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1.  Johdanto  

 

Sadat opiskelutunnit ja vaativat pääsykokeet ovat olleet monen yliopisto-opiskelijan polku 

yliopistoon. Vain pieni osa Helsingin yliopistoon hakevista pääsee sisälle life-science -aloille, 

joihin kuuluu esimerkiksi farmasian tiedekunta ja bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta. 

Esimerkiksi vuonna 2020 neljä prosenttia hakijoista pääsi sisälle biologian kandiohjelmaan 

(Helsingin yliopisto, opiskelijavalinta, 2020). Tämä voi luoda yliopisto-opetusta järjestäville 

tahoille virheellisen käsityksen siitä, että opiskelijoiden tiedot ja teoreettinen osaaminen oli-

sivat samalla tasolla. Todellisuudessa osaaminen on hyvin vaihtelevaa ja yliopisto-opetta-

jien tulisi huomioida opiskelijoidensa erilaiset tiedolliset lähtökohdat omassa opetukses-

saan. Työ on haastava, sillä kursseilla voi olla jopa satoja oppilaita ja opetettavat aiheet ovat 

usein hyvin haastavia. Opettajilla tulee olla riittävää pedagogista tietoa, jotta he osaavat 

ottaa huomioon opetustilanteissa tärkeitä asioita, kuten oppilaiden ennakkotiedot. Opetta-

jien tulee kyetä reagoimaan usein nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja kestää painetta omassa 

työssään. Merkittävä osa yliopistossa opettavasta henkilökunnasta ei kuitenkaan omaa pe-

dagogista koulutusta, minkä seurauksena opetuksen suunnittelu ja toteutus saattaa olla pe-

dagogisesta näkökulmasta puutteellista (Södervik ym., painossa).  

 

Ennakkokäsitysten rooli oppimisprosessissa on merkittävä, koska uusi tieto ja oppiminen 

rakentuu aina aiempien tietojen pohjalta ja niitä muokaten (Bransford ym., 1999). On huo-

mattu, että oppilaiden ennakkotiedot voivat haitata tai auttaa oppijaa oppimaan lisää. Erityi-

sesti virheelliset tai vinoutuneet käsitykset voivat vaikeuttaa oppimista merkittävästi (Vos-

niadou, 2013). Yliopistossa opiskelevilla aikuisilla on takana jo runsaasti kouluvuosia ja 

niistä kertynyttä tietoa, kokemuksia ja asenteita, jotka vaikuttavat uusien asioiden oppimi-

seen. Merkittävää on myös se, että yliopisto-opiskelijoilla voi olla huomattavia virhekäsityk-

siä jopa perusasioissa ja -käsitteissä (Södervik ym., 2015). Esimerkiksi farmasian tiedekun-

nassa selkeät puutteet molekyylirakenteiden tai soluprosessien osaamisessa hankaloittavat 

tulevaisuudessa esimerkiksi farmakodynamiikan oppimista (Södervik ym., 2020).  Aiem-

missa tutkimuksissa on huomattu, että luonnontieteiden opetuksessa on tyypillistä, että op-

pilaiden voi olla jopa vaikea luopua aiemmista virhekäsityksistään (Chin ja Brewer, 1993). 

Yliopistokoulutuksen parantamiseksi yhä enemmän huomiota tulisi kiinnittää opetuksen laa-

tuun ja yliopisto-opettajien pedagogisiin valmiuksiin (Euroopan komissio [COM] 2011, 
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2016). Esimerkiksi Suomessa yliopisto on yksi harvoista paikoista, joissa voi toimia opetta-

jana monien vuosien ajan ilman minkäänlaista pedagogista koulutusta. Toisaalta yliopisto-

pedagoginen koulutus on vielä varsin uutta, sillä sitä on tarjottu vain viimeisen 15 vuoden 

ajan. Vanhemmat opettajat ovat ehtineet tehdä pitkän uran ilman kunnon mahdollisuutta 

kouluttautua pedagogisesti.  

 

Opettajien asiantuntijuuden ja pedagogisen teoriatiedon kehittymistä on tutkittu paljon tutki-

malla opettajien tilannekohtaista asiantuntijahavainnointia (eng. professional vision). Tilan-

nekohtainen asiantuntijahavainnointi on kykyä havaita omalle ammattikunnalleen tyypillisiä 

oppimisen kannalta merkityksellisiä tilanteita (Goodwin,1994), mikä opettajilla tarkoittaa eri-

laisia opetus ja luokkahuonetilanteita (Gegenfurtner ym., 2020; Sherin, 2007; Stürmer ym., 

2013). Tässä maisteritutkielmassa keskitytään yliopisto-opettajien tilannekohtaiseen asian-

tuntijahavainnointiin, jota voidaan pitää tärkeänä, sillä samankaltaista tutkimusta yliopisto-

kontekstissa on toistaiseksi vielä erittäin vähän (Stürmer ym., 2013). Asiantuntijahavainnoin-

nin tutkiminen antaa tärkeää tietoa opettajien pedagogisesta tietopohjasta, jonka kehittymi-

nen mahdollistaa laadukkaamman opettamisen. Havainnointi ja tulkitseminen tapahtuu 

opettajan omien käsityksien pohjalta. Se, mitä hän ajattelee oppimisesta ja opettamisesta ja 

mitä hän pitää merkityksellisenä vaikuttaa siihen, mitä hän havaitsee (van Es ja Sherin, 

2002). Opettajien tulisi tiedostaa ennakkotiedon merkitys oppimisprosessissa, koska myös 

yliopisto-opiskelijoilla on paljon virheellisiä ennakkokäsityksiä ja ne voivat vaikuttaa opinto-

menestykseen ja opinnoissa etenemiseen (Södervik ym., 2020). Tulevaisuudessa yhä use-

ampi opiskelija saapuu suoraan lukiosta ilman pääsykoevalintaa, mikä voi tarkoittaa vielä 

suurempia eroja opiskelijoiden ennakkokäsityksien välillä.  

 

Omassa tutkimuksessani tutkin Helsingin yliopiston Viikin kampuksen life science -alojen 

yliopisto-opettajien pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä pedagogisen perusopinto-

jakson aikana. Vertailen tutkimuksessa kokeneempia yliopisto-opettajia sekä noviisiopetta-

jia eli tässä tapauksessa jatko-opiskelijoita, joilla ei vielä ole opetuskokemusta, mutta jotka 

mahdollisesti jatkossa toimivat opetustehtävissä. Kokeneemmilla opettajilla tarkoitetaan sel-

laisia henkilöitä, joilla on jo opetuskokemusta ja/tai aiempia pedagogisia opintoja. Olen eri-

tyisen kiinnostunut siitä, kuinka yliopisto-opettajat ymmärtävät ennakkotiedon merkityksen 

oppimisprosessissa ja muuttaako pedagoginen koulutus opettajien käsityksiä ja tilannekoh-

taista asiantuntijahavainnointia liittyen oppimiseen ja ennakkotiedon merkitykseen.  
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Tutkimukseni on monimenetelmällinen ja aineistoni koostuu opettajien videoannotaatioteh-

tävästä, tutkittavilta kerätystä ”Käsitykset oppimisesta ja opettamisesta” -kyselylomakkeesta 

ja viivästetystä mittauksesta. Videoannotaatiossa tutkitaan opettajien tilannekohtaista asi-

antuntijahavainnointia. Asiantuntijahavainnointi pohjautuu opettajilla heidän pedagogiseen 

tietopohjaansa ja aiempiin opetuskokemuksiinsa (Sherin, 2007). Opettajien asiantuntijaha-

vainnointia on mitattu aiemmissakin tutkimuksissa erilaisten opetustilannevideoiden an-

notoinnin ja havainnoinnin avulla. Hyvä tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi testissä ei 

vielä kerro siitä, että opittuja asioita hyödynnettäisiin käytännössä. Viivästetyllä mittauksella 

pyritään selvittämään sitä, ovatko opettajat hyödyntäneet kurssillaan oppimiaan asioita käy-

tännön opetustyössä. Aiempi tutkimus opettajien tilannekohtaisesta asiantuntijahavainnoin-

nista on pääosin keskittynyt perusopetuksen ja alempien koulutusasteiden opettajiin eikä 

tutkimusta yliopisto-opettajien tilannekohtaisesta asiantuntijahavainnoinnista ole vielä pal-

joa. Tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti opettajien tilannekohtaiseen asiantuntijaha-

vainnointiin ja käsityksiin liittyen oppilaiden ennakkotietoihin. Tästä nimenomaisesta ai-

heesta ei ole runsaasti aiempaa tutkimusta.  
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2. Teoreettinen tausta 
 
 

2.1  Oppiminen 
 

2.1.1 Erilaiset oppimiskäsitykset: behaviorismi ja konstruktivismi  
 

Oppimisen tutkimus tieteellistyi 1800-luvun puolivälistä alkaen, sitä ennen oppimisen tutki-

mus oli pohjautunut pääosin vain teologiaan ja filosofiaan (Bransford ym.,1999). Oppimista 

ja ihmisten mieltä haluttiin ymmärtää syvemmällä tasolla ja erilaiset oppimiskäsitykset yleis-

tyivät. Oppimiskäsitys on teoreettinen malli siitä, miten ihminen oppii ja se ohjailee myös 

opettajien työtä. Vuosituhannen vaihteessa 1900-luvulla kasvatustieteissä nousi pinnalle 

behavioristinen lähestymistapa oppimiseen, jossa uskotaan oppimisen olevan käyttäytymi-

sen muuttumista, joka aktivoidaan jonkin ärsykkeen avulla (Bransford ym.,1999). Beha-

vioristisessa lähestymistavassa ei oteta juurikaan huomioon oppilaiden omaa ajatusmaail-

maa ja aiempia kokemuksia (Murphy, 2012). Behavioristisessa oppimiskäsityksessä usko-

taan motivaation oppimiseen tulevan pääosin ulkoisista lähteistä, kuten palkinnoista ja ran-

gaistuksista (Bransford ym.,1999).  

 

Myöhemmin 1900-luvun puolivälin jälkeen ymmärrettiin aiempien tietojen merkitys oppimi-

sessa ja uusi konstruktivistinen oppimiskäsitys nousi pinnalle. Behavioristinen oppimiskäsi-

tys pysyi kuitenkin valtateoriana 1980-luvulle asti. Konstruktivistinen oppimiskäsityksen mu-

kaan oppiminen on prosessi, joka tapahtuu aiempien tietojen, kokemuksien ja uskomusten 

pohjalta ja niitä muokaten (Bransford ym.,1999). Kukaan ei saavu oppimistilanteeseen niin 

sanottuna tyhjänä tauluna vaan aiempi oppiminen ja tiedot vaikuttavat vahvasti oppimisti-

lanteisiin (Jordan ym., 2008). Ennakkotietoja voidaan pitää voimakkaimpana oppimista en-

nustavana tekijänä (Ausubel, 1968). Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan tieto ei 

sellaisenaan siirry opettajalta oppilaalle, vaan oppilaat rakentavat sen itse aiempien koke-

muksien ja oppimisen pohjalta. Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä opiskelija on aktii-

visessa roolissa ja vastuussa omasta oppimisestaan. Se on nykyisin vallitseva lähestymis-

tapa oppimiseen ja se pohjautuu Jean Piaget (1896–1980) ajatuksiin (Bransford ym.,1999). 

Konstruktivismin ja behaviorismin lisäksi on myös muita oppimiskäsityksiä, mutta näillä kah-

della on ollut eniten vaikutusta opetuksen järjestämiseen. Behaviorismi on yhä vahvasti 

läsnä opetuksessa, vaikka yleisesti ymmärretäänkin konstruktivistisen lähestymistavan ole-
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van parempi. Opettajan omalla oppimiskäsityksellä on merkitystä siihen, kuinka hän ope-

tusta järjestää ja kallistuuko opetus enemmän konstruktivistisen vai behavioristisen oppi-

miskäsityksen puolelle (Borko ja Putnam, 1996).  

