson, Wickman, & Wickman, 2008) 

Kun tutkitaan lasten oppimista, tulee usein esille termi lähikehityksen vyöhyke. 

Lähikehityksen vyöhyke on psykologi ja kasvatustieteilijä Lev Vygotskyn kehittämä käsite. Se 

tarkoittaa vaikeustasoa, jossa oppija ei kykene itse enää suorittamaan tehtävää, mutta avun 

kanssa pystyy suoriutumaan tehtävästä  (Vygotski & Cole, 1978). Whiten (2009) mukaan 

suoritamme tehtäviä, joko mukavuusalueella, optimisuorituksen alueella tai 

epämukavuusalueella. Mukavuusalueen tehtävät ovat helppoja ja mieluisia. Nämä tehtävät 

eivät vaadi suurempaa vaivannäköä. Epämukavuusalueella taas tehtävät ovat hyvin haastavia 

ja aiheuttavat turhautumisen tunteita. Tällaisilla tehtävillä on suuri mahdollisuus epäonnistua. 

Näiden kahden alueen välissä on optimisuorituksen alue. Optimisuorituksen alueella tehtävät 

ovat mielekkäitä, mutta tarjoavat riittävästi haasteita. Oppiminen tapahtuu juuri pitkälti tällä 

optimisuorituksen alueella. (White, 2009) 

Jo aiemmin mainittu lähikehityksen vyöhyke menee osittain päällekkäin 

optimisuorituksen alueen ja epämukavuusalueen kanssa. Seuraavassa kuvassa numero 5 on 

esitetty Whiten (2009) kuvaamat kolme tehtäväaluetta ja Vygotskyn (1978) 

lähikehitysvyöhyke. 
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 Whiten (2009) määrittelemät opintosuoritus alueet ja Vygotskyn (1978) 
lähikehityksen vyöhyke. 
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3 TUTKIMUS 

Tässä luvussa keskitytään tutkimuskysymyksiin, tutkimusasetelmaan ja esitellään 

tutkimusmenetelmät. Kyseessä on tapaustutkimus. Tapaustutkimukselle ei ole olemassa 

tarkkaa määritelmää, koska lähes mikä tahansa voi olla tapaus. Tapaustutkimuksen on todettu 

olevan hyvä menetelmä erityisesti silloin, kun tutkimuksessa pyritään vastaamaan kysymyksiin 

”miksi” ja ”miten”. (Metsämuuronen, 2011) 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisia mahdollisuuksia tiedejuhlat tarjoavat 

kiinnostuksen tukemiselle. Tutkimuksen tavoitteeseen pyritään pääsemään vastaamalla 

kolmeen tutkimuskysymykseen. Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millaiset aktiviteetit ovat lasten mielestä kiinnostavia? 

2. Mitkä ovat tiedejuhlien parhaat puolet ja kehittämiskohteet vanhempien 

mielestä? 

3. Miksi perheet valitsevat tiedejuhlat? 

3.2 Tutkimusasetelma 

Tutkimuksen aineisto kerättiin lokakuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Tänä aikana 

kemianluokka Gadolinissa järjestettiin 27 kappaletta tiedejuhlia, joista jokaisesta kerättiin 

aineistoa. Aineisto koostuu siis 27:sta tiedejuhlasta. Tutkimukseen osallistuvat lapset olivat 

iältään 5−11 vuotiaita. Tiedejuhlia järjestettiin myös matikkaluokka Summamutikassa, mutta 

tässä tutkimuksessa keskityttiin vain kemianluokka Gadolinissa järjestettyihin tiedejuhliin. 

Alkuperäisenä tarkoituksena oli laajentaa aineistoa tätä maisterintutkielmaa varten. 

Koronapandemian takia tiedejuhlia ei kuitenkaan pystytty järjestämään kevään ja syksyn 

aikana vuonna 2020. Tästä syystä tutkimuksen otoskoko jäi suppeaksi.  

Tässä luvussa tutustutaan tiedejuhlien konseptiin ja niiden järjestäjään kemianluokka 

Gadoliniin. Kemianluokka Gadolin on vuonna 2008 perustettu tiedeluokka. Se on yksi 

kuudesta Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen tiedeluokasta. Kemianluokka 

Gadolinissa järjestetään tiedejuhlien lisäksi tiedekerhoja- ja leirejä sekä opintokäyntejä 

kouluille ja päiväkodeille.  
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Tiedejuhlia on järjestetty vuodesta 2014 lähtien. Tiedejuhlien ohjaajina toimivat 

Helsingin yliopiston opettajaopiskelijat. Tiedejuhlat kuuluvat osaksi Helsingin yliopiston 

Tiedekasvatuskeskuksen tutkimus -ja kehittämishankkeita. Non-formaalit oppimisympäristöt, 

joihin tiedejuhlat kuuluvat, ovat Tiedekasvatuskeskuksen tutkimuskohteita. Niissä tutkitaan 

niin oppimista, opettamista kuin muutakin toimintaa. Aiempaa tutkimusta tiedejuhlista ei 

kuitenkaan ole.  

Tiedejuhlat kestävät 2 tuntia. Ensimmäinen puolituntinen on varattu herkutteluun. 

Juhlien järjestäjä hoitaa tarjottavat itse juhliin. Tarjoilut on myös mahdollista tilata Unicafesta, 

joka sijaitsee samassa yliopiston rakennuksessa. Herkutteluosuuden aikana ohjaaja valmistaa 

osallistujille tiedelimua kuivajäällä tai vaihtoehtoisesti hattaraa. Muu osuus herkutteluhetkestä 

on vapaata oleskelua, jonka aikana on mahdollista avata lahjat ja herkutella. 

Herkutteluosuuden jälkeen siirrytään laboratorion puolelle, jossa ohjelma kestää 1,5 

tuntia. Tiedejuhliin on tällä hetkellä tarjolla viisi erilaista pakettia. Paketit ovat maistuvat 

molekyylit, salapoliisi, hyytävä kemia, värikästä kemiaa ja pomppivat molekyylit. Jokaisessa 

paketissa on valittavana useita erilaisia töitä ja demonstraatioita. Taulukossa 2 on esitelty 

kaikki tiedejuhlapaketit ja niiden sisältämät kokeelliset työt ja demonstraatiot. Lisäksi paketteja 

on mahdollista muokata toiveiden mukaan. Tiedejuhlissa tehdään paketista riippuen 3-4 

kokeellista aktiviteettia. Lisäksi ohjaaja tekee 1-2 demonstraatiota. 

 

Taulukko 2. Tiedejuhlapaketit 

Juhlapaketti Paketissa valittavat kokeelliset 

työt 

Paketissa valittavat 

demonstraatiot 

Hyytävää kemiaa Hiilidioksidikuplat, 

supersaippuakuplat, 

Nestetyppijäätelö, 

Kuivajääsorbetti, Ilmaa vai 

heliumia 

Nallekarkinkylpy, Nestetyppi 

Pomppivat 

molekyylit 

Hiilidioksidikuplat, Maitomuovi, 

Biomuovi, Superpallot, Löllölima 

Nallekarkinkylpy, Nestetyppi, 

Suolatorni 
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Maistuvat 

molekyylit 

Nestetyppijäätelö, 

Kuivajääsorbetti, Mustikkatrio, 

Muovia maidosta, Laavalamppu, 

Hiilidioksidikuplat 

Nallekarkinkylpy, Suolatorni, 

Elefantin hammastahna 

Värikästä kemiaa Värikästä kemiaa, 

Sokerisateenkaaret, Maitotaide 

Nallekarkinkylpy, Sininen pullo, 

Liekkikokeet, Elefantin 

hammastahna 

Salapoliisi CSI-verijäljet, Salakirjoitus, 

Tussikromatografia 

Nestetyppi, Nallekarkinkylpy, 

Liekkikokeet, Suolatorni 

 

3.3 Tutkimusmenetelmät 

Aineistonkeruumenetelmä oli lapsien kohdalla ryhmähaastattelu ja vanhempien osalta 

kyselylomaketutkimus. Aineiston analysointimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä 

sisällöanalyysiä. Seuraavissa alaluvuissa esitellään kaikki tässä tutkimuksessa käytetyt 

tutkimusmenetelmät vielä tarkemmin. 