 

Oppiminen voi tapahtua hyvin syvällisesti tai pintapuolisesti (Chin ja Brown, 2000). Syvälli-

sellä oppimisella (eng. deep learning) tarkoitetaan sitä, että opiskelija on halukas ymmärtä-

mään oppimaansa ja yhdistämään sitä aiemmin oppimiinsa asioihin. Opiskelija kokee teh-

tävän tekemisen mielekkäänä ja tärkeänä. Tällöin oppimistulokset ovat usein parempia. Pin-

nallinen oppiminen (eng. surface learning) taas tapahtuu muistamalla asioita ja termejä ul-

koa ilman, että niitä pyritään yhdistämään aiempiin tietoihin, tehtäviin tai todelliseen elä-

mään. Tehtävät nähdään vain asioina, jotka täytyy suorittaa (Biggs, 1987). Tällöin oppimis-

tulokset ovat usein myös heikompia. On tärkeää, että yliopistossa oppiminen ei olisi vain 

asioiden hetkellistä ulkoa muistamista vaan oppiminen tapahtuisi myös syvemmällä tasolla. 

Tähän tarvitaan tiedon yhdistämistä aiempiin tietoihin ja sen aktiivista konstruktivistista ra-

kentamista (Jordan ym., 2008). Opiskelijoiden tulisi pystyä siirtämään opittua tietoa ongel-

masta ja kontekstista toiseen ja sitä pitäisi pystyä soveltamaan. Tiedon yhdistely eri luokka-

asteiden, koulutustasojen, kodin ja työpaikan välillä on tärkeää (Bransford ym., 1999).  

 

2.1.2  Virheelliset ennakkokäsitykset voivat haitata oppimista 
 

Oppilaat tulevat uusiin oppimistilanteisiin lukuisten aiempien kokemuksien ja ennakkotieto-

jen kanssa. Nämä vaikuttavat siihen, miten oppilaat näkevät ja ymmärtävät ympärillä olevan 

maailman ja kuinka he selittävät sitä. Uusi tieto rakentuu aina vanhojen tietojen päälle ja 

niitä muokaten (Bransford ym., 1999). Tutkimuksissa on huomattu, että vinoutuneet ennak-

kokäsitykset voivat haitata oppimista merkittävästi (Chinn ja Brewer, 1993; Södervik ym., 

2017, 2019; Vosniadou, 1994; Vosniadou ja Skopeliti, 2013). Ongelmana ei pidetä niinkään 

tietojen puutetta vaan niitä tilanteita, joissa aiempi tieto on vahvasti ristiriidassa uuden tiedon 

kanssa (Carey, 2000). Vinoutuneet ja puutteelliset ennakkotiedot voivat vaikuttaa selkeästi 

myös opinnossa etenemiseen. Tämä osoitettiin Södervik ym. (2020) tutkimuksessa, jossa 

tutkittiin ensimmäisen vuoden farmasian opiskelijoita. Huomattiin, että niillä, joilla oli opinto-

jen alussa suoritetussa alkumittauksessa eniten puutteellisia ennakkotietoja, etenivät opin-

noissaan muita hitaammin.  
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Oppilailla, joilla on selkeitä aukkoja tai vääriä uskomuksia menestyvät myös huonommin 

sellaisissa tehtävissä, joissa opittua tietoa täytyy soveltaa. Södervikin ym. (2019) pitkittäis-

tutkimuksen avulla tutkittiin lääketieteen tiedekunnan opiskelijoiden ennakkotietoja ja niiden 

kehittymistä esimerkiksi ihmisen verenkiertojärjestelmästä. He huomasivat, että opiskelijoi-

den välillä oli suuria eroja. Opiskelijat, joilla ilmeni virheellisiä käsityksiä alkumittauksessa, 

onnistuivat huonommin myös soveltavissa tehtävissä ja potilaiden diagnosointitehtävissä 

myöhemmässä opintojen vaiheessa (Södervik ym., 2019).  

 

Nämä tutkimukset osoittavat, että myös valikoituneilla yliopisto-opiskelijoilla voi olla virhekä-

sityksiä perusasioissa. Opettajien olisi tärkeää olla tietoisia niistä voidakseen suunnitella ja 

tukea opetusta tarkoituksenmukaisella tavalla (Södervik ym., 2019, 2020). Lääketieteen tie-

dekunnan opiskelijoille on mahdotonta ymmärtää lääketieteellisiä diagnooseja ja tautikuvia, 

jos ihmisen peruselintoimintoja ja rakenteita ei osata tai niissä on selkeitä puutteita. Yli-

opisto-opintojen alkuvaiheessa olisi tärkeää selvittää oppilaiden lähtökohdat, jotta tunnistet-

taisiin sellaiset oppilaat, joilla on riski jäädä jälkeen. Södervik ym. (2020) osoittavat tutki-

muksessaan, että tämä ei vaatisi suurta panostusta, koska riskioppilaat on helppo tunnistaa 

suhteellisen kevyellä ennakkotietoja testaavalla testillä.   

 

Tieteellinen tieto on luonteeltaan itseään korjaavaa ja siksi ilmaisu ”virheellinen käsitys” voi 

olla harhaanjohtava. Tieteellisen tiedon luonteeseen itsessään sisältyy ajatus siitä, että tieto 

on tässä hetkessä parhaiten perusteltu ymmärrys tietystä asiasta. Uudet tutkimustulokset 

voivat kumota aikaisempia tuloksia ja silloin tieteellinen selitys muuttuu. Käsitteen hanka-

luudesta riippumatta tässä tutkielmassa käytetään yleisesti aiheen kirjallisuudessa käytettyä 

termiä ”virheelliset käsitykset” (eng. misconception), kun tarkoitetaan tilanteita, joissa käsi-

tykset ovat ristiriidassa uusimman tieteellisen tiedon kanssa.  

 

Virheelliset ennakkotiedot voidaan luokitella kolmeen eri tasoon: virheellisiin uskomuksiin, 

virheellisiin mentaalisiin malleihin ja virheellisiin ontologisiin kategorioihin (Chi, 2008). Vir-

heelliset uskomukset voidaan ajatella yksinkertaisina virheellisinä tietoina tai uskomuksina. 

Tällainen virheellinen uskomus voi olla esimerkiksi se, että opiskelija voi ajatella, että sydän 

vastaa veren hapettumisesta, vaikka todellisuudessa siitä vastaavat keuhkot (Chi, 2008).  
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Toinen taso on mentaaliset mallit, jotka ovat ihmisen sisäisiä organisoituja representaatioita 

ympäröivästä maailmasta (Gentner ja Stevens, 1983). Ne selittävät ja auttavat meitä ym-

märtämään ympärillämme tapahtuvia ilmiöitä. Mentaaliset mallit sisältävät asioiden välisiä 

yhteyksiä ja useita näkemyksiä ja uskomuksia kyseisestä ilmiöstä. Chin (2013) tutkimuk-

sessa puolilla kahdeksasluokkalaisista oli virheellinen mentaalinen malli siitä, millainen ih-

misen verenkiertojärjestelmä on. He ajattelivat sen yhden kierroksen järjestelmänä, jossa 

veri tulee sydämeen, hapettuu siellä ja poistuu muualle elimistöön. Todellisuudessa veren-

kiertojärjestelmä koostuu kahdesta lenkistä; pienestä ja isosta verenkierrosta ja hapettumi-

nen tapahtuu keuhkoissa. Suurin osa kahdeksasluokkalaisista varmasti ymmärtää keuhko-

jen ja hengityksen merkityksen kaasujen vaihdossa, mutta verenkiertojärjestelmä kokonai-

suutena on vielä epäselvä ja virheellinen. Saman tyyppisiä virheellisiä käsityksiä, joskaan ei 

niin perustavanlaatuisia ilmeni myös Södervikin ym. (2017, 2019) tutkimuksissa lääketieteen 

tiedekunnan opiskelijoilla. Tämä kertoo siitä, että myös korkeakouluopiskelijoilla on vielä 

vaikeuksia hahmottaa verenkiertojärjestelmää kokonaisuutena. Opiskelijoilla voi olla paljon 

oikeaa tietoa ilmiöstä, mutta mentaaliset mallit siitä ovat silti vinoutuneet (Södervik ym., 

2019).  

 

Kolmas ja kaikista perustavanlaatuisin virheellisen ennakkotiedon muoto on ontologinen, 

jossa oppilaat ovat sijoittaneet asioita ja ilmiöitä vääriin ontologisiin kategorioihin. Kun opi-

taan uusia asioita, opiskelija voi joutua siirtämään asioita omista ontologisista kategorioista 

toiseen. Esimerkiksi pienet lapset monesti luokittelevat kasvit ei-eläviksi asioiksi, mutta myö-

hemmin opittuaan lisää kasveista he osaavat luokitella kasvit osaksi eläviä olentoja (Chi, 

2008; Vosniadou, 2013). Toisena esimerkkinä voidaan käyttää voimaa. Oppilaat kategori-

soivat voiman usein materiaksi, jota voidaan hallita, siirtää ja hävittää. He voivat ajatella, 

että voima on ainetta, joka voi kulua loppuun samalla tavalla kuin polttoaine (Law ja Og-

borne, 1988). Todellisuudessa voima on prosessi ja se kuvastaa kahden kappaleen välistä 

vuorovaikutusta, sitä ei voida hallita tai kuluttaa loppuun.  

 

Erityisesti luonnontieteissä käsitellään paljon arkijärjelle vastaisia ja ihmissilmälle näkymät-

tömiä asioita ja toimitaan abstraktien käsitteiden varassa.  Luonnontieteiden oppiminen vaa-

tii usein laaja tietorakenteiden uudelleen muokkausta, mikä tekeekin niiden oppimisesta 

usein hyvin haastavaa (Mayr, 2004). Opiskelijat saapuvat luonnontieteiden tunneille lukui-

sien käsityksien ja ennakkotietojen kanssa (Duit ja Treagust, 2003). Erityisesti luonnontie-
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teissä virhekäsitykset ovat usein syvälle juurtuneita, koska ne saattavat olla ristiriidassa ar-

kiajattelun ja ympäristön havainnoinnin kanssa. Jotta muutos ajattelussa saavutetaan, jou-

dutaan ylittämään käsitteellisiä esteitä. Muutoksen saavuttaminen on tyypillisesti hyvin han-

kalaa, työlästä ja aikaa vievää edellyttäen systemaattista opiskelua ja opetusta (Sinatra ja 

Mason, 2013).  

 

2.1.3 Käsitteellinen muutos ja sen tukeminen luonnontieteiden opetuksessa 
 

Tilanteessa, jossa oppijan aiemmat tiedot, tietorakenteet ja arkiajattelu ovat ristiriidassa uu-

den tieteellisen tiedon kanssa, voidaan tarvita laajempaa perusteellista tietorakenteiden uu-

delleen muokkausta eli käsitteellistä muutosta (Vosniadou, 2013). Käsitteellinen muutos ei 

ole ainoastaan uuden tiedon lisäämistä vaan aiempien tietorakenteiden merkittävää uudel-

leen järjestämistä (Vosniadou ym., 2001). Käsitysten muuttuminen edellyttää ajattelun 

muuttumista. Jotta ymmärrys voi lisääntyä ja uusia käsityksiä sisäistää, täytyy ajattelutavan 

ja tiedon prosessoinnin myös kehittyä (Posner ym., 1982). Käsitteellinen muutos on pro-

sessi, joka ei tapahdu hetkessä eikä se yleensä tapahdu itsestään. Siihen tarvitaan tukea 

sekä oppimisympäristöstä että opetustavoista. Life science -aloilla opettajilta vaaditaan eri-

tyistä kykyä tukea opiskelijoiden käsitteellistä muutosta, koska näillä aloilla käsitellään pal-

jon sellaisia ilmiöitä, jotka ovat ristiriidassa arkiajattelun kanssa (Carey, 2000). Virheelliset 

käsitykset eivät hankaloita ainoastaan nuorten lasten oppimista vaan myös korkealla as-

teella opiskelevat tarvitsevat käsitteellistä muutosta korjatakseen aiempia vääriä käsityksi-

ään (Södervik ym., 2017).  

 

Virheellisen ennakkotiedon taso vaikuttaa siihen, kuinka helppo käsitteellinen muutos on 

saavuttaa.  Virheellinen uskomus (esim. sydän vastaa hapettumisesta (Chi, 2008)) on suh-

teellisen helppo korjata, koska se ei vaadi merkittävää sisäisten mallien uudelleen rakenta-

mista tai ajattelun muuttamista. Näissä tapauksissa voi riittää pelkkä perusteellinen selittä-

minen ja asian läpikäyminen (Chi, 2008). Esimerkiksi sydämen tapauksessa olisi opiskeli-

joiden kanssa hyvä käydä perusteellisesti läpi sydämen ja keuhkojen rakenne ja toiminta. 

Selittää keuhkoverenkierron ja systeemisen verenkierron ero. Jos virheellinen ennakkotieto 

on syvemmällä tasolla eli mentaalisissa malleissa tai ontologisella tasolla, on käsitteellisen 

muutoksen saavuttaminen hankalampaa ja työläämpää. Se vaatii oikeanlaista tukea ope-

tukselta, monipuolisia ja havainnollistavia tehtäviä ja selityksiä (Posner ym., 1982).   
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Käsitteellisen muutoksen tapahtuminen syvemmällä tasolla vaatii olemassa olevien tietora-

kenteiden muokkausta (Posner ym., 1982). Posnerin ym. (1982) mukaan käsitteellisen muu-

toksen tapahtumiselle syvemmällä tasolla on neljä edellytystä. Ensinnäkin opiskelijan tulee 

olla tyytymätön nykyiseen käsitykseensä ja ymmärtää sen virheellisyys, jotta hän voi sisäis-

tää uuden tieteellisen selityksen. Kognitiivisen konfliktin synty on usein edellytys käsitteelli-

selle muutokselle. Toiseksi uuden käsityksen pitää olla ymmärrettävä opiskelijalle. Vaikeita 

teorioita opiskeltaessa perusasioiden tulee olla kunnossa. Esimerkiksi algebran osaami-

sesta on suuri hyöty, kun halutaan ymmärtää fysiikan suhteellisuusteoriaa (Posner ym., 

1982). Opiskelijan tulee pystyä luomaan itselleen ymmärrettävä representaatio ilmiöstä ja 

hänen pitää pystyä selittämään se omin sanoin. Kolmantena uuden tiedon/käsityksen tulee 

olla uskottava vaihtoehto nykyiselle virheelliselle käsitykselle. Tämä vaatii sen, että uusi kä-

sitys on linjassa aiemmin opittujen tai koettujen asioiden kanssa tai käsitys pystyy vastaa-

maan sellaisiin kysymyksiin, joihin aiemmin ei ole löytynyt vastausta. Esimerkiksi paino-

voima on sellainen asia, jota ei pysty näkemään ja se voi olla vaikea ymmärtää. Painovoi-

malain oppiminen auttaa vastaamaa kysymykseen, miksi eteläisellä pallonpuoliskolla olevat 

ihmiset eivät tipu avaruuteen, mikä helpottaa painovoimateorian ymmärtämistä. Neljäntenä 

Posner ym., (1982) pitävät käsitteellisen muutoksen kannalta tärkeänä, että uusi tieto auttaa 

ymmärtämään ja avartamaan myös muuta maailmaa. Tiedon soveltaminen ja teorian ym-

märtäminen laajemmassa mittakaavassa on osa käsitteellistä muutosta (Posner ym., 1982).  

 

Aistimme ovat rajalliset ja antavat usein vääristyneen kuvan todellisuudesta (Vosniadou, 

2013). Käsitteellisen muutoksen haaste on usein se, että aistihavainnot antavat tieteellisen 

selityksen vastaista tietoa (Chinn ja Brewer, 1993). Myös monet muut arkijärjen kanssa ris-

tiriidassa olevat ilmiöt ovat käsitteellisen muutoksen näkökulmasta haasteellisia. Esimerk-

kinä voidaan käyttää maapalloa ja sen muotoa. Monille lapsille ja varmasti osalle aikuisista-

kin on vaikea hahmottaa, että maapallo on pyöreä, koska meidän silmissämme maailmaa 

näyttäytyy tasaisena (Vosniadou ja Brewer, 1992). Luonnontieteille on tyypillistä se, että 

näistä vinoutuneista ennakkokäsityksistä ei haluta luopua (Chinn ja Brewer, 1993; Duit ym., 

2013). Tästä esimerkkinä voidaan pitää kasvien fotosynteesiä. Yhteyttämistä käsitellään 

Suomessa ensimmäisen kerran jo ala-asteella ympäristöopin tunneilla, mutta siitä huoli-

matta vielä yliopistossa biologiaa opiskelevillakin on lukuisia virheellisiä käsityksiä fotosyn-

teesistä (POPS, 2014; Södervik ym., 2015). Käsitteellinen muutos vaatii sitä, että osaa erot-

taa tieteellisen todellisuuden siitä, mitä me näemme. Se rakentuu vähitellen ja siihen vaadi-

taan asioiden syy-seuraussuhteiden ja vuorovaikutusten ymmärtämistä (Posner ym., 1982). 
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Käsitteellisen muutoksen saavuttaminen vaati usein tukea oppimisympäristöstä, opetuk-

sesta ja opettajalta (Posner ym., 1982; Vosniadou ym., 2001). Opettajan tulisi tarjota oppi-

misympäristössä kognitiivista aktivointia esimerkiksi ajatuksia herättäviä kysymyksiä (Duit 

ym., 2013). Erilasten tehtävätyyppien ja demonstraatioiden käyttäminen on tärkeää käsit-

teellisen muutoksen kannalta. Opettajan tulisi pystyä mallintamaan ilmiötä mahdollisimman 

laajasti ja vastata oppilailla herääviin kysymyksiin (Posner ym., 1982). Oppilaita tulisi ohjata 

tiedon uudelleen järjestelyyn ja oman ajattelun kehittämiseen, jotta epistemologinen ja on-

tologinen ymmärrys voivat lisääntyä (Vosniadou, 2013). Lisäksi opettajan tulisi ottaa jatku-

vasti huomioon oppilaiden aiemmat käsitykset ja niiden merkitys oppimisen kannalta 

(Limón, 2001).  

 

Oppiminen on tehokkaampaa silloin, kun opettajat huomioivat opiskelijoidensa aiemmat tie-

dot ja käsitykset oppimistilanteissa (Bransford ym., 1999). Luonnontieteiden opettajien on 

hyvä tiedostaa ja ottaa huomioon opetuksessaan oman opetettavan aineensa haasteet, joi-

hin liittyy tyypillisesti käsitteellisen muutoksen tarve. Yksittäisten faktojen ymmärtämäinen ja 

ulkoa muistaminen ei riitä luonnontieteissä. Monimutkaisten systeemien ja syy-seuraussuh-

teiden ymmärtäminen vaatii opetukselta oikeanlaista tukea (Kaufman ym., 2008). Erityisesti 

biologian opetuksen haasteena pidetään sitä, että asioita käsitellään usein yksittäisinä ko-

konaisuuksina eikä laajoina toisiinsa kytkeytyvinä systeemeinä, mitä ne todellisuudessa 

ovat (Plate, 2010). Esimerkiksi ihmiselimistöjä käsitellään kouluissa usein irrallisina, vaikka 

kaikki elimistömme osat ruuansulatuksesta, verenkiertojärjestelmään toimivat yhtenä koko-

naisuutena (Plate, 2010). Luonnontieteiden opetuksessa on hyvä muistaa myös se, että 

käsitteellisen muutoksen tarve on hyvin tieteenalakohtaista. Eri luonnontieteiden aloilla on 

hyvin erilaisia haasteita ja tarpeita käsitteelliselle muutokselle (Treagust ja Duit, 2008).  

 

Opettajien omilla käsityksillä oppimisesta ja opettamisesta on myös vaikutusta siihen, miten 

he osaavat ottaa huomioon ennakkotiedot omassa opetuksessaan ja osaavatko he tukea 

käsitteellistä muutosta riittävästi (Duit ym., 2013). Ne vaikuttavat vahvasti opettajan toimin-

taan ja siihen, kuinka he rakentavat oppimistilanteet, millaisia menetelmiä he valitsevat ja 

ottavatko he huomioon opiskelijoidensa ennakkotiedot omassa opetuksessaan (Duit ym., 

2013). Opettajan tulee tunnistaa opiskelijoidensa sisältöön liittyviä ennakkokäsityksiä, jotka 

toisinaan ovat virhekäsityksiä. Tämän onnistumiseen liittyy vahvasti opettajien omat ennak-

kokäsitykset oppimisesta ja opettamisesta, joita käsitellään tarkemmin seuraavassa lu-

vussa. 
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2.2  Opettajan pedagoginen asiantuntijuus 
 

2.2.1  Opettajien käsitykset oppimisesta ja opettamisesta  
 

Opettajien asiantuntijuus kehittyy vähitellen ja pitkän ajan kuluessa samaan tapaan kuin 

muiden alojen asiantuntijuus. Opettajat tarvitsevat nopeaa tiedon prosessointia ja kykyä luo-

kitella asioita, jotta he pystyvät ratkomaan erilaisia ongelmia luokkahuonetilanteissa (Berli-

ner, 1986). Kukaan ei synny täydelliseksi opettajaksi vaan sekin on asia, jossa pystyy itse-

ään kehittämään aina vain paremmaksi. Oppiminen ja opettaminen ovat sellaisia asioita, 

joihin liittyy paljon virheellisiä käsityksiä ja ennakkotietoja (Vosniadou ym., 2020). Esimer-

kiksi käsitys siitä, kuinka merkittävä rooli opiskelijan ennakkotiedoilla on uuden oppimisessa, 

ei ole kaikille opettajille selvää. Yleisesti ottaen yliopisto-opettajien käsitykset oppimisesta 

vaihtelevat paljon (Södervik ym., painossa). Osa näkee sen behavioristisen oppimiskäsityk-

sen mukaisesti tiedonsiirtymisenä opettajalta opiskelijalle, kun osa taas ymmärtää oppimi-

sen tapahtuvan konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti opiskelijan oman tietopoh-

jan kautta, sitä muokaten ja rakentaen (Kember ja Kwan, 2020).  

 

Aiemmissa tutkimuksissa on huomattu, että opettajan tiedekunnalla saattaa olla yhteys op-

pimiskäsityksiin. Aiemmissa tutkimuksissa on ollut viitteitä siitä, että erityisesti ”kovien” tie-

teiden, kuten biologian ja matematiikan opettajat käsittävät opettamisen usein enemmän 

tiedon siirtämisenä ja sisältökeskeisenä, kun taas humanististen aineiden opettajat ovat 

usein enemmän oppimiskeskeisiä ja pitävät oppimista konstruktivistisena tapahtumana 

(Lindblom-Ylänne ym. 2006; Lueddeke, 2003; Södervik ym., painossa). Tutkimuksissa on 

nähty, että pedagogiset koulutukset tukevat opettajien pedagogista asiantuntijuutta kohti 

opiskelija keskeisempää ja konstruktivistista ajattelutapaa (Gibbs ja Coffey, 2016; Södervik 

ym., painossa; Vilppu ym., 2019).  