3.3.1 Kyselylomake 

Kyselylomake on perinteinen aineistonkeruun keino.  Kyselylomake voi sisältää avoimia 

kysymyksiä, monivalintakysymyksiä tai asteikkoihin perustuvia kysymyksiä. Avoimissa 

kysymyksissä kysytään kysymys ja jätetään vastausta varten vain tyhjä tila. 

Monivalintakysymyksissä on valmiit numeroidut vastausvaihtoehdot, jotka tutkija on laatinut 

ja vastaaja valitsee näistä itseään parhaiten kuvaavan vaihtoehdon. Asteikkoihin perustuvista 

kysymyksissä esitetään väittämä ja vastaaja valitsee, miten voimakkaasti hän on samaa mieltä 

tai eri mieltä väittämän kanssa. Kyselylomake voi sisältää useita eri kysymystyyppejä. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2005) 

Kyselytutkimuksen etuna on, että samalla lomakkeella voidaan kysyä monia eri asioita. 

Lisäksi kyselytutkimuksella on helppo saada paljon henkilöitä tutkimusaineistoksi. Haittana 

voidaan pitää sitä, että ei voida olla varmoja kuinka tosissaan vastaaja on kysymyksiin 
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vastannut. Ei myöskään voida olla varmoja, onko vastaaja varmasti ymmärtänyt, mitä 

kysytään. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2005) 

Tähän tutkimukseen valittiin avoimet kysymykset, koska aiempaa tutkimustietoa 

tiedejuhlista ei ole. Vastaajien haluttiin kertovan ajatuksistaan omin sanoin, jotta kaikki 

mahdolliset tiedejuhliin liittyvät ilmiöt saataisiin selville. Avoimien kysymyksien etuna on, 

että ne eivät rajaa vastaajaa tiettyihin vaihtoehtoihin vaan vastaaja saa mahdollisuuden kertoa, 

mitä todella asiasta ajattelee (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2005).  

Tiedejuhlien ohjaajat antoivat kyselylomakkeen vanhemmille tiedejuhlien aluksi. 

Vanhemmat täyttivät lomaketta halutessaan jo juhlien aikana tai sitten juhlien jälkeen. Lomake 

oli perinteinen paperilomake. 

3.3.2 Ryhmähaastattelu 

Ryhmähaastattelu on yksilöhaastattelua vapaamuotoisempi. Siinä haastattelija puhuu 

pääsääntöisesti koko ryhmälle, mutta hän voi suunnata kysymyksiä myös yksittäisille 

henkilöille.   Ryhmähaastattelussa osallistujat tuottavat monipuolista tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä tekemällä huomioita ja kommentoimalla asioita suhteellisen vapaasti. 

Ryhmähaastattelun etuna on se, että sillä saadaan nopeasti kerättyä paljon tietoa. Erityisesti 

pieniltä lapsilta on helpompi saada mielipiteitä ryhmähaastattelussa, koska he ovat usein ujoja 

ja arkoja yksin haastattelijan kanssa ollessaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2014) 

Ryhmähaastattelun ongelmana on se, että ryhmän valtarakenteet voivat vaikuttaa 

osallistujien vastauksiin. Lapset ovat myös taipuvaisia antamaan sellaisia vastauksia, joita 

arvelet haastattelijan haluavan kuulla. Samoin lapset helposti mukautuvat yleiseen 

mielipiteeseen eli tässä tapauksessa nimeävät samoja töitä kuin edelliset vastaajat.  Nämä seikat 

laskevat haastattelun luotettavuutta. (Hirsjärvi & Hurme, 2014) 

Tässä tutkimuksessa ryhmähaastattelu toteutettiin jokaisen tiedejuhlan päätteeksi. 

Tiedejuhlien lopuksi ohjaaja kokosi vielä ryhmän yhteen ja kysyi haastattelukysymykset. 

Jokaiselta ryhmältä kysyttiin, mikä oli parasta tiedejuhlissa ja miksi se oli parasta. Lisäksi 

osallistujilta kysyttiin voisiko tiedejuhlia tehdä vielä jotenkin paremmiksi. Kaikki halukkaat 

saivat vastata, mutta ketään ei pakotettu vastaamaan. Näin ollen vastausten määrä vaihteli 

tiedejuhlien välillä. Tiedejuhlissa oli useita eri ohjaajia, jotka kaikki toteuttivat haastattelun 

omalla tavallaan samoja kysymyksiä silti kysyen. Ohjaajan lisäksi haastatteluun käytettävä 

aika, haastattelu tilanne ja haastateltavien määrä vaihtelivat. Jokainen haastattelu tilanne oli 

siis uniikki. Tiedejuhlien ohjaaja kirjasi kaikki vastaukset palautevihkoon. 
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3.3.3 Laadullinen sisällöanalyysi 

Laadullinen sisällöanalyysi on yksi laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmistä. Sitä 

voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutkimuksissa ja sen avulla voi tehdä monipuolista 

tutkimusta. Sisällöanalyysin tavoitteena on saada aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon ilman, 

että informaatiota häviää tiivistämisen aikana. (Tuomi & Sarajärvi, 2009) 

Laadullinen sisällöanalyysi voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan tutkijan 

päättelyketjun mukaan. Nämä kolme kategoriaa ovat aineistolähtöinen analyysi, teoriaohjaava 

analyysi ja teorialähtöinen analyysi. Aineistolähtöisessä analyysissä analyysiluokat valitaan 

aineistosta eivätkä ne ole etukäteen harkittuja. Niiden valintaa ohjaavat tutkimuskysymykset. 

Teoria ei saisi vaikuttaa ollenkaan aineistolähtöisen sisällöanalyysin tekoon. Tämä muodostaa 

ongelman, koska tutkimusmenetelmä ja tutkimusasetelma ovat tutkijan valitsemia ja 

pohjautuvat teoriaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2009) 

Toinen laadullisen sisällöanalyysin muoto on teoriaohjaava analyysi. Siinä 

analyysiluokat valitaan myös aineistosta, mutta aikaisempi tieto saattaa ohjata valintoja. 

Teoriaohjaavassa analyysissä on siis teoreettisia kytkentöjä. Tavoite ei kuitenkaan ole testata 

teoriaa vaan luoda uusia näkökulmia. Viimeinen laadullisen sisällöanalyysin muoto on 

teorialähtöinen analyysi. Siinä tukeudutaan tiettyyn teoriaan tai malliin. Tavoitteena on usein 

aiemman teorian testaaminen uudessa kontekstissa. Analyysiluokkia ei valita aineistosta vaan 

ne määritellään tutkimuksen teoriaosuudessa.  

Tuomi ja Sarajärvi (2009) jakavat laadullisen sisällöanalyysin 

kolmivaiheiseksiprosessiksi, jonka osat ovat: 

1) redusointi eli aineiston pelkistäminen 

2) klusterointi eli aineiston ryhmittely 

3) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin aineistolähtöistä sisällöanalyysiä. Tämän 

tutkimuksen aineisto laitettiin ensin sähköiseen muotoon, minkä jälkeen siihen tutustuttiin 

huolellisesti. Tämän jälkeen vastauksia tiivistettiin ja niistä poimittiin tutkimuksen kannalta 

olennaiset asiat. Lasten vastaukset ja osa vanhempien vastauksista olivat niin lyhyitä, että niitä 

ei tarvinnut pelkistää ollenkaan. Pelkistämisen jälkeen aloitettiin ryhmitellä vastauksia. 

Ryhmittelyssä vastauksista muodostui luokkia. Näitä luokkia yhdistelemällä muodostettiin 

yläluokkia. Sekä lapsien että vanhempien vastaukset analysoitiin samalla tavalla. Seuraavassa 

taulukossa numero 3 on esiteltynä muutamia vanhempien vastauksia kysymykseen tiedejuhlien 

parhaista puolista. Taulukkoon on merkitty myös vastauksista luodut luokat.  
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Taulukko 3. Esimerkki aineiston analysoinnista 

Alkuperäinen vastaus: Luokka: 

Lapset sai osallistua erilaisiin tiedejuttuihin Tieteeseen tutustuminen 

Huippu ohjaaja, lapset tykkäs Innostava ohjaaja 

Kaikki oli tosi kivaa ja lapset nauttivat suunnattomasti. Kokonaisuus, lasten ilo 

Mielenkiintoisia tehtäviä lapsille Aktiviteetit 
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4 TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset tutkimuskysymyksittäin. 