 

Suomessa ei ole yliopistossa opettaville pakollista käydä minkäänlaista pedagogista kurssia 

tai koulutusta. He voivat työskennellä opetustehtävissä kymmenien vuosien ajan ilman min-

käänlaista teoriapohjaa heidän työlleen. Suosituksia pedagogisesta koulutuksesta kuitenkin 

lisätään työtehtävien vaatimuksiin eri aloilla jatkuvasti myös Suomessa. On huomioitava se, 

että yliopistopedagoginen koulutus on suhteellisen uusia asia. Sitä on ollut tarjolla suunnil-

leen viimeiset 15 vuotta ja osa nykyisistä opettajista on ehtinyt tehdä jo pitkän uran ennen 

näiden koulutusten tuloa. Yliopisto-opettajat ovat omalla alallaan asiantuntijoita, mutta heitä 
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voidaan usein pitää noviiseina pedagogiassa. Harvalla life-science -alan yliopisto-opettajalla 

on takana paljon pedagogisia kursseja tai kasvatustieteen opintoja (Södervik ym., pai-

nossa). Heillä on erittäin hyvä substanssiosaaminen omasta tieteenalasta, mutta se ei itses-

sään riitä takaamaan hyvään opettamista. Park ym. (2011) tutkivat pedagogisen osaamisen 

yhteyttä luonnontieteiden opetuksen laatuun ja uudistuvuuteen. Uudenlaisella luonnontie-

teen opetuksella tarkoitetaan konstruktiivista lähestymistä oppimiseen ja opiskelijakeskeistä 

opettamista, johon yhä enemmän pyritään. Tutkimuksessa nähtiin viitteitä siitä, että ne opet-

tajat, jotka saivat parhaimmat pisteet pedagogisia käsityksiä testaavasta testistä, pyrkivät 

muita enemmän opetuksessaan opiskelijalähtöiseen ja uudenlaiseen opetukseen (Park ym., 

2011).  

 

Erityisesti noviisiopettajilla ja opettajaopiskelijoilla voi olla aluksi hyvinkin paljon vinoutuneita 

tai naiiveja käsityksiä oppimisesta (Vosniadou ym., 2020). Heillä voi olla myös hyvin pinta-

puolinen lähestymistapa moneen pedagogiseen ilmiöön esimerkiksi ennakkotietoihin. Suu-

rin osa opettajista ajattelee, että ennakkotiedot tukevat uuden oppimista, mutta eivät välttä-

mättä ymmärrä sitä, että aiempi tieto voi jopa haitata oppimista. Aiempi tutkimus on osoitta-

nut, että noviisiopettajilla on usein heikompi käsitys siitä, kuinka suuri merkitys oppilaiden 

ennakkotiedoilla on oppimisprosessissa (Meyer, 2004). Tutkimukset ovat myös näyttäneet, 

että erityisesti noviisiopettajilla voi olla hankaluuksia tunnistaa oppilaidensa vääriä ennak-

kokäsityksiä ja huomata niitä aihealueita, jotka tuottavat oppilaille vaikeuksia (Zhou ym., 

2016).  

 

Meyerin (2004) tutkimuksessa tutkittiin noviisiopettajien ja kokeneempien opettajien käsityk-

sien eroja liittyen opiskelijoiden ennakkotietoihin. Tutkimuksessa huomattiin, että sekä no-

viisit että kokeneemmat opettajat ymmärsivät jollakin tasolla ennakkotietojen merkityksen 

oppimisprosessissa, mutta he selittivät ja lähestyivät sitä hyvin eri tavoin. Noviisit ajattelivat 

uuden tiedon kasautuvat aiemman tiedon päälle ja he näkivät ennakkotiedot ikään kuin talon 

perustana, johon uutta tietoa kasataan. Tällaisessa ajattelutavassa uskotaan, että virheelli-

nen tieto voidaan vain poistaa ja korvata oikealla tiedolla. Noviisit ymmärsivät virheellisten 

ennakkotietojen haittaavan oppimista, mutta he uskoivat, että ennakkotiedot ovat peräisin 

pelkästään aiemmasta opetuksesta ja oppimisesta ja on myös mahdollista, että niitä ei ole 

ollenkaan (Meyer, 2004). Kokeneemmat opettajat selittivät ennakkokäsityksien ja ennakko-
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tietojen pohjautuvan aiemman opetuksen lisäksi siitä, miten opiskelijat havainnoivat ympä-

ristöään ja millaisia aiempia kokemuksia heillä on ollut. Kokeneemmat opettajat näkivät en-

nakkotiedot eräänlaisina siltoina eri konseptien, tietojen ja kokemusten välillä (Meyer, 2004).  

 

Opettajan asiantuntijuus kehittyy kokemuksen karttuessa erilaisissa tilanteissa. Pedagogis-

ten kurssien ja koulutusten lisäksi he oppivat työelämässä opetustilanteissa, toisilta opetta-

jilta, lukemalla ja työpaikan ulkopuolisten kokemuksien kautta (Bransford ym., 1999). Aiem-

missa tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että opettajat omaksuvat uusia käsityksiä ja 

opettamistapoja paremmin aikaisessa vaiheessa uraa, minkä takia olisi tärkeää, että peda-

gogiset kurssit suoritettaisiin jo ennen opettamisen aloittamista (Postareff ja Nevgi, 2015). 

Noviisiopettaja, joka ei saa riittävää pedagogista tukea alku-uralleen, voi omaksua omien 

opettajiensa toimintatapoja. Nämä tavat eivät välttämättä ole opiskelijoiden oppimisen kan-

nalta parhaita mahdollisia (Knight ja Trowler, 2000). 

 

2.2.2  Opettajien tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi 
 

Tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi on kykyä havaita ja tulkita omalle ammattikunnal-

leen tyypillisiä tilanteita (Goodwin,1994). Esimerkiksi arkeologit, joiden asiantuntijahavain-

nointia Goodwin (1994) alun perin tutki, näkevät ja ymmärtävät kivissä ja kivikokoelmissa 

sellaisia asioita, jotka eivät tavalliselle ihmiselle aukene. Opettajilla tämä on kykyä havaita 

luokkahuoneissa tapahtuvia pedagogisesta näkökulmasta olennaisia tilanteita ja toimia 

niistä välittyvän informaation perusteella (Sherin, 2007). Havainnointi ei ole passiivista ob-

servointia ympärillä olevista asioista, vaan aktiivista tietoon perustuvaa päättelyä ja vuoro-

vaikuttamista. Opettajien asiantuntijahavainnointi pohjautuu pedagogiseen tietopohjaan ja 

aiempaan opetuskokemukseen, joiden pohjalta he havaitsevat erilaisia luokkahuonetilan-

teita (Sherin, 2007). Opettajan käsitykset oppimisesta ja opettamisesta toimivat suodatti-

mina, joiden perusteella opettaja valikoi tarkkaavaisuutensa kohteita ja tulkitsee tilanteita. 

Asiantuntijahavainnointi nähdään kehittyvänä ominaisuutena, jonka parantuminen ja kehit-

tyminen mahdollistavat laadukkaamman opettamisen (Gegenfurtner ym., 2020).  

 

Sherin (2007) mukaan tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi koostuu kahdesta osa-alu-

eesta; valikoivasta havainnoinnista ja tietoon pohjautuvasta päättelystä. Useissa tutkimuk-

sissa tietoon pohjautuva päättely jaotellaan vielä tarkemmin: kuvailuun, tulkintaan ja enna-

kointiin (Gegenfurtner ym., 2020). Luokkahuoneissa tapahtuu jatkuvasti erilaisia tilanteita ja 
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asioita, joihin opettajan huomio voi kiinnittyä. Ei ole kuitenkaan mahdollista, että ihminen 

pystyisi kiinnittämään yhtä paljon huomiota kaikkeen ympärillä tapahtuvaan saman aikai-

sesti. Opettajan tulee valikoida ne asiat, joihin kiinnittää enemmän huomiota. Tätä kutsutaan 

valikoivaksi havainnoinniksi (Moore ja Zirnsak, 2017). Opettaja voi esimerkiksi kiinnittää 

huomiota oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen tai melun tasoon luokassa (Sherin, 2007). 

Tilanteita, jotka kiinnittävät opettajan huomion kutsutaan kirjallisuudessa hieman eri termein, 

mutta tässä maisteritutkielmassa käytetään van Es ja Sherinin (2002) käyttämää termiä no-

ticing (suom. huomaaminen). Tällä tarkoitetaan prosessia, jossa opettaja huomaa jonkin 

merkittävän tilanteen esimerkiksi opetustilannevideosta tai live-tilanteessa. Se, mitä opettaja 

huomaa videolla valikoituu sen perusteella, millaisia käsityksiä opettajalla on kyseisestä ai-

heesta (van Es ja Sherin, 2002).  

 

Tietoon pohjautuva päättely on seuraava vaihe tilannekohtaisessa asiantuntijahavainnoin-

nissa. Kun jokin tilanne on kiinnittänyt opettajan huomion, hän pyrkii ymmärtämään ja tulkit-

semaan sitä. Toisaalta myös se, mitä opettaja tietää kyseisestä asiasta ja millainen tieto-

pohja hänellä on, vaikuttaa siihen, mitä hän alun perin havaitsee (Sherin, 2007). Yleisesti 

ottaen asiantuntijoilla on laajempi pedagoginen sisältötietämys ja paremmat tiedolliset läh-

tökohdat ongelman ratkaisuun (Berliner, 2001). Tutkimukset ovat osoittaneet, että kehittynyt 

tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi on tyypillistä asiantuntijaopettajille, kun taas no-

viiseilla se on vielä puutteellista. Useissa artikkeleissa tietoon pohjautuva päättely on jaettu 

kolmelle eri tasolle: kuvailuun (eng. description), tulkintaan (eng. explanation) ja ennustami-

seen (eng. prediction). Kuvailulla tarkoitetaan opettajan kykyä osata identifioida ja erottaa 

tärkeä tapahtuma muista luokkahuonetilanteista. Tulkinnalla tarkoitetaan opettajan kykyä 

ymmärtää, miksi kyseinen tilanne on tärkeä. Opettajan tulisi osata yhdistää näkemänsä teo-

reettiseen tietoon, johon tilanne liittyy (Stürmer ym., 2013). Käytetään esimerkkinä tilan-

netta, jossa opettaja näkee videolla toisen opettajan teettävän ennakkotietoa testaavan teh-

tävän oppilaillaan. Hän ymmärtää, että se on oppimisen kannalta olennainen tilanne, koska 

ennakkotiedot tulisi ottaa huomioon oppimisprosessissa. Ennustamisella tarkoitetaan opet-

tajan kykyä ennustaa tilanteen vaikutusta oppilaan oppimiselle ja kykyä yhdistää tilanne laa-

jempaan pedagogiseen teoriapohjaan (Stürmer ym., 2013). Tässä maisteritutkielmassa 

opettajien tilannekohtaista asiantuntijahavainnointia mitataan kolmen indikaattorin avulla: 1. 

Valikoivan huomaamisen (eng. noticing), 2. Tulkinnan (eng. interpret= explanation and 

description) ja 3. Ennustamisen (eng. prediction) avulla. 
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Opettajiin kohdistuvissa tutkimuksissa käytetään usein asiantuntija-noviisi vertailua ja näin 

pyritään selvittämään opettajan asiantuntijuuden kehittymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

Tällainen tutkimus auttaa kehittämään opettajakoulutusta ja pedagogisia kursseja parem-

paan ja tarvetta vastaavaan suuntaan. Asiantuntijaopettaja pystyy tukemaan opiskeli-

joidensa oppimista parhaalla mahdollisella tavalla ja ymmärtää, kuinka parhaimmat oppi-

mistulokset saavutetaan. He pystyvät muokkaamaan omaa opetustaan ja käytöstään tilan-

teen mukaan. Hyvät asiantuntijahavainnointitaidon voidaan ajatella kertovan havainnoijan 

korkeatasoisista käsityksistä oppimiseen ja opettamiseen liittyen (Södervik ym., painossa). 