4.1 Lasten mielestä kiinnostavimmat aktiviteetit 

Tässä luvussa käydään läpi lasten vastauksia ryhmähaastattelun kysymyksiin. Lapsilta 

kysyttiin juhlien jälkeen, mikä heidän mielestään oli parasta tiedejuhlissa. Lapsilta kysyttiin 

myös perusteluja vastauksille. Alla esitetyssä kuvassa numero 6 on esitelty aktiviteetit, jotka 

saivat lapsilta ääniä parhaimmiksi aktiviteeteiksi. Kaikkiaan 15 eri aktiviteettia sai ääniä. Kuten 

kaaviosta nähdään kaikkein eniten ääniä sai nallekarkinkylpy- demonstraatio. Suosituimmat 

työt olivat superpallo ja hiilidioksidikuplat. Myös ”kaikki oli yhtä kivaa” vaihtoehto sai paljon 

ääniä.  

 

 Tiedejuhlien parhaat aktiviteetit 

 

Kuvassa numero 7 on esitelty suosituimmat aktiviteetit prosenttiosuuksien perusteella. 

Prosenttiosuuksissa on siis huomioitu se, kuinka usein aktiviteetti tehtiin tiedejuhlissa 

aineistonkeruun aikana. Myös prosenttiosuuksien perusteella suosituimmat työt olivat 

superpallot ja hiilidioksidikuplat. Lisäksi suosittujen töiden joukkoon nousi nestetyppijäätelö. 

Nallekarkinkylpy oli tässäkin kaaviossa suosituin demonstraatio.  
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 Tiedejuhlien parhaimpien aktiviteettien prosenttiosuudet 

Edellä mainittujen aktiviteettien lisäksi tiedejuhlissa tehtiin aineistonkeruun aikana seitsemän 

muuta aktiviteettia, jotka eivät saaneet ääniä. Seuraavassa taulukossa numero 4 on kerrottu 

nämä aktiviteetit ja monta kertaa niitä tehtiin aineiston keruun aikana.  

Taulukko 4. Aktiviteetit, joita ei äänestetty parhaimmaksi ollenkaan 

Aktiviteetit, jotka eivät saaneet ääniä 

ollenkaan: 

Kuinka monta kertaa aktiviteetti tehtiin: 

elefantin hammastahna 2 

mustikkatrio 1 

CSI-verijäljet 3 

maitomuovi 2 

suolatorni 1 

tussikromatografia 3 

biomuovi 1 
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Lapsilta kysyttiin perusteluja, miksi aktiviteetti oli heidän mielestään paras. Osalle 

lapsista perusteleminen oli vaikeaa. Tähän saattoi vaikuttaa moni asia. Tilanne oli uudenlainen 

eikä lapsilla ollut aikaa keksiä perusteluja vastauksilleen. Osa lapsista oli myös hyvin nuoria ja 

lasten luonteissa on eroja. Kyselytilanne ei myöskään ollut kovin rauhallinen vaan monella 

lapsella oli jo kiire pois laboratoriosta. Perusteluja saatiin 14 kappaletta. Näistä luotiin viisi 

luokkaa. 

Ensimmäisessä luokassa lapset perustelivat aktiviteettejä niiden esteettisyydellä. Lapset 

kuvailivat aktiviteettejä yleisesti hienoiksi tai näyttävän näköisiksi. Tähän luokkaan on laitettu 

myös ne perustelut, joissa lapsi kertoi jonkin osan aktiviteetistä olleen hieno. Kolme lasta 

perusteli aktiviteettien kiinnostavuutta seuraavalla tavalla: 

 

 Lapsi 5: Työ oli hienon näköinen 

 Lapsi 9: Pilvi oli ihanan näköinen 

 Lapsi 11: Hieno reaktio 

 

Toinen alaluokka on kotiin saaminen. Neljä lasta kertoi tietyn aktiviteetin olleen paras, 

koska oman tuotoksensa sai viedä kotiin. Erityisesti superpallo työtä perusteltiin tällä tavoin. 

Kolmas alaluokka on draama. Tähän luokkaan kuului vastaukset, joissa lapset kertoivat tarinan 

tehneen aktiviteetistä parhaan. Yksi lapsi kertoi myös tiedejuhlien parhaaksi asiaksi mysteerin 

ratkaisemisen.  

Neljäs ja viides luokka liittyvät molemmat itse tekemiseen. Nämä eroteltiin omiksi 

luokikseen, koska perustelut olivat eri tyylisiä. Neljännessä luokassa, joka oli ”sai tehdä itse”, 

lapset perustelivat nimenomaan itse tekemisellä aktiviteetin hyvyyttä. Esimerkiksi eräs lapsi 

kertoi, että nestetyppijäätelön tekeminen oli parasta, koska sai itse leipoa, kun kotona ei 

koskaan saa. Toiset taas vastasivat, että töiden tekeminen oli kivaa eli juuri se työskentely oli 

kivaa. Tällaisista vastauksista koostuu luokka ”Tekeminen oli kivaa”. Seuraavassa taulukossa 

numero 5 on kuvattuna kaikki lasten vastauksista muodostetut luokat ja niiden vastauksien 

lukumäärät. 

Taulukko 5. Lasten perusteluja parhaimmille aktiviteeteille 

Luokka: Vastauksien lukumäärä: 

Esteettisyys 14 

Kotiin saaminen 4 

Draama 4 
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Sai tehdä itse 8 

Tekeminen oli kivaa 7 

 

4.2 Tiedejuhlien parhaat puolet vanhempien mielestä 

 

Vanhempien vastauksia kerättiin kyselylomakkeella. Tässä luvussa keskitytään 

kyselylomakkeen kysymykseen numero 4, missä vanhemmilta kysyttiin avoimella 

kysymyksellä, mikä on parasta tiedejuhlissa. Vastauksia saatiin 27:sta tiedejuhlista. Useat 

vanhemmat olivat nimenneet useita parhaita puolia. Tästä johtuen eri syitä saatiin 47 

kappaletta. Näistä vastauksista muodostui kolme yläluokkaa, joita ovat opetus, sisältö ja 

ohjaaja.  

Opetus yläluokan alle muodostui neljä alaluokkaa. Kolme vanhempaa toi esille, että 

parasta juhlissa oli lasten tutustuminen tieteeseen. Vanhemmat pitivät muun muassa tärkeänä, 

että lapset pääsivät tutustumaan laboratorioon ja yleisesti luonnontieteisiin jo aikaisessa 

vaiheessa. Eräs vanhempi kertoo parhaista puolista näin:  

 

Vanhempi 1: Lapset saivat itse kokeilla ja oppia, käytössä oli kaikille kotoa 

tuttuja aineita eli ei mennyt yli hilseen. Tällainen tutustuttaa aikaisessa vaiheessa 

myös uuteen alaan, joka voisi muuten olla kovin tuntematon. 

 

Vanhemmat toivat esille, kuinka mukavaa oli, että lapset saivat itse kokeilla eri aineita ja 

näin vaikuttaa tutkimuksen lopputulokseen. Näin ollen edellä ollut vanhemman numero yksi 

vastaus kuuluu myös alaluokkaan itse tekeminen. Tähän alaluokkaan kuuluvat vastaukset, 

joissa vanhemmat pitivät tärkeänä sitä, että lapset pääsivät itse tekemään paljon juhlissa. Eräs 

vanhempi kertoo asiasta näin: 

 

 Vanhempi 15: Lapset saivat tehdä paljon itse ja olivat innostuneita. 

 

Viiden vanhemman mukaan tiedejuhlissa parasta oli, että lapset saivat tietoa ja oppivat 

samalla jotain. Tähän luokkaan on laitettu myös vastaukset, joissa vanhempi kertoi uusien 

asioiden olleen parasta tiedejuhlissa.  
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 Vanhempi 6: Erinomainen ohjelma. Lapset saivat tietoa samalla. 

 

Neljäs alaluokka opetuksessa oli lasten ilo. Näissä vastauksissa vanhemmat toivat esille 

lapsien tykänneen kovasti juhlista ja nauttineen kaikesta tekemisestä.  

 

 Vanhempi 18: Kaikki oli tosi kivaa ja lapset nauttivat suunnattomasti. 

 

  

Sisältö yläluokka oli kaikkein suurin luokka. Siihen kuuluu viisi eri alaluokkaa. Näistä 

alaluokista suurin oli aktiviteetit. Tähän luokkaan kuuluvat kaikki vastaukset, joissa 

vanhemmat pitivät aktiviteettejä parhaina puolina.  

 

 Vanhempi 13: Kivat selkeät työt ja hyvät ohjeet 

  

Kaksi vanhempaa nosti parhaaksi puoleksi tarinat, joita tiedejuhlissa kerrottiin.  

 

Omaksi alaluokakseen erotettiin vastaukset, joissa vanhempi ei ollut eritellyt tiettyä 

parasta puolta vaan vastannut kaiken olleen kivaa. Näitä vastauksia oli kolme kappaletta. Eräs 

vanhempi vastasi näin: 

  

Vanhempi 26: Kaikki toimi! 

 

Kolmas yläluokka oli ohjaaja. Kahdeksan vanhempaa oli nimennyt ohjaajan parhaaksi 

osaksi tiedejuhlia. Osa kuvaili ohjaajaa mukavaksi ja osa innostavaksi. Tästä syystä nämä on 

vielä jaettu omiksi alaluokikseen. Ohjaajien ryhmänhallintataitoja ja luontevuutta olla lasten 

seurassa kehuttiin. Kolme vanhempaa kertoi ohjaajista näin: 

  

Vanhempi 15: Kiva ohjaaja, joka piti porukan hyvin "kurissa". Lapset saivat tehdä 

paljon itse ja olivat innostuneita 

 

Vanhempi 16: Ohjaaja oli todella pätevä ja osasi olla lasten seurassa luontevasti + sai 

lapset kuuntelemaan ja osallistumaan. 

 

Vanhempi 25: Mukava ja osaava opettaja. Selkeät ohjeet ja tarpeeksi tekemistä lapsille. 
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Taulukkoon numero 6 on koottu edellä kuvatut yläluokat ja niiden sisällä olevat 

alaluokat. Taulukkoon on merkitty myös jokaisen luokan saamat vastausmäärät.  

 

Taulukko 6. Vanhempien vastauksia kysymykseen numero 4: parhaimmat puolet tiedejuhlista 

Yläluokka Alaluokka Vastauksien lukumäärä 

Opetus Tieteeseen tutustuminen 3 

  Oppiminen 5 

  Lasten ilo 5 

 Itse tekeminen 4 

Sisältö Tarinat 2 

 
Aktiviteetit 10 

  Ohjelma 8 

 
Kaikki 3 

 Ohjaaja Innostava ohjaaja 3 

  Mukava ohjaaja 5 

 

4.3 Tiedejuhlien kehittämiskohteet vanhempien mielestä 

Tässä alaluvussa keskitytään kyselylomakkeen kysymykseen numero viisi. Siinä kysyttiin, 

mitä kehitettävää tiedejuhlissa on. 11 vanhempaa oli jättänyt tämän kohdan tyhjäksi. 

Vastauksia saatiin 16 kappaletta. Mikään kehitysidea ei noussut selkeästi yli muiden. Kolme 

vanhempaa toivoi, että tiedejuhlissa olisi enemmän aikaa. Vanhemmat olivat kokeneet, että 

juhlissa tuli hieman kiire.   
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Vanhempi 2: Aikaa olisi, ehkä voinut olla hieman enemmän, tuli ehkä hieman kiire 

 

Toinen kolme kertaa esiintynyt kehitysehdotus oli vaihtoehtoinen ohjelma. Tällä 

vanhemmat tarkoittivat nimenomaan, että tulevaisuuden vierailuja varten kehitettäisiin uusia 

aktiviteetteja. Eräs vanhempi vastasi seuraavasti: 

 

Vanhempi 27: tällä kerralla monet olivat jo kuulleet osasta töistä, uusia keksimään siis 

 

Muita kehitysehdotuksia ei mainittu enempää kuin yhden tai kaksi kertaa. Alla olevassa 

taulukossa numero 7 on nimetty kaikki kehitysehdotukset ja niiden saamat vastausten 

lukumäärät.   

Taulukko 7. Vanhempien vastauksia kysymykseen numero 5: kehityskohteita tiedejuhlissa 

Kehityskohteet: Vastauksien lukumäärä 

Enemmän aikaa 3 

Enemmän aikaa herkutteluun 1 

Loppukoonti luokassa 1 

Odotusajan vähentäminen 1 

Aikuisille samanlainen konsepti 1 

Tarjoilut mukaan paketteihin 2 

Vaihtoehtoista ohjelmaa 3 

Paremmat opasteet 1 

Iän huomioiminen 1 

Jotain kotiin vietävää 2 

Ei kehitysehdotuksia 11 

4.4 Vanhempien esittämät perustelut tiedejuhlien valinnalle 

Tässä alaluvussa käsitellään kyselylomakkeen kolmannen kysymyksen vastaukset. Siinä 

kysyttiin, miksi vanhemmat valitsivat tiedejuhlat. Jokainen vanhempi oli vastannut tähän 

kysymykseen. Suurin osa vanhemmista oli nimennyt useita eri syitä, joten vastauksia saatiin 

46 kappaletta. Vastauksia analysoidessa muodostui kolme yläluokkaa, jotka ovat opetus, 

sisältö ja muut syyt.  
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Ensimmäinen yläluokka on opetus. Sen alle muodostui kolme alaluokkaa. Neljä 

vanhempaa kertoi valinneensa tiedejuhlat, jotta lapset pääsevät tutustumaan luonnontieteeseen. 

Näistä muodostui alaluokka tieteeseen tutustuminen. Alla on kaksi tähän alaluokkaan kuuluvaa 

vanhemman vastausta.  

 

Vanhempi 3: Kiva antaa tyttärelle näkemystä mitä kemia ja tiede on. 

 

Vanhempi 18: Halusimme jotain ohjattua ja erilaista synttärijuhlaa, lapset ovat 

juuri aloittaneet koulun ja tiedekasvatuksenkin voisi aloittaa vähitellen. 

 

Vanhemmat kertoivat tiedejuhlien valinnan syyksi oppimismahdollisuuden. Näistä 

vastauksista muodostui alaluokka oppiminen. Eräs vanhempi kertoo valinnan syistä 

seuraavasti: 

 

Vanhempi 15: Halusimme juhlat, joissa on järkevää ohjelmaa. Mahdollisuus oppia 

juhlien aikana on myös hieno asia. 

 

Kahdeksan vanhempaa kertoivat syyksi valita tiedejuhlat lapsen kiinnostuksen 

tukemisen. Näistä vastauksista muodostui toisista isoin alaluokka. Tähän luokkaan laitettiin 

myös vastaukset, joissa vanhempi vain kertoi lapsen olevan kiinnostunut kemiasta tai jostain 

kemiaan liittyvästä aiheesta. Kaksi vanhempaa kertoi syistä valita tiedejuhlat näin: 

 

Vanhempi 6: Lapsi itse on tällä hetkellä kiinnostunut kemiaan liittyvistä asioista, joten 

halusimme tukea tätä intoa ja mielenkiintoa 

 

Vanhempi 25: Koska halusimme erilaisen synttäri kokemuksen. Poika on myös kemiasta 

kovin kiinnostunut 

 

Suurimmaksi yläluokaksi muodostui sisältö. Sisältö yläluokan alle muodostui kolme 

alaluokkaa. Vanhemmat kertoivat halunneensa jotain ohjattua ohjelmaa lasten juhliin. Tästä on 

esimerkkinä vanhemman numero 18 vastaus sivulla 32. Useat vanhemmat kertoivat 

valinneensa tiedejuhlat niiden erilaisen ja kiinnostavan ohjelman takia. Nämä kaksi eroteltiin 

omiksi alaluokikseen. Erilainen ohjelma alaluokassa vanhemmat kertoivat halunneensa juuri 
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erilaiset juhlat.  Osa vanhemmista kertoi syyksi halunneensa vaihtelua yleisiin 

sisäleikkipuistojuhliin. Tähän luokkaan vastauksia tuli yhdeksän kappaletta. Tämä oli siis 

yleisin syy valita tiedejuhlat. Kaksi vanhempaa kertoi halunneensa erilaiset juhlat seuraavasti: 

  

Vanhempi 13: Tasokas vaihtelu hoplop ym.juhliin. 