Noviisien tietopohja ei ole vielä yhtä organisoitunut ja rakentunut kuin asiantuntijalla (Berli-

ner, 2001; Rink ym. 1994). Tutkimuksissa on nähty selkeä ero siinä, kuinka hyvin teoreetti-

nen tieto osataan yhdistää oikeisiin opetustilanteisiin ja niissä nähtäviin asioihin (Putnam ja 

Borko, 2000; Shulman, 1987). Asiantuntijat osaavat noviiseja paremmin yhdistää teoriatie-

toa näkemäänsä ja tulkitsemaan sen avulla tilanteita. He omaavat usein parempia ongel-

manratkaisustrategioita (Berliner, 2001). Noviisien havainnoilla ei ole samanlaista teo-

riapohjaa, ja he tulkitsevat tilanteita suppeammin ja naivimmin (Wolff ym., 2016). Luokka-

huoneiden videoannotointi tehtävissä asiantuntijaopettajat keskittyvät havainnoissaan oppi-

miseen ja opettamiseen syvällisemmällä tasolla kuin noviisit. Noviisit tekevät usein pinta-

puolisia havaintoja, jotka liittyvät opettajien ja oppilaiden luonteisiin, käytökseen ja vuorovai-

kutukseen luokassa (Wolff ym., 2017). Hyvä tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi ja sen 

kehittyminen eivät kuitenkaan automaattisesti tarkoita parempaa opetusta tai muutosta luok-

kahuonetoiminnassa. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään asiantuntijahavainnoinnin 

kehittymisen vaikutusta opetukseen viivästetyn mittauksen avulla. Näin pyrittiin selvittämään 

sitä, olivatko opettajat hyödyntäneet oppimiaan asioita myös omassa opetuksessaan.  
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3. Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opettajien tilannekohtaisen asiantuntijahavain-

noinnin kompetenssia sekä käsityksiä liittyen opiskelijoiden ennakkotiedon merkitykseen 

oppimisprosessissa. Tutkimuksen kohteena oli sekä noviisiopettajia että kokeneempia opet-

tajia. Lisäksi selvitettiin, millä tavalla pedagoginen kurssi-interventio muutti opettajien vas-

tauksia ja sisäisiä ajatusmalleja liittyen oppimiseen ja opettamiseen.    

 
1. Millainen tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi life science -alojen yli-

opisto-opettajilla on?  
 

- 1.1 Onko eroja kolmen asiantuntijuusryhmän (noviisit, kokeneet ja kokeneim-
mat) välillä? 
 

- 1.2 Kuinka hyvin opettajat havaitsevat ja selittävät yksittäisiä opetustilanteita 
opetustilannevideolta? 

 
2. Millaisia käsityksiä life science -alojen yliopisto-opettajilla on ennakkotiedon 

merkityksestä oppimisprosessissa? 
 

- 2.1 Onko eroja kolmen asiantuntijuusryhmän (noviisit, kokeneet ja kokeneim-
mat) välillä? 
 

Hypoteesi: Aiempien tutkimuksien perusteella kokeneemmat opettajat ymmärtävät 
paremmin sen, että ennakkotiedoilla on merkitystä uuden oppimisen kannalta 
(Meyer, 2004).  
 

3. Miten asiantuntijahavainnointiin liittyvät taidot ja käsitykset aikaisemman tie-
don roolista oppimisprosessissa muuttuvat pedagogisen kurssin aikana? 

 
- 3.1 Onko eroja kolmen asiantuntijuusryhmän (noviisit, kokeneet ja kokeneim-

mat) välillä? 
 

- 3.2 Miten tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi opetustilannevideon eri tilan-
teissa kehittyy kurssin jälkeen? 

 
Hypoteesi: Kurssi-interventio parantaa testituloksia kaikilla ryhmillä jonkin ver-
ran (Vilppu ym., 2019).  

 
4. Miten opettajien käsitykset ennakkotiedon roolista oppimisprosessista ovat yh-

teydessä tilannekohtaiseen asiantuntijahavainnointiin? 
 

5. Miten kurssi-interventioon osallistuneet opettajat kuvaavat hyödyntäneensä 
kurssilla oppimiaan asioita omassa opetuksessaan puoli vuotta intervention jäl-
keen? 
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4. Tutkimuksen toteutus 
 
 
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen toteutusta. Kuvataan tutkittavien joukko ja se, kuinka 

he valikoituivat tutkimukseen. Lisäksi esitellään tutkimusstrategia, mittarit sekä aineistonke-

ruu- ja analyysimenetelmät. Aineisto on osa laajempaa CELLS (Cultivating Expertise in 

Learning of Life Sciences) tutkimusryhmän aineistoa, josta hyödynnetään vain tämän tutki-

muksen kannalta merkityksellisiä osia. Aineistossa keskitytään niihin osiin, joissa käsitellään 

opiskelijoiden ennakkotietojen merkitystä oppimisessa.  

 

4.1 Tutkimusstrategia ja -asetelma 
 

Tutkimuksen strategia on empiirinen. Empiirisessä tutkimusstrategiassa tieto pohjautuu ha-

vaintoihin ja konkreettiseen havaintoaineistoon. Havaintojen pohjalta pyritään selittämään 

tutkittavaa ilmiötä ja löytämään asioiden välisiä kausaalisia yhteyksiä (Tähtinen ym., 2020). 

Tutkimuksessa tutkitaan opettajien tilannekohtaista asiantuntijahavainnointia, käsityksiä ja 

niissä tapahtuvia muutoksia sekä ennen yliopistopedagogista kurssia että sen jälkeen. Tut-

kimuksen tulokset analysoidaan tilastollisen päättelyn ja teoreettisen tulkinnan keinoin (Täh-

tinen ym., 2020). 

 

Tutkimus on monimenetelmällinen ja siinä hyödynnetään sekä kvalitatiivisia että kvantitatii-

visia tutkimusmenetelmiä. Tutkimus painottuu enemmän kvantitatiiviselle puolelle, mutta 

monimenetelmällisyys näkyy sekä tutkimusaineistossa että sen analyysissa. Kvalitatiivisilla 

ja kvantitatiivisilla tutkimusmenetelmillä on omat vahvuutensa, mutta niiden yhdistäminen ja 

käyttö samassa tutkimuksessa antaa ilmiöstä laajemman ja kokonaisvaltaisemman kuvan 

(Burke Johnson ja Onwuegbuzie, 2004). Monimenetelmällisyys on perusteltua tässä tutki-

muksessa, koska tutkittavien omia sitaatteja ja käsityksiä voidaan lisätä kuvaamaan tarkem-

min numeerista dataa ja toisin päin. Kvantitatiivisella tutkimuksella on vahvuutena suurempi 

uskottavuus ja riippumattomuus tutkijasta. Myös datan analysointi on nopeampaa kvantita-

tiivisissa menetelmissä. Kvalitatiiviselta puolelta vahvuutena on laaja ja rikas ilmiön kuvaa-

minen ja datan perustuminen tutkittavien omiin ajatuksiin. Monimenetelmällisyys mahdollis-

taa monimutkaisempiin tutkimuskysymyksiin vastaamisen, koska tutkija ei ole sidottuna vain 

yhteen näkökulmaan. Tämä mahdollistaa myös sellaisten näkökulmien löytämisen, mitä ei 

yksittäisellä menetelmällä välttämättä löydettäisi (Burke Johnson ja Onwuegbuzie, 2004).   
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Tutkimuksen tutkimusasetelma on kvasikokeellinen tutkimus, jossa hyödynnetään alkumit-

taus-loppumittaus-asetelmaa sekä viivästettyä mittausta. Kvasikokeellinen tutkimus on ko-

keellista tutkimusta, jossa ei kontrolloida kaikkia tutkimukseen kuuluvia muuttujia. Tässä ta-

pauksessa ei käytetä esimerkiksi kontrolliryhmää vaan kaikki tutkimukseen osallistuvat suo-

rittivat intervention (pedagoginen kurssin). Tutkimuksessa on sekä alku- että loppumittaus 

ja niiden välissä tapahtuva interventio (Taulukko 1.) Interventio on tässä tutkimuksessa pe-

dagoginen kurssi. Ensimmäinen mittaus tehtiin ennen interventiota ja toinen intervention jäl-

keen, jotta voitiin tarkastella tutkittavien vastauksissa ja käsityksissä tapahtuneita muutok-

sia. Kokeellisessa tutkimuksessa on tarkoituksena etsiä asioiden välisiä yhteyksiä eli kau-

saliteetteja. Tähän ei kuitenkaan todellisuudessa päästä kasvatustieteellisessä tutkimuk-

sessa (Tähtinen ym., 2020). Ihmisiä koskevassa tutkimuksessa ei voida tehdä vahvaa kau-

saalista tulkintaa vaan pikemminkin etsitään korrelaatioita eri muuttujien välillä ja pyritään 

ymmärtämään ilmiötä kokonaisuudessaan (Tähtinen ym., 2020).  

 

 

4.2  Tutkittavat ja tutkimuksen kulku 
 

Tutkittavat (N=73) koostuivat life science -alojen yliopisto-opettajista ja jatko-opiskelijoista. 

Tutkittavat edustivat tasapuolisesti molempia sukupuolia, sillä 34 heistä oli naisia ja 33 oli 

miehiä. Loput vastaajista (n=6) eivät halunneet määritellä tai kertoa omaa sukupuoltaan.  

Tutkittavista 12:lla oli sekä aiempaa opetuskokemusta että aiempia pedagogisia opintoja 

takana (kokeneimmat), 36:lla oli aiempaa opetuskokemusta, mutta ei aiempaa pedagogista 

koulutusta (kokeneet), ja 20:lla ei ollut kumpaakaan edellä mainituista (noviisit). Noviisit 

koostuivat jatko-opiskelijoista. Kaksi muuta ryhmää eli kokeneet ja kokeneimmat eivät edus-

taneet suoranaisesti pedagogisia-asiantuntijoita, koska osalla heistä oli vain muutama ope-

tuskerta takana.  Lisäksi he osallistuivat yliopistopedagogian peruskurssille, jolloin ryhmien 

nimityksiin tulee suhtautua varauksella. He ovat kuitenkin tässä tutkimusjoukossa koke-

neempia (opetuskokemus tai pedagogiset kurssit) noviiseihin verrattuna ja tutkimuksessa 

on odotettavissa eroja näiden kolmen ryhmän välille.  

 

Suurin osa tutkittavista työskentelee Helsingin yliopiston Viikin kampuksella, mutta he edus-

tivat eri tiedekuntia. Tutkittavat edustivat näitä kuutta tahoa tai tiedekuntaa: HiLIFE instituutti 
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(Helsinki institute of Life Science), bio- ja ympäristötieteellinen, eläinlääketieteellinen, maa-

talous-metsätieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen ja farmasian tiedekunta. Tutkitta-

vat olivat syntyneet vuosien 1968 ja 1995 välillä. Kaikki vastaajista eivät puhuneet äidinkie-

lenään suomea, mistä johtuen kysymykset ja osa vastauksista olivat englanniksi.  

 

Tutkimusjoukko valikoitui sen perusteella, että he osallistuivat keväällä 2020 yliopistopeda-

gogiikan ensimmäiselle peruskurssille Basics of university pedagogy in life sciences (kurs-

sikoodi: YEB-118) tai Learning in Higher Education – life sciences Campus Viikki (kurssi-

koodi: UP1). Kurssit olivat sisällöiltään täysin samanlaiset, mutta keväällä 2020 alkaneen 

koronapandemian takia jälkimmäinen kurssi suoritettiin ensimmäistä kurssikertaa lukuun ot-

tamatta kokonaan etänä. Kurssien opettajat olivat myös samat eli CELLS projektissa työs-

kentelevä yliopistolehtori ja tohtorikoulutettava. Kursseilla oli yhteensä neljä tapaamiskertaa. 

Kursseilla käsiteltiin muun muassa näitä asioita: opettajan pedagogisen asiantuntijuuden 

kehittymistä, opettajan ammatillista identiteettiä, erilaisia lähestymistapoja oppimiseen ja 

opettamiseen (esim. behaviorismia ja konstruktivismia), ennakkotiedon merkitystä oppimi-

sessa ja käsitteellistä muutosta (Taulukko 1.) 

 

Kaikilta tutkittavilta pyydettiin tutkimuslupa ennen tutkimuksen aloittamista. YEB-118 kurs-

sille osallistuneista kaikki antoivat tutkimusluvan, mutta UP1 kurssille osallistuneista kolme 

henkilöä ei antanut tutkimuslupaa. Tutkimukseen osallistuville tehtiin myös selväksi, että he 

voivat keskeyttää osallistumisensa missä tutkimuksen vaiheessa tahansa. Tutkimuksessa 

noudatettiin tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) hyvän tieteellisen käytännön ohjeis-

tusta (TENK, 2012). 

 

Aineisto kerättiin kurssikertojen yhteydessä ensimmäisellä ja viimeisellä kurssikerralla. Tut-

kimus suoritettiin pääosin luokkahuonetilassa lukuun ottamatta UP1 kurssin loppumittausta, 

joka suoritettiin etänä rajattuna aikana. Muutoin alku- ja loppumittaukset olivat suoritusta-

voiltaan identtiset ja ne suoritettiin luokkahuoneessa kontrolloidussa tilanteessa. Molem-

missa mittauksissa katsottiin sama video. Testin tekeminen aloitettiin samaan aikaan ja tut-

kittavilla oli testin tekemiseen aikaa tunti. Jokainen sai kuitenkin edetä testissä eteenpäin 

omaan tahtiin ja tutkittavat käyttivät kuulokkeita testin aikana. Viivästetty lomake kerättiin 

vastaajilta sähköpostilla ja e-lomake järjestelmän avulla noin puoli vuotta kurssin jälkeen. 

Viivästetyssä lomakkeessa ei ollut määritelty vastausaikaa vaan tutkittavat saivat käyttää 

vastaamiseen haluamansa ajan (Taulukko 1.) 
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Taulukko 1: Tutkimuksen aikataulu 
 

 

 

 

4.3  Mittarit 
 

4.3.1 Opetustilannevideon annotointitehtävä 
 
Tutkimuksessa käytettiin yhtenä mittarina videoannotointia, jossa tutkittavat tekevät videon 

pohjalta huomioita. Videot ja niiden tulkinta on tullut osaksi opettajien käsityksien ja osaa-

misen tutkimusta erilaisten lomakekyselyiden ja haastatteluiden lisäksi (König ym., 2014). 

Videoannotoinnin avulla voidaan mitata tutkittavien tilannekohtaista asiantuntijahavainnoin-

tia, jota olisi mahdotonta mitata pelkästään lomakekyselyllä (Stürmer ja Seidel, 2017). Ti-

lannekohtainen asiantuntijahavainnointi pohjautuu tutkittavien pedagogiseen tietopohjaan 

(van Es ja Sherin 2002; Sherin, 2007). Opetustilannevideot ovat autenttisia ja kuvaavat hy-

vin pedagogisten tilanteiden monimutkaisuutta, minkä takia ne soveltuvat hyvin opettajien 

pedagogisen osaamisen tutkimiseen (König ym., 2014).  

 

Alkumittaus Kurssi-interventio Loppumittaus Viivästetty  
mittaus 

Kevät 2020 
 
72 vastaajaa 

Kurssien kesto: n. 2kk ja kursseilla 
oli yhteensä neljä tapaamiskertaa 
 
Kurssit olivat sisällöllisesti samanlai-
set, mutta toinen suoritettiin pääosin 
etänä 
 
Kursseilla käsitellyt asiat:  
Opettajan asiantuntijuuden kehitty-
minen, opettajan identiteetti, ennak-
kotietojen roolioppimisessa, erilaisia 
lähestymistapoja oppimiseen, beha-
viorismi ja konstruktivismi, pedagogi-
nen sisältötieto ja luonnontieteen 
opetuksen haasteet 

Kevät 2020 
 
65 vastaajaa 

Syksy 2020 
 
27 vastaajaa 

 
Videoannotointi,  
”Käsitykset oppimi-
sesta ja opettami-
sesta” kyselylomake 
 
Kontrolloitu tilanne 
luokkahuoneessa, 
tunti vastausaikaa, 
eteneminen omaan 
tahtiin, kuulokkeet 
korvissa 
 
 

 
Videoannotointi,  
”Käsitykset oppimi-
sesta ja opettami-
sesta” kyselylo-
make 
 
Kontrolloitu tilanne 
luokkahuoneessa, 
tunti vastausaikaa, 
eteneminen omaan 
tahtiin, kuulokkeet 
korvissa 
 
 

 
lomake  
 
Vastausaika: 
19.10.2020-
2.11.2020 
 
Vastaus omalla 
ajalla vapaavalin-
taisessa pai-
kassa, e-lomak-
keen välityksellä 
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Tutkittavat saivat katsottavaksi näytellyn videon, joka kesti noin 12 minuuttia. Video sisälsi 

kuvitteellisen luokkahuonetilanteen, jossa tapahtui useampi pedagogisesti merkittävä ta-

pahtuma, jotka tutkittavien tuli osata poimia. Heitä pyydettiin pysäyttämään video ja merkit-

semään aikaikkuna, missä heidän mielestään tapahtui jotakin pedagogisesta näkökulmasta 

merkitsevää. Tutkittavien tuli myös kuvailla lomakkeelle omin sanoin, miksi he pysäyttivät 

videon ja pitivät tapahtumaa merkittävänä. Tehtävänanto oli (suomennettu alkuperäisestä): 

  
Tehtävänä on katsoa video luokkahuonetilanteesta (kesto 12 min). Luento biodiversiteetistä 

on alkamassa. Katso video ja pysäytä se aina kun näet jotain pedagogisesti merkittävää 

tapahtuvan. Kun pysäytät videon vastaa lomakkeen kysymyksiin (1–3). Käytä vastauksessa 

pedagogisia käsitteitä (jos pystyt). 

 
Kysymys 1. Aika, jolloin pysäytit videon? 

Kysymys 2. Miksi pysäytit videon? 

Kysymys 3. Kerro lyhyesti, mikä oli hyvää/huonoa pedagogisesta näkökulmasta? 

 

 

Alkuperäisen käsikirjoituksen mukaan merkittäviä tapahtumia oli kahdeksan kappaletta, 

mutta päädyimme lopulta yhteensä 14 tapahtumaan. Nämä 14 tapahtumaa muotoutuivat 

alkuperäisen suunnitelman ja tutkittavien alku- ja loppumittauksessa ilmenneiden vastaus-

ten perusteella. Näistä 14 tapahtumasta valittiin tähän maisteritutkielmaan lähempään tar-

kasteluun neljä tapahtumaa. Tapahtumat valikoituivat sen perusteella, että ne mittasivat tut-

kittavien tietoa ennakkotiedon merkityksestä oppimisprosessissa. Tapahtumat on eritelty 

alla olevassa taulukossa (Taulukko 2.). Videoannotoinnin pisteytys esitellään aineiston ana-

lyysissa, luvussa 4.4.1.  

 

Videoannotointia esitestattiin neljä kuukautta ennen varsinaista tutkimustilannetta kuudella 

yliopisto-opettajalla. Esitestauksen suoritti väitöskirjatutkija Neea Heinonen yhdessä muun 

CELLS-tutkimusryhmän kanssa. Tutkimuksessa videoannotointi suoritettiin sekä ennen 

kurssia että sen jälkeen, jolloin voitiin arvioida tutkittavien tilannekohtaisessa asiantuntijaha-

vainnoinnissa tapahtuneita muutoksia. Tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi pohjautuu 

pitkälti tutkittavan pedagogiseen tietopohjaan, minkä takia sen avulla on hyvä mitata opet-

tajien käsityksiä ja pedagogista osaamista (Gegenfurtner ym., 2020; Sherin, 2007; Stürmer 

ym., 2013). 
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Taulukko 2: Tutkimusmittarina toimivan opetustilannevideon tapahtumat 
 

Tapahtuman numero Tapahtuman teema Pedagoginen merkitys 

1. Tapahtuma 3 Opettaja kertaa aiemmin opittua Asioiden kertaaminen edesauttaa oppi-

mista ja muistamista, ennakkotiedot akti-

voituvat, konstruktivismi 

 

2. Tapahtuma 4 Opettaja nostaa ennakkotehtävän 

esiin 

Ennakkotehtävällä voidaan kartoittaa oppi-

laiden ennakkotietoja, valmistetaan oppi-

laita päivän aiheeseen, virheellisten käsi-

tysten huomaaminen 

 

3. Tapahtuma 7 Opettaja esittelee luennon oppimis-

tavoitteet 

Valmistaa päivän aiheeseen ja aktivoi en-

nakkotietoja, konstruktivismi 

 

4. Tapahtuma 14 Opettaja esittää kysymyksen, joka 

yhdistää aiemmin opittua opetus-

kerran teemaan  

Tapahtuma on merkityksellinen, koska ky-

symys yhdistää opittua aiempaan tietoon, 

aktivoi ennakkotietoja, edesauttaa tiedon-

rakennusprosessia 

 
 
 
 

4.3.2 Käsitykset oppimisesta ja opettamisesta -kyselylomake 
 
 

”Käsitykset oppimisesta ja opettamisesta”-kyselylomakkeella haluttiin selvittää tutkittavien 

käsityksiä liittyen oppimiseen ja opettamiseen. Kyselylomake toimi tähän tarkoitukseen hy-

vin, koska erilaisten väittämien avulla on helppo selvittää tutkittavien käsityksiä ja vastaukset 

on helppo muuttaa numeeriseksi dataksi. Sama kysely suoritettiin sekä kurssin alussa että 

lopussa ja sen tarkoituksena oli mitata sitä, miten interventio muutti tutkittavien näkemyksiä 

oppimisesta ja opettamisesta. Mittarin väittämät olivat vastausskaalaltaan Likert-asteikollisia 

välillä 1-5 (1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=jok-

seenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä). Väittämät laadittiin jo olemassa olevia mit-

tareita muokaten ja täydentäen (Södervik ym., painossa; Vosniadou ym., 2020) CELLS-tut-

kimusryhmän toimesta. Lähempään tarkasteluun summamuuttujista valittiin ne, jotka ovat 

tämän maisteritutkielman kannalta oleellisia (Taulukko 3). Summamuuttuja ”Opettaminen 

on tiedon siirtämistä” mittasi tutkittavien behavioristista oppimiskäsitystä eli näkevätkö he 
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opettamisen tiedon siirtämisenä opettajalta oppilaalle. Summamuuttuja ”Oppiminen on ai-

kaisempien käsityksien muokkaamista ja uuden tiedon rakentelua” mittasi tutkittavien kon-

struktivistista oppimiskäsitystä ja sitä ymmärtävätkö he ennakkotietojen merkityksen tärkey-

den oppimisprosessissa. Muita väittämäkokonaisuuksia, joita lomakkeessa oli mukana, oli-

vat: ”opettaminen taitona”, ”pedagogisten teorioiden rooli oppimisen tukemisessa ja oman 

opetuksen kehittämisessä” ja ”opettajien käsityksiä pedagogisesta asiantuntijuudesta”. Ko-

konaisuudessaan kyselylomake on nähtävissä liitteessä 1.  
 
 
Taulukko 3: Opiskelijoiden ennakkotietoihin liittyvät väittämäkokonaisuudet: ”opettaminen on tiedon 
siirtämistä” ja ”oppiminen on aikaisempien käsityksien muokkaamista ja uuden tiedon rakentelua”  
 

Teaching as transmission of subject knowledge:    
Opettaminen on tiedon siirtämistä 

 

Beliefs that learning is a constructive activity: 
Oppiminen on aikaisempien käsityksien muok-

kaamista ja uuden tiedon rakentelua 
Väittämä 14: Learning means that students 
adopt course material in detail/ Oppiminen tar-
koittaa sitä, että oppilas omaksuu kurssimateriaa-
lin tarkasti. 
 

Väittämä 22: It is important that the teacher is 
aware of students’ previous conceptions concer-
ning the topic/On tärkeää, että opettaja on tietoi-
nen oppilaiden aiemmista käsityksistä liittyen ai-
heeseen. 
 

Väittämä 25: If students are able to remember 
things that the teacher explained, they 
have learned/Oppilaat ovat oppineet, jos he 
muistavat, mitä opettaja on selittänyt heille. 
 

Väittämä 7: Learning requires connecting of as-
pects to be learned into one’s previous 
knowledge/Oppiminen vaatii sitä, että opittavat 
asiat yhdistetään aiempiin tietoihin. 
 