 

Vanhempi 1: Halusin jotain järkevää sisältöä pelkän sokerin syönnin sijaan. 

 

Omaksi alaluokakseen erotettiin kiinnostava ohjelma. Vanhemmat kertoivat valinneensa 

tiedejuhlat kiinnostavan ohjelman takia. Tässä luokassa juuri ohjelman kiinnostavuus oli syy 

valintaan eikä tässä verrattu juhlia muihin juhliin. Eräs vanhempi kertoo valinnastaan näin: 

  

Vanhempi 20: Halusimme erityiset 10-vuotissynttärit, joissa olisi jotain kiinnostavaa 

sisältöä. Tiedesynttäreitä ei ollut kavereilla ollut. 

 

Kolmannen yläluokan muodostivat alaluokat, jotka eivät kuuluneet kumpaakaan 

aiempaan yläluokkaan. Kolmas yläluokka nimettiin muiksi syiksi. Se koostuu kolmesta 

alaluokasta, joita ovat lapsen toive, sopiva hinta ja aiemmat kokemukset. Sopiva hinta 

alaluokassa vanhemmat kertoivat hinnan vaikuttaneen valintaan. Yliopisto ei tee voittoa 

tiedejuhlilla vaan tiedejuhlien hinnalla katetaan vaan materiaali -ja ohjaajakulut. Tämän 

vuoksi hinta on mahdollista pitää alhaisena ja näin ollen kilpailukykyisenä.  

Lapsen toive alaluokka koostuu vanhempien vastauksista, jossa vanhemmat tuovat ilmi, 

että lapsen toive oli syy valita tiedejuhlat. Osa vanhemmista kertoi lapsen innostuneen, kun 

kuuli tiedejuhlien ohjelmasta. Toiset taas vaan kertoivat lapsen halunneen tiedejuhlat. 

Seuraavaksi on kaksi esimerkkiä tämän alaluokan vastauksista. 

 

Vanhempi 27: synttärisankari halusi itse, haluaa isona keksijäksi 

 

Vanhempi 14: Tytär innostui, kun kuuli synttäreiden ohjelmasta 

 

Kolmas alaluokka on aiemmat kokemukset. Näissä vastauksissa vanhemmat toivat esille 

aiempien kokemuksien vaikuttaneen tiedejuhlien valintaan. Osa vanhemmista toi esille, mihin 

positiiviset aiemmat kokemukset liittyivät. Osasta vastauksista taas käy selvästi ilmi, että 
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aiempia kokemuksia on, mutta ei sitä missä kokemukset ovat tapahtuneet. Kaksi vanhempaa 

kertoo valinnan syistä näin:  

 

Vanhempi 26: oli myös isosiskolla ja tykättiin silloin. 

 

Vanhempi 22: Kavereillekin haluttiin näyttää mageita kemianjuttuja. 

  

Taulukkoon numero 8 on koottu edellä kuvatut yläluokat ja niiden sisältämät alaluokat. 

Taulukkoon on merkitty myös vastausten lukumäärät.  

Taulukko 8. Vanhempien vastauksia kysymykseen 3: miksi vanhemmat valitsevat tiedejuhlat 

Yläluokka Alaluokka Vastauksien lukumäärä 

Opetus Tieteeseen tutustuminen 4 

  Oppiminen  3 

  Lapsen kiinnostuksen tukeminen 8 

Sisältö Ohjattua tekemistä 3 

  Erilainen ohjelma 9 

  Kiinnostava ohjelma 7 

Muut syyt Lapsen toive 4 

  Sopiva hinta 4 

  Aiemmat kokemukset 4 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa tarkastellaan edellisessä luvussa esitettyjä tutkimustuloksia peilaten niitä 

aiempiin tutkimuksiin. Tulokset käsitellään tutkimuskysymyksittäin. 

5.1 Kiinnostavimpien aktiviteettien ominaisuudet 

Lasten vastauksissa korostui ”kaikki oli yhtä kivaa”- vastaukset. Tähän saattoi vaikuttaa, että 

lapsilla ei ollut kovinkaan paljon aikaa miettiä vastausta, joten ”kaikki oli yhtä kivaa”- vastaus 

saattoi olla vain helppo sanoa nopeasti. Sama syy saattoi olla sille, ettei lapsilta saatu kovinkaan 

paljon perusteluja omille vastauksille. Tähän saattoi vaikuttaa myös lasten ikä. Nuorten lapsien 

saattaa olla vaikea antaa perusteluja omille mielipiteilleen ison joukon edessä. 

Kokeellisista töistä suosituimmat olivat superpallot ja hiilidioksidikuplat. Molemmat 

näistä töistä sisältävät myös vaarallisia aineita. Superpallo työssä lasten täytyi käyttää myös 

suojahanskoja ja varoa lasivettä ja etanolia. Hiilidioksidikuplissa käytettävä kuivajää on niin 

kylmää, että lapset eivät saaneet käsitellä sitä itse. Tämä vaarantunne on saattanut vaikuttaa 

töiden kiinnostavuuteen. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että vaaralliset aineet ja 

vaarantunne lisäävät oppilaiden kiinnostusta  (Osborne & Collins, 2001).  

Lähes kaikki työt, jotka saivat ääniä parhaimmiksi töiksi, sisälsivät tekijöitä, mihin lapset 

saivat itse vaikuttaa. Lapset saivat itse päättää, mitä aineita he tutkivat värikästä kemiaa työssä. 

Lapset saivat päättää superpallon värin ja kokeilla sokerisateenkaaren liuoksia haluamassaan 

järjestyksessä. Tässä on vain muutamia esimerkkejä lapsille suunnatuista valinnan vapauksista. 

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että valinnanvapaus lisää kiinnostusta (Schraw et al., 

2001). Samoin aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että tiedeleirien sisältöön vaikuttamaan 

pääseminen, on tehnyt tiedeleireistä positiivisemman kokemuksen ( (Fields, 2009). 

Tiedejuhlissa lapset sekä vanhemmat pääsevät itse vaikuttamaan ohjelmaan ja päättämään 

millainen kokonaisuus juhlista tulee.  

Aktiviteetit, joita lapset eivät maininneet ollenkaan parhaimmiksi, sisälsivät myös muun 

muassa valinnan vapautta ja vaarallisia aineita. Aktiviteetit olivat sekä demonstraatioita että 

kokeellisia töitä. Mitään selvää yhtenäistä syytä näiden aktiviteettien kiinnostavuuden 

puutteelle ei löytynyt. Jotta voitaisiin sanoa, miksi nämä aktiviteetit eivät kiinnosta, vaatisi se 

tarkempaa lasten haastattelua. Täytyy myös muistaa, että nämäkin aktiviteetit saattavat herättää 

kiinnostusta, mutta toiset vaan herättävät sitä enemmän.  

Nallekarkinkylpy-demonstraatio oli ylivoimaisesti suosituin demonstraatio lasten 

mielestä. Demonstraatio sisältää tarinan ja siinä on hyvin yllättävä ja näyttävä loppu. Palmerin 
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(2009) mukaan juuri yllättävät kokemukset synnyttävät tilannekohtaista kiinnostusta. Tämän 

tiedon mukaan on ymmärrettävää, että nallekarkin kylpy oli suosituin demonstraatio. Toisaalta 

lapset eivät kuitenkaan perustelleet demonstraation kiinnostavuutta yllättävyydellä. Lapset 

tykkäsivät tarinasta ja siitä, että reaktio oli näyttävän näköinen. Erilaiset esteettiset syyt 

olivatkin useimmin toistunut perustelu parhaimmille aktiviteeteille. Lapset kuvailivat 

aktiviteetteja kauniiksi, hienoiksi ja löllöiksi. Aiemmassa tutkimuksessa on tuotu esille, että 

juuri tällaiset esteettiset ilmaisut auttavat lapsia pääsemään alkuun tutkimuksissa ja tuovat työn 

lähemmäksi oppilasta, mikä taas puolestaan voi kasvattaa kiinnostusta (Jakobson et al., 2008). 