Väittämä 17: As a result of a successful teaching 
situation, the student is able to repeat 
the teachers’ main message/Onnistuneen oppi-
mistilanteen jälkeen oppilaat pystyvät toistamaan 
opettajan pääkohdat. 
 

Väittämä 9: When students activate their existing 
knowledge about a topic they learn more/Kun op-
pilaat aktivoivat aiemmat tiedot liittyen aiheeseen 
he oppivat enemmän. 
 

Väittämä 26: Learning means that students 
adopt the information from the teacher in detail/ 
Oppiminen tarkoittaa sitä, että oppilaat omaksu-
vat tiedon opettajalta yksityiskohtaisesti.  
 

Väittämä 15: Learning is better when students 
connect new information to what they already 
know/Oppiminen on parempaa, kun oppilaat yh-
distävät oppimansa aiempiin tietoihinsa.  
 

Väittämä 3: A skilled teacher can transmit exact 
knowledge for students effectively/Taitava opet-
taja pystyy siirtämään tehokkaasti tarkkaa tietoa 
oppilaille.  
 

Väittämä 11: Students’ learning depends on what 
they already know about the topic/Oppilaiden op-
piminen riippuu siitä, mitä he tietävät jo valmiiksi 
aiheesta 
 

Väittämä 20: Teaching means that knowledge is 
transmitted from the instructor for the lear-
ner/Opettaminen tarkoittaa sitä, että tieto siirtyy 
opettajalta oppilaalle. 
 

Väittämä 27: Students existing knowledge about 
a topic influences how they understand new infor-
mation being presented by the teacher/Oppilaiden 
aiemmat tiedot aiheesta vaikuttavat siihen, kuinka 
he ymmärtävät uuden informaation mikä heille 
esitetään 
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4.3.3 Viivästetty mittaus: kyselylomake  

 

Edellä mainittujen mittareiden lisäksi tutkittavilta kerättiin syksyllä 2020 viivästetty mittaus, 

joka oli avoimia kysymyksiä sisältävä lomake. Lomake kerättiin e-lomakkeena ja tutkittaviin 

otettiin yhteyttä sähköpostilla. Lomakkeen vastausaika oli kaksi viikkoa. Viivästetyn mittauk-

sen tarkoituksena oli selvittää tutkittavien käsityksiä opiskelijoiden ennakkotietojen tärkey-

destä oppimisessa ja selvittää sitä, kuinka opettajat huomioivat/huomioisivat omassa ope-

tuksessaan opiskelijoidensa ennakkotietoja. Tiedetään, että opitut asiat eivät aina siirry käy-

täntöön ja ajan myötä saatetaan palata vanhoihin, totuttuihin toimintamalleihin. Viivästetyn 

mittauksen tarkoituksena oli selvittää, ovatko opettajat hyödyntäneet kurssillaan oppimiaan 

asioita omassa opetuksessaan. Lomakkeen kysymykset koskivat edellä mainittuja aiheita ja 

olivat muodoltaan avoimia. Lomakkeeseen tuli 27 vastausta eli noin 37 prosenttia kurssille 

osallistuneista vastasi lomakkeeseen. Vastausaikaa ei ollut määritetty etukäteen vaan tut-

kittavat saivat käyttää vastaamiseen haluamansa ajan.  

 

Lomakkeella kysyttiin seuraavat kysymykset: 

 

1. Onko sinulla ollut opetusta keväällä käymäsi kurssin jälkeen?  
Have you been teaching after the course (Basics of university pedagogy in life sciences or 
UP1 Learning in Higher Education - life sciences)? 
 

2. Mitä ajattelet opiskelijoiden ennakkotiedon merkityksestä oppimisessa?  
What do you think about the meaning of the students’ prior knowledge in learning situa-
tions? 

 
3. Hyödynnätkö opetuksessa kurssilla oppimiasi asioita liittyen ennakkotiedon merkitykseen 

oppimisessa? Jos et miksi et?  
Do you use the things you learned during the course considering students’ prior knowledge 
at your own teaching? If you don’t why? 

 
4. Millaisilla keinoilla opettaja voi aktivoida oppilaiden ennakkotietoja? 

           In what ways teacher can activate students’ prior knowledge? 
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4.4  Aineiston analyysimenetelmät 
 
 
Aineistoa analysoitiin määrällisin ja laadullisin menetelmin. Tässä luvussa esitellään aineis-

ton analyysia ja kuvataan sekä laadullisen että määrällisen aineiston analyysimenetelmät. 

Tutkimuksessa pyrittiin hyödyntämään molempia analyysimenetelmiä, jotta saatiin katta-

vampi ja moninaisempi kuva tutkittavien käsityksistä liittyen opiskelijoiden ennakkotietoihin. 

 

4.4.1 Tilannekohtaisen asiantuntijahavainnoinnin sisällönanalyysi ja pisteyttämi-
nen  

 

Laadullisen aineiston analyysia oli videoannotoinnin avoimet vastaukset. Näiden analysoin-

nissa käytettiin teoriaohjaavaa sisällön analyysia. Teoriaohjaavassa sisällön analyysissa ai-

neistosta pyritään analysoiman teorian pohjalta. Aineistosta nousee esille käsitteitä, jotka 

ovat tulleet esille jo teoriavaiheessa (Tuomi ja Sarajärvi, 2018). Videoannotoinnin laadullisen 

analyysin suoritti CELLS-tutkimusryhmän väitöskirjatutkija Neea Heinonen. Hän suoritti ai-

neistolle sisällönanalyysin ja pisteytti tutkittavien vastaukset. Tarkemman tulkinnan ja jatko-

analyysit suoritin itse.  

 
Videoannotoinnin analyysi oli monimenetelmällinen analyysi. Sen ensimmäinen vaihe oli 

laadullista tulkintaa, jossa tutkittavien avoimet vastaukset pisteytettiin kolmen indikaattorin 

mukaan ja näin ollen muutettiin määrälliseen muotoon. Tämän vaiheen suoritti Neea Heino-

nen. Samaa jakoa on käytetty myös aiemmissa tutkimuksissa kuvastamaan tutkittavien ti-

lannekohtaista asiantuntijahavainnointia (Gegenfurtner ym., 2020; Stürmer ym., 2013). En-

simmäinen indikaattori oli se, huomasivatko (eng. noticing) tutkittavat tapahtuman ja pysäyt-

tivätkö he videon. Tämä pisteytettiin sen mukaan, olivatko tutkittavat pysäyttäneet videota 

0= ei, 1= kyllä. Toinen indikaattori oli tulkitseminen (eng. interpret) eli se, kuinka hyvin vas-

taajat osasivat kuvailla tilannetta ja sitä, miksi se oli merkittävä. Tämä kohta pisteytettiin 

välillä 0–3 riippuen siitä, osasivatko vastaajat käyttää oikeita pedagogisia termejä tai ilmiöitä 

vastauksiensa tukena. Tarkempi määritelmä pisteytyksestä löytyy liitteestä 4. Tässä pistey-

tys on jonkin verran kiinni tutkijan omasta tulkinnasta ja siitä, mitä hän pitää tarpeeksi katta-

vana vastauksena. Kolmas indikaattori oli ennakointi (eng. prediction), joka tarkoitti tässä 

tutkimuksessa sitä, että tutkittava kertoi, mitä olisi itse tehnyt eri tavalla tilanteessa. Tämä 

pisteytettiin 0= ei kertonut ja 1= kuvaili, mitä olisi tehnyt toisin. Tästä eteenpäin vastasin 
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analysoinnista itse. Pisteytyksen jälkeen analysointia jatkettiin tilastollisilla keinoilla ja muo-

dostettiin jatkuva muuttuja ”tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi” (min 0 max 20), joka 

koostui kolmen indikaattorin yhteenlasketuista pisteistä. Muuttujan arvot laskettiin erikseen 

alkumittauksesta ja loppumittauksesta. Tämän jälkeen suoritettiin SPSS:llä määrällistä ana-

lyysia muuttujalle ”tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi”. Analyysissa käytettiin luvussa 

4.4.3 esiteltyjä tilastollisia testejä.  

 

Tilastollisten testien lisäksi nostettiin esille ja vertailtiin tutkittavien sitaatteja alku- ja loppu-

mittauksessa jokaisen tapahtuman kohdalla erikseen. Pyrittiin tuomaan esille ja havainnol-

listamaan käsityksissä tapahtuneita muutoksia alku- ja loppumittauksen välillä. Tämä näkyi 

esimerkiksi pedagogisten termien laajempana käyttönä loppumittauksessa verrattuna alku-

mittaukseen. Tutkittavien itse kirjoittamat sitaatit tukivat tilastollisia testejä ja pystyivät osoit-

tamaan tutkittavien käsityksissä tapahtuneita muutoksia.  

 

4.4.2 Viivästetyn mittauksen analysointi 
 

Laadullista dataa olivat myös viivästetyn mittauksen avoimet vastaukset. Vastasin itse ko-

konaisuudessaan viivästetty mittauksen keräämisestä ja analysoimisesta. Viivästetyn mit-

tauksen analysointi koostui vastauksien läpikäymisestä ja sieltä nousseista sitaateista. Mit-

tauksen avulla pyrittiin tuomaan esille ja havainnollistamaan tutkittavien ajatuksia puoli 

vuotta kurssi-intervention jälkeen. Tarkoituksena oli tutkia, olivatko opettajat ymmärtäneet 

ja hyödyntäneet kurssillaan oppimiaan asioita omassa opetuksessaan.  

 

4.4.3 Määrällinen analyysi: tilastolliset testit 
 
 
Tilastollisessa analyysissa ollaan erityisen kiinnostuneita eri muuttujien välisistä yhteyksistä 

ja korrelaatioista (Tähtinen ym., 2020). Tässä tutkimuksessa määrällinen aineisto koostui 

tutkittavilta kerätyistä alku- ja loppumittausten lomakkeista ja videoannotoinnin datasta. 

Määrällisen aineiston analysoinnissa käytettiin IBM SPSS Statistics 27 tilasto-ohjelmaa.  

 

Analyysi aloitettiin luomalla SPSS- matriisi. Tutkittavat jaoteltiin kolmeen ryhmään opetus-

kokemuksen ja aiempien pedagogisten kurssien perusteella: noviisit (ei opetuskokemusta + 

ei aiempia pedagogisia kursseja), kokeneet (on opetuskokemusta + ei aiempia pedagogisia 
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kursseja), kokeneimmat (on opetuskokemusta + on aiempia pedagogisia kursseja). Nämä 

ryhmät edustivat kategorista muuttujaa asiantuntijuus.  

 

Normaalijakautumisen toteutumista tarkasteltiin Kolmogorov-Smirnovin-testillä (Tähtinen 

ym., 2020).  Nollahypoteesina voidaan pitää sitä, että muuttujat ovat normaalijakautuneita. 

Muuttujien ”tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi” ja ”opettaminen on tiedon siirtämistä” 

p-arvot olivat suurempia kuin 0,05, jolloin nollahypoteesi jää voimaan. Summamuuttujan 

”Oppiminen on aikaisempien käsityksien muokkaamista ja uuden tiedon rakentelua” p-arvo 

oli <0,05, jolloin muuttuja ei ole normaalijakautunut. 2/3 osaa muuttujista oli normaalijakau-

tuneita, joten päädyttiin käyttämään parametrisia testejä. Parametrisia testejä käytettäessä 

varmistettiin erikseen jokaisen testin kohdalla vielä varianssien yhtäsuuruusolettamus käyt-

tämällä Levene-testiä (Tähtinen ym., 2020). 