Toinen usein toistunut perustelu oli itse tekeminen. Aiempien tutkimuksien mukaan juuri 

itse tekeminen on ollut tiedekerhojen parhaita puolia  (Agunbiade et al., 2017). Tiedejuhlissa 

pyritäänkin siihen, että osallistujat saavat tehdä mahdollisimman paljon itse. Demonstraatioita 

on yleensä juhlissa vain yksi ja kaikki muut aktiviteetit osallistujat saavat tehdä itse. 

Tutkimuksien mukaan itse tekeminen kasvattaa myös kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan 

(Baniyamin & Rashid, 2016; Dohn, 2011; Palmer, 2009). Voidaan siis päätellä, että tiedejuhlat 

parantavat osallistujien kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan, koska he saavat tehdä niin paljon 

itse tiedejuhlissa. Jotta näin voidaan esittää varmasti, vaatii aihe lisätutkimusta. Tämä on yksi 

syy, miksi non-formaalit oppimisympäristöt ovat keino lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta 

luonnontieteitä kohtaan.  

Lasten vastauksista välittyi onnistumisen ilo. Nämä onnistumisen kokemukset parantavat 

lasten minäpystyvyyttä, mikä taas vaikuttaa positiivisesti kiinnostukseen (Häussler & 

Hoffmann, 2000). Tiedejuhlissa erilaisten kokeellisten töiden on tarkoitus olla tarpeeksi 

helppoja, jotta lapset saavat onnistumisen kokemuksia. Lisäksi tiedejuhlien tärkein tavoite on 

hauskanpito.  

5.2 Vanhempien kokemus tiedejuhlista ja niiden kehittämisestä 

Vanhempien vastaukset kysymykseen tiedejuhlien parhaista puolista jaettiin kolmeen 

pääluokkaan. Nämä pääluokat olivat opetus, sisältö ja ohjaaja. Näistä sisältö luokka oli 

selkeästi kaikkein suurin. Alaluokista kokeellisuus toistui useimmiten vanhempien 

vastauksissa. Vanhemmat siis pitivät erityisesti laboratorio osuudesta tiedejuhlissa. Myös 

aiemmissa tutkimuksissa on havaittu vanhempien pitävän erityisesti laboratoriossa tehtävistä 

kokeista tiedeleireillä (Halonen & Aksela, 2018).  

Monissa tiedeleirejä- ja kerhoja koskevissa tutkimuksissa on korostunut kavereiden 

merkitys kerhojen ja leirien parhaissa puolissa (Fields, 2009; Sterling et al., 2007). Tässä 
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tutkimuksessa eivät lapset eivätkä vanhemmat maininneet kavereita ollenkaan. Tähän saattaa 

vaikuttaa se, että tiedejuhliin tullaan omalla kaveriporukalla ja suurin osa lapsista on tuttuja 

toisilleen. Tiedeleireillä taas useimmat lapset ovat vieraita toisilleen, joten heillä on mahdollista 

saada uusia kavereita. Toisaalta taas vanhemmilla voi olla suurempi merkitys tiedejuhlissa kuin 

tiedeleireillä, koska tiedejuhlissa he hoitavat tarjoilut, osallistuvat juhlien ohjelman 

suunnitteluun ja ovat koko ajan läsnä juhlissa. Tämä voisi olla hyvä jatkotutkimuskohde.  

Vaikka kavereita ei mainittu ollenkaan tutkimuksen aineistossa, löytyy tiedejuhlista 

kuitenkin sosiaalista kanssa käymistä. Kaikki tiedejuhlien työt tehdään pareittain tai pienissä 

ryhmissä. Samoin vanhemmat ovat läsnä koko juhlien ajan niin kuin edellä on mainittu. 

Tällainen sosiaalinen kanssakäyminen herättää tilannekohtaista kiinnostusta (Baniyamin & 

Rashid, 2016; Dohn, 2011; Palmer, 2009). Tämä havainto tukee, sitä että tiedejuhlat herättävät 

tilannekohtaista kiinnostusta.  

Vastauksista nousi esille myös lasten tutustuttaminen tieteeseen ja uusien asioiden 

oppiminen. Vanhemmat siis kokivat tärkeänä, että tiedejuhlissa ei ainoastaan pidetä hauskaa 

vaan siinä samalla myös opitaan jotain. Aiempien tutkimuksien mukaan vanhempien ohjaus 

luonnontieteitä kohtaan juuri varhaislapsuudessa on erityisen tärkeää lapsen myöhemmän 

kiinnostuksen kannalta (Leibham et al., 2013). Myös aiemmissa tutkimuksissa on tullut esille, 

että vanhemmat laittoivat lapsiaan tiedeleireille, jotta lapset tutustuisivat luonnontieteisiin 

(Farland-Smith, 2016; Thomas & Strunk, 2017). 

Uudet asiat liittyvät myös kiinnostuksen tukemiseen. Lapsille uudet ja epätavalliset asiat 

herättävät tilannekohtaista kiinnostusta (Baniyamin & Rashid, 2016; Dohn, 2011; Palmer, 

2009; Schraw et al., 2001). Lapsille myös laboratorio ympäristönä on todennäköisesti uusi, 

joten sekin tukee kiinnostuksen syntymistä. Tästä voidaan päätellä tiedejuhlien herättävän 

tilannekohtaista kiinnostusta lapsissa. On myös mahdollista, että vanhemmissa herää myös 

tilannekohtaista kiinnostusta, mutta sitä ei pysty tällä tutkimusaineistolla varmasti sanomaan.  

Vanhemmat kertoivat lasten ilon olleen parasta tiedejuhlissa. Vanhemmat kertoivat 

lasten nauttineen suuresti tiedejuhlista. Tiedejuhlien ohjaajat ovat myös raportoineet 

tiedejuhlissa olleen innostunut ilmapiiri. Lasten vastauksista kysymyksiin parhaista 

aktiviteeteista, voi myös päätellä heidän nauttineen paljon tiedejuhlista. Aiemmissa 

tutkimuksissa on havaittu nautinnon ja kiinnostuksen liittyvän vahvasti toisiinsa (Ainley & 

Ainley, 2011). Tästä voidaan päätellä tiedejuhlien todennäköisesti tukevan kiinnostuksen 

syntymistä luonnontieteitä kohtaan. Aihe kuitenkin vaatii lisätutkimusta, jotta näin voitaisiin 

sanoa varmasti.  
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Kahdeksan vanhempaa kertoi ohjaajan olleen tiedejuhlien paras puoli. Fieldsin (2009) 

tutkimuksessa leirin ohjaajan merkitys oli suuri tutkittaessa leirin tärkeimpiä puolia 

osallistujien mielestä. Näiden tutkimuksien valossa voidaankin todeta, että sekä vanhemmat, 

että lapset pitävät ohjaajan roolia merkittävänä, kun on kyseessä non-formaalit 

oppimisympäristöt.  

Kehityskohteita kysyttäessä suurin osa vanhemmista oli jättänyt tämän kohdan tyhjäksi. 

Suurin osa kehityskohteista oli yksittäisiä. Yksi vanhempi toi esiin toiveen, että lapsen ikää 

voisi huomioida paremmin. Kyseessä oli seitsemänvuotiaan vanhempi, joten todennäköisesti 

hän on kokenut jotkut asiat liian vaikeaksi lapsille. Vastauksesta ei käy ilmi, kokiko hän 

aktiviteetit liian vaikeaksi vai onko niiden teoriataustasta kerrottu liian vaikeasti. 

Yksinkertaistenkin töiden taustalla voi olla hyvin monimutkaista teoriataustaa. Tiedejuhlissa 

päätavoitteena on kuitenkin hauskanpito ja töiden teoriasta kerrotaan paljon vähemmän kuin 

esimerkiksi kouluvierailuilla. Tärkeää on myös puhua asioista juuri lapsen iän mukaisesti.  

Tiedejuhlissa oman haasteensa toi välillä lapsien isot ikäerot. Juhlissa olivat mukana 

myös pikkusisarukset ja muitakin eri ikäisiä lapsia. Vanhemmilla on tässäkin kohtaa suuri 

rooli. Erityisesti nuorempien lapsien kanssa tiedejuhlien vieraidenkin vanhemmat olivat usein 

laboratoriossa mukana. He auttoivat lapsiaan tarpeen vaatiessa eri töiden suorituksessa. 

Samalla tavalla myös ohjaaja auttoi töiden suorituksessa, mutta yksi tai kaksi ohjaajaa eivät 

pysty olemaan jokaisen lapsen luona koko ajan. Näin myös pienemmät lapset pystyivät 

tekemään töitä, mihin he eivät välttämättä yksin olisi pystyneet. Vanhemmat ja ohjaajat 

auttoivat lasta siis toimimaan lähikehityksen vyöhykkeellä (Vygotski & Cole, 1978). 

Kaksi vanhempaa toivoi, että tiedejuhlista saisi jotain kotiin vietävää. Kysyttäessä 

lapsilta perusteluja tiedejuhlien parhaista töistä, toistui useamman kerran vastaus tuotoksen 

kotiin saamisesta. Voidaan siis todeta, että niin lapset kuin vanhemmat pitivät tärkeänä jonkun 

konkreettisen muiston saamista tiedejuhlista. Tähän kehitysideaan on jo kehitetty ratkaisu. 

Tällä hetkellä tiedejuhlista syntymäpäiväsankari saa mukaansa lahjapussin, mikä sisältää 

pipetin, koeputken ja työohjeita kotona tehtäväksi.  

Useimmiten toistuneet kehitysideat olivat vaihtoehtoinen ohjelma ja enemmän aikaa. 

Nämä molemmat kehitysehdotukset toistuivat kolme kertaa. Jos aikaa pidennettäisiin, saattaisi 

olla, että varsinkin nuorempien lapsien keskittymiskyky saattaisi laskea ja alettaisiin tehdä 

kaikkea muuta ylimääräistä. Tämä taas olisi jo työturvallisuusriski. Osa vanhemmista oli 

kokenut kiireen tuntua tiedejuhlissa ja siksi toivonut lisää aikaa. Kiireen tuntuun saattaisi auttaa 

aktiviteettien määrän vähentäminen. On kuitenkin hyvä huomata, että kiireen tuntuun on 
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saattanut vaikuttaa tämän tutkimuksen aineiston keruu. Lasten haastatteluun on pitänyt varata 

jokaisista juhlista hieman aikaa. 

Vanhempien toive vaihtoehtoisesta ohjelmasta liittyi pitkälti siihen, että seuraavalla 

kerralla olisi eri ohjelma. Tiedejuhlapaketteja kuitenkin on useita erilaisia ja niitä on 

mahdollista myös varioida. Voidaan siis sanoa. että vaihtoehtoista ohjelmaa kyllä löytyy jo nyt. 

Lisäksi tiedejuhlia kehitetään koko ajan ja uusia töitä myös kehitetään säännöllisesti. Tällainen 

tutkimus ja kehitystoiminta on tiedekasvatuskeskuksen perustoimintaa.  

5.3 Tiedejuhlien valintaperusteet 

Vanhempien vastaukset tiedejuhlien valintaperusteisiin jaettiin kolmeen yläluokkaan. Nämä 

luokat ovat opetus, sisältö ja muut syyt. Näistä yläluokista sisältö luokka oli kaikkein isoin.  

Vanhempia kiinnosti tiedejuhlissa erilainen ja mielenkiintoinen ohjelma. Nämä syyt 

vanhemmat mainitsivat kaikkein useimmiten. Monet vanhemmat vertasivat tiedejuhlia 

erilaisiin sisäleikkipuistossa järjestettäviin juhliin. He pitivät tiedejuhlia parempana, koska 

ohjelma oli ohjattua ja muutenkin erilaista. Tähän saattaa vaikuttaa se, että sisäleikkipuistoihin 

lapset pääsevät myös muulloin, mutta laboratorio ympäristönä on sellainen, etteivät lapset 

pääse vierailemaan siellä kovin usein.  

Vanhemmat kokivat myös tärkeäksi tukea lasten kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan. 

Osa vanhemmista toi suoraan esille, että halusi tiedejuhlat juuri lapsen kiinnostuksen 

tukemisen takia. Osa taas kertoi vain lapsen olleen kiinnostuneen kemiasta. Aiemmat 

tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhemmilla on suuri rooli siinä, tarjotaanko lapsille 

tiedeharrastuksia vai ei (Jarvis & Pell, 2005; Jeynes, 2005). Tiedeharrastuksilla taas on todettu 

olevan positiivinen vaikutus muun muassa kiinnostukseen luonnontieteitä kohtaan ja 

myöhempiin uravalintoihin. (Agunbiade et al., 2017; Venville et al., 2013) 

Neljä vanhempaa kertoi valinneensa tiedejuhlat lapsen toiveesta. Tähän luokkaan on 

laitettu vastaukset, joissa tuotiin selkeästi esille lapsen toive tiedejuhlista. On mahdollista, että 

muissakin syissä on taustalla lapsen oma toive. Osa vanhemmista kertoi lapselleen tiedejuhlien 

ohjelman ja sen jälkeen lapsi oli innostunut ja tahtonut tiedejuhlat. Osa vanhemmista kertoi 

vain lapsensa tahtoneen tiedejuhlat. On mahdollista, että näissäkin vastauksissa taustalla on 

lapsen kiinnostuksen tukeminen. Vanhempi on voinut ehdottaa lapselleen tiedejuhlia juuri 

kiinnostuksen tukemisen tai tieteeseen tutustuttamisen takia. Tätä ei suoraan kysytty, joten 

varmaa vastausta tähän ei tässä tutkimuksessa saada. Tulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista 

tutkia tarkemmin syitä, mitä on tiedejuhlien valinnan taustalla.  
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Vanhemmat kertoivat myös valinneensa tiedejuhlat aiempien kokemuksien takia. Lapset 

olivat olleet vieraana tiedejuhlissa ja halusivat nyt omat juhlat. Muutama lapsi oli myös ollut 

tiedeleireillä ja tiedekerhoissa. On mahdollista, että muidenkin valintaan on vaikuttanut jotkin 

aiemmat positiiviset kokemukset. Tätä ei kuitenkaan suoraan kysytty, joten tähänkään ei 

varmaa vastausta tässä tutkimuksessa saada. Voidaan kuitenkin päätellä, että lapsien aiemmat 

tiedejuhlat ja tiedekerhot ovat olleet positiivisia kokemuksia ja kenties herättäneen 

kiinnostuksen kemiaa kohtaan. Tämä on saanut heidät palaamaan uudestaan aiheen pariin.  

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan perinteisesti validiteetin ja reliabiliteetin perusteella. 

Validiteetilla tarkoitetaan, että tutkimus vastaa tutkimuksen tavoitteitta eli tutkimuksessa on 

tosiaan tutkittu juuri sitä asiaa, mitä oli tarkoitus tutkia. Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen 

toistettavuutta eli saisiko tutkimus samat tulokset, jos se tehtäisiin uudestaan. Nämä mittarit on 

kehitetty arvioimaan määrällistä tutkimusta, joten niitä ei suoraan pysty käyttämään laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa. Kuitenkin niitä voidaan joiltain osin hyödyntää myös 

laadullisen tutkimuksen arvioinnissa. Näiden lisäksi laadullisen tutkimuksen arvioinnissa 

voidaan hyödyntää seuraavia käsitteitä: siirrettävyys (engl. transferability), luotettavuus (engl. 

dependability), uskottavuus (engl. credibility) ja vahvistettavuus (engl. confirmability). On 

kuitenkin syytä huomata, ettei laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ole 

yksiselitteisiä ohjeita vaan se on aina tapauskohtaista. (Tuomi & Sarajärvi, 2014) Seuraavaksi 

tarkastellaan tämän tutkimuksen luotettavuutta. 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkimustulokset, koska ne ovat samansuuntaisia 

aiemman tutkimuskirjallisuuden kanssa. Vaikka tiedejuhlia ei ole aiemmin tutkittu, on 

kuitenkin muita non-formaaleja oppimisympäristöjä tutkittu myös kiinnostuksen 

näkökulmasta. Tutkimuksen vahvistettavuuden parantamiseksi tulisi tutkimus toistaa. Tämä 

tutkimus on raportoitu tarkasti, joten se on kenen tahansa toistettavissa. Tämä lisää tutkimuksen 

luotettavuutta.  

Aineistonkeruumenetelmät vaikuttavat tutkimuksen luotettavuuteen. Lasten kohdalla 

käytettiin ryhmähaastattelua. Ryhmähaastattelun haasteena on, miten saadaan kaikkien lasten 

vastaukset tasapuolisesti kuuluviin (Hirsjärvi & Hurme, 2014). Tässä tutkimuksessa 

haastattelija pyrki kysymään kaikilta lapsilta mielipiteet, mutta ketään ei kuitenkaan pakotettu 

vastaamaan. On myös mahdotonta sanoa varmasti, kertoivatko lapset varmasti oman 

mielipiteensä vai sanoivatko he saman vastauksen edellisten kanssa.  
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Ryhmähaastattelun tulokset kirjattiin erilliseen palautevihkoon. Jokainen tiedejuhlien 

ohjaaja kirjasi tulokset omalla tyylillään. Yhtenäistä kirjaus tapaa ei siis ollut. Kaikki ohjaajat 

kysyivät samat kysymykset, mutta esimerkiksi perustelujen kirjaamisessa oli eroja. Tutkija itse 

ohjasi myös tiedejuhlia ja toimi näin ollen myös haastattelijana. Tutkija kirjasi palautteet paljon 

muita ohjaajia tarkemmin. Tutkimuksen luotettavuutta olisi parantanut, jos haastattelutilanteet 

olisi esimerkiksi äänitetty tai jos olisi ollut selkeämpi aineiston kirjaus tapa. Lisäksi aineiston 

otoskoko jäi pieneksi. Tavoitteena oli laajentaa aineistoa vuonna 2020 tätä maisterintutkielmaa 

varten. Koronapandemian takia aineistonkeruu ei kuitenkaan ollut mahdollista.  

Reliabiliteettia ei voida suoraan hyödyntää laadullisessa tutkimuksessa, koska 

haastatteluissa ei koskaan tule täysin samaa lopputulosta. Sitä voidaan kuitenkin hyödyntää 

tarkastelemalla, pääsevätkö tutkijat samaan tulokseen luokittelun suhteen. (Hirsjärvi & Hurme, 

2014) Tämän tutkimuksen luokat pyrittiin luomaan, niin että henkilökohtaiselle tulkinnalle jää 

mahdollisimman pieni vaikutus. Luokat on pyritty luomaan mahdollisimman loogisesti.   

5.5 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimus 

Jotta saataisiin nuoret kiinnostumaan luonnontieteistä, on tärkeää tutkia, mikä lapsia kiinnostaa 

ja mitkä asiat herättävät kiinnostusta. Monet aiemmat tutkimukset ovat tuoneet esille non-

formaalien oppimisympäristöjen mahdollisuudet kiinnostuksen herättämisessä (Affeldt et al., 

2017; Braund & Reiss, 2006). Samoin olisi tärkeää aloittaa tiedekasvatus ja luonnontieteiden 

opetus jo varhaisessa vaiheessa lapsuutta (Eshach & Fried, 2005; Leibham et al., 2013). 

Molemmista edellä mainituista syistä on tärkeä tutkia tiedejuhlia. Tiedejuhlissa osallistujat 

ovat usein alle kouluikäisiä, mikä antaa hyvät mahdollisuudet tehdä luonnontieteellistä 

tutkimusta pienten lasten parissa.  

Jos lapset kokevat tiedeopetuksen itselleen tärkeäksi ja nautittavaksi, on todennäköistä, 

että kiinnostus sitä kohtaan säilyy tulevaisuudessa (Ainley & Ainley, 2011). Tästä syystä on 

tärkeää kehittää tiedeopetus ympäristöjä pienille lapsille, jossa nautinto ja kiinnostus ovat 

keskiössä. Useissa aiemmissa tutkimuksissa on tuotu esille, että lapsien ja erityisesti pienten 

lasten non-formaalien oppimisympäristöjen yksi tärkeimmistä tehtävistä on hauskanpito 

(Behrendt, 2017; Eshach, 2007). Näistäkin syistä tiedejuhlia on tärkeä tutkia, jotta niistä 

saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti lasten tiedekasvatuksen hyväksi.  

Tutkimuksessa on tullut paljon tiedejuhliin liittyviä asioita esiin. Aiempaa tutkimusta 

tiedejuhlista ei ollut eikä tiedetty, mitä kaikkea tiedejuhliin ja niiden valintaan liittyy. Tästä 

syystä haluttiin mahdollisimman avoin kyselylomake, jotta vanhemmat saisivat vastata 
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avoimesti. Nyt, kun tähän liittyviä ilmiöitä on noussut esille, olisi tärkeää lähteä tutkimaan 

aihetta tarkemmin. Tämän tutkimuksen pohjalta voitaisiin laatia tarkempi kyselylomake ja 

mahdollisesti myös haastatella vanhempia ja lapsia. Tällä tavoin saataisiin tarkempaa tietoa 

tiedejuhlista.  

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta tiedejuhlien herättävän tilannekohtaista 

kiinnostusta. Erittäin mielenkiintoinen jatkotutkimus kohde olisi tutkia, kehittyykö lapsien 

kiinnostus pidemmälle. Olisiko mahdollista, että tiedejuhlat toimisivat alkusysäyksenä jopa 

pitkälle kehittyneeseen henkilökohtaiseen kiinnostukseen. Samoin olisi tärkeää, tutkia mikä oli 

lasten kiinnostuksen taso ennen juhlia. Pitäisi selvittää, olivatko kaikki lapset jo ennestään 

kiinnostuneita vai syntyikö kiinnostus vasta tiedejuhlissa. Aiemmat tutkimukset tukevat sitä, 

että tiedekerhoihin- ja leireihin osallistuu sekä jo luonnontieteistä kiinnostuneita lapsia että ei-

kiinnostuneita lapsia (Farland-Smith, 2016). 

Tiedejuhlat tarjoavat mahdollisuuden eri asioiden tutkimiselle. Tulevaisuudessa 

tiedejuhlia voisi tutkia relevanssiteorian näkökulmasta. Samoin tiedejuhlia voisi hyödyntää 

nautinnon (engl. enjoyment) tutkimisessa. Aiemmissa tutkimuksissa nautintoa tutkittiin 

suhteessa saavutuksiin. Jotta ymmärrettäisiin paremmin nautintoa, tarvitaan lisää sellaista 

tutkimusta, jossa saavutuksia ei arvosteltaisi (Ainley & Ainley, 2011). Tähän tiedejuhlat 

tarjoavat hyvän mahdollisuuden, koska kyseessä on non-formaalioppimisympäristö.  

Kokonaisuutena voidaan todeta tiedejuhlien olevan hyvin onnistunut konsepti. 

Vanhemmat ja lapset keksivät monia positiivisia puolia tiedejuhlista, mutta kehityskohteita tuli 

esille vain muutamia. Tämän tutkimuksen perusteella tiedejuhlia koskevat ilmiöt ovat hyvin 

samansuuntaisia kuin tiedeleirien ja tiedekerhojen.  Tiedejuhlat sisältävät paljon 

tilannekohtaista kiinnostusta herättäviä asioita, joten voidaan olettaa, että tiedejuhlat herättävät 

tilannekohtaista kiinnostusta. Jotta voidaan ymmärtää kaikkia tiedejuhliin liittyviä ilmiöitä ja 

mahdollisuuksia, vaatii aihe paljon lisätutkimusta. Tämä on kuitenkin ollut hyvä alku ja antanut 

lähtökohdat tuleville tutkimuksille.  
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LIITE 1. KYSELYLOMAKE 

Tiedejuhlien palautelomake 

 

1. Syntymäpäiväsankarin ikä ja sukupuoli:                              

 

 

 

2. Mistä kuulitte tiedejuhlista? 

 

 

 

 

 

 

3. Miksi valitsitte tiedejuhlat? 

 

 

 

 

4. Mitä hyvää tiedejuhlissa oli? 

 

 

 

 

 

5. Mitä kehitettävää tiedejuhlissa on? 

 

 

 

 

 

6. Muuta palautetta: 
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