 
Likert-asteikollisista väittämistä luotiin summamuuttujia. Aluksi selvitettiin väittämien relia-

biliteetti eli se, kuinka hyvin eri väittämät mittaavat samaa ilmiötä. Reliabiliteettianalyysin 

avulla voidaan löytää ne väittämät, jotka eivät mittaa samaa asiaa kuin muut väittämät.  Re-

liabiliteetti selvitettiin laskemalla väittämien Cronbachin alfa alkumittauksessa (Tähtinen 

ym., 2020). Reliabiliteettianalyysin tulosten pohjalta luotiin kaksi summamuuttujaa: ”Opetta-

minen on tiedon siirtämistä” ja ”Oppiminen on aikaisempien käsityksien muokkaamista ja 

uuden tiedon rakentelua”.  Summamuuttujat mittasivat opettajien käsityksiä oppimisesta ja 

opettamisesta.  

 

Summamuuttuja ”Opettaminen on tiedon siirtämistä” sisälsi kuusi väittämää (Taulukko 4.). 

Tässä tapauksessa, mitä suurempi summamuuttujan lukuarvo tutkittavalle tuli, sitä enem-

män tutkittava piti opettamista tiedon siirtämisenä opettajalta oppilaalle eli näki oppimisen 

behavioristisen oppimiskäsityksen mukaisena. Cronbachin alfan arvo oli 0,765 (Taulukko 

4.), joka kuvastaa sitä, että mittarin väittämät mittaavat keskenään samaa asiaa ja muodos-

tavat eheän summamuuttujan.  

 

”Oppiminen on aikaisempien käsityksien muokkaamista ja uuden tiedon rakentelua” sum-

mamuuttujalla mitataan tutkittavien käsityksiä ennakkotiedon roolista oppimisessa. Mitä 

suuremman arvon tutkittava sai, sitä enemmän hän näki oppimisen konstruktivistisena ta-

pahtumana. Reliabiliteettianalyysin jälkeen päädyttiin poistamaan väittämät 11, 22 ja 27, 
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koska Cronbachin alfa ei saavuttanut yli 0,6 tasoa näiden väittämien ollessa mukana. Lo-

pulliseen summamuuttujaan otettiin mukaan väittämät 7, 9 ja 15, näiden väittämien 

Cronbachin alfan arvo oli 0,69, joka on riittävän hyvä ja kuvastaa sitä, että mittarin väittämät 

mittaavat keskenään samaa asiaa (Taulukko 4.). Reliabiliteettianalyysi tehtiin alkumittauk-

sen perusteella, mutta analyysin jälkeen laskettiin molemmat summamuuttujat erikseen 

sekä alku- että loppumittauksesta. Summamuuttujat jaettiin väittämien määrällä, jotta as-

teikko pysyi samana kuin lomakkeessa (1–5). 

 

 
Taulukko 4: Väittämät, jotka valittiin tutkimukseen reliabiliteettianalyysin jälkeen 
 

Väittämä: Cronbachin alfa 

Summamuuttuja: ”Opettaminen on  
tiedon siirtämistä” 

0,765 

Alkumittaus 14: Oppiminen tarkoittaa sitä, että opiskelija omaksuu 
kurssimateriaalin tarkasti. 

Alkumittaus 25: Oppilaat ovat oppineet, jos he muistavat, mitä opet-
taja on selittänyt heille. 

Alkumittaus 17: Onnistuneen oppimistilanteen jälkeen oppilaat pysty-
vät toistamaan opettajan tärkeimmät huomiot.  

Alkumittaus 26: Oppiminen tarkoittaa sitä, että oppilaat omaksuvat 
tiedon opettajalta yksityiskohtaisesti. 

Alkumittaus 3: Taitava opettaja pystyy siirtämään tehokkaasti tarkkaa 
tietoa oppilaille. 
Alkumittaus 20: Opettaminen tarkoittaa sitä, että tieto siirtyy opetta-
jalta oppilaalle. 

Summamuuttuja: ”Oppiminen on aikaisempien käsi-
tyksien muokkaamista ja uuden tiedon rakentelua” 

0,69 
Alkumittaus 7: Oppiminen vaatii sitä, että opittavat asiat yhdistetään 
aiempiin tietoihin. 
Alkumittaus 9: Kun oppilaat aktivoivat aiemmat tiedot liittyen aihee-
seen he oppivat enemmän. 
Alkumittaus 15: Oppiminen on parempaa, kun oppilaat yhdistävät op-
pimansa aiempiin tietoihinsa. 

 

 

 

Reliabiliteettianalyysin jälkeen aineistoa analysoitiin hyödyntäen erilaisia tilastollisia testejä, 

joiden avulla pyrittiin selvittämään muuttujien välisiä yhteyksiä ja riippuvuuksia. Analyysi 

eteni yleisestä tilastollisesta kuvailusta tarkempaan muuttujien välisien riippuvuussuhteiden 

analysointiin. Analyysi suoritettiin parametrisilla testeillä muuttujien ollessa normaalijakau-

tuneita (Tähtinen ym., 2020). Riippuvuussuhteita selvitettiin korrelaatioanalyysilla. Tutkitta-

vien käsityksissä ja tilannekohtaisessa asiantuntijahavainnoinnissa tapahtuneita muutoksia 
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selvitettiin tutkimalla muuttujien keskiarvoja ja niissä tapahtuneita muutoksia ryhmien sisällä 

ja ryhmien välillä. Tähän käytettiin avuksi laajasti kasvatustieteellisessä tutkimuksessa käy-

tettyjä testejä: ANOVA, parittaisten otosten t-testi ja toistettujen mittausten varianssianalyysi 

(Tähtinen ym., 2020). ANOVA-testillä testattiin ryhmien välisiä eroja alku- ja loppumittauk-

sessa eli sitä, olivatko kokeneimmat tai kokeneet opettajat vastanneet paremmin alkumit-

tauksessa kuin noviisit. Kiinnostavaa on myös, pienenevätkö mahdolliset erot kurssin vai-

kutuksesta, jolloin loppumittauksessa eroa ei olisi enää havaittavissa. Parittaisten otosten t-

testillä testattiin mittauskertojen välillä tapahtuneita muutoksia koko ryhmän tasolla tarkas-

teltuna sekä yksittäisten asiantuntijuusryhmien sisällä. Tällöin tutkittiin muutosta alku- ja lop-

pumittauksen välillä. Toistettujen mittausten varianssianalyysilla tutkittiin kategorisen muut-

tujan asiantuntijuus vaikutusta tilannekohtaisen asiantuntijahavainnoinnin muutoksiin alku- 

ja loppumittauksen välillä. Sillä selvitettiin muuttuiko tilannekohtainen asiantuntijahavain-

nointi kaikissa ryhmissä samoin vai hyötyikö esimerkiksi joku ryhmä kurssi-interventiosta 

enemmän kuin joku toinen ryhmä. 
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5. Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 
 

5.1 Opettajien tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi 
 
Tutkittavat jaoteltiin kolmeen ryhmään asiantuntijuuden tason mukaan (noviisit, kokeneet ja 

kokeneimmat). Näiden kolmen ryhmän alkumittauksen ”tilannekohtaisen asiantuntijahavain-

noinnin” keskiarvot ja keskihajonnat ovat nähtävissä Taulukosta 5. Korkein keskiarvo oli ryh-

mällä 2 eli kokeneilla (on opetuskokemusta + ei aiempia pedagogisia kursseja), toiseksi 

korkein ryhmällä 3 eli kokeneimmilla opettajilla (on opetuskokemusta + on aiempia pedago-

gisia kursseja) ja matalin keskiarvo oli ryhmällä 1 eli noviiseilla (ei opetuskokemusta + ei 

aiempia pedagogisia kursseja). Yksisuuntaisella varianssianalyysilla selvitettiin, olivatko asi-

antuntijuusryhmien keskiarvojen välillä olevat erot tilastollisesti merkitseviä alkumittauk-

sessa. ANOVA-testin perusteella ryhmät erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan [F 

(2,67) =5,44, p=0,007,h2 =0,143] ja asiantuntijuuden vaikutusta voidaan pitää voimakkaana 

efektikoon ollessa riittävän suuri (Ellis, 2010). Kokeneiden ja kokeneimpien opettajien vas-

tausten keskiarvot olivat selkeästi korkeammat kuin noviisien. Post-hoc Tukey HSD testillä 

selvitettiin, minkä ryhmien välillä merkitsevät erot olivat havaittavissa. Testi osoitti, että ryh-

mien välinen ero liittyi erityisesti noviisien ja kokeneiden opettajien välisiin eroihin [p=0,005]. 

Merkitsevä ero oli siis noviisiryhmän ja sen ryhmän välillä, jolla oli opetuskokemusta, mutta 

ei aiempia pedagogisia kursseja. Eroa ei tullut kaikista kokeneimpaan ryhmään, kenties sen 

takia, että kokeneimpien ryhmä oli huomattavasti pienempi kuin muut ryhmät.  

 

 
5.1.1    Tilannekohtaisen asiantuntijuuden muuttuminen opintojakson aikana 

 
 
Opintojakson jälkeen tilannekohtaisessa asiantuntijahavainnoinnissa ryhmien keskiarvot ja 

keskihajonnat kasvoivat (Taulukko 5.). Kokeneimpien opettajien ryhmällä oli korkein kes-

kiarvo ja toiseksi korkein keskiarvo oli kokeneilla opettajilla. Noviiseilla oli matalin keskiarvo 

myös loppumittauksessa. Yksisuuntaisen varianssianalyysin mukaan ryhmät eivät kuiten-

kaan eronneet loppumittauksessa enää tilastollisesti merkitsevästi toisistaan [F (2,62) 

=0,88, p=0,420 h2 =0,029]. Ryhmien keskiarvot olivat lähempänä toisiaan, mikä kertoo siitä, 

että ryhmien väliset erot tasoittuivat kurssin vaikutuksesta. Kaikkien ryhmien keskiarvot nou-

sivat ja suurimmat nousut tapahtuivat kokeneimmilla opettajilla ja noviiseilla.  
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Parittaisten otosten t-testillä mitattiin sitä, muuttiko kurssi-interventio tutkittavien tilannekoh-

taista asiantuntijahavainnointia merkitsevästi ryhmien sisällä. Nollahypoteesina voidaan pi-

tää sitä, että tutkittavien vastaukset eivät muuttuneet. Jokaiselle ryhmälle suoritettiin erik-

seen parittaisten otosten t-testi. Koko ryhmän tasolla tarkasteltuna mittauskertojen välinen 

ero oli tilastollisesti merkitsevä [t (64) = - 4,070 p<0,001]. Efektikokoa voidaan pitää keski-

kokoisena [d= - 0,51]. Noviisiryhmän ja kokeneimman ryhmän sisällä mittauskertojen väli-

nen ero oli tilastollisesti merkitsevät ja efektikoot suuret: noviisit [t (16) = -3,23 p=0,005, d=-

0,78] ja kokeneimmat opettajat [t (10) = - 2,68 p= 0,023 d=-0,81]. Kokeneilla tulosta voidaan 

pitää melkein tilastollisesti merkitsevänä [t (34) = - 2,06 p=0,051]. Efektikoko on kuitenkin 

suhteellisen pieni [d=-0,34]. Kaikissa ryhmissä keskiarvot nousivat merkitsevästi tai lähes 

merkitsevästi tilannekohtaisessa asiantuntijahavainnoinnissa alku- ja loppumittauksen vä-

lillä (Taulukko 5) (Kuvio 1.).  

 

 
Taulukko 5: Tilannekohtaisen asiantuntijahavainnoinnin perustunnuslukuja alku- ja loppumittauk-
sessa 
 

 

 

 

 Kaikki ryhmät yhdessä Ryhmittäin eroteltuina 

Muuttuja: N Min Max M SD Ryhmä N M SD 

Alkumittaus: ”Tilannekohtainen 
asiantuntijahavainnointi” 73 0 12 4,84 3,28 

R1(a 

R2(b 

R3(c 

 

17 

35 

11 

3,10 

5,97 

5,17 

2,86 

3,14 

3,50 

Loppumittaus: ”Tilannekohtai-
nen asiantuntijahavainnointi” 65 0 16 7,29 4,56 

R1(a 

R2(b 

R3(c 

 

20 

36 

12 

6,20 

7,57 

8,45 

4,28 

4,65 

4,55 

M= keskiarvo, SD= keskihajonta, 

a) R1= Noviisit (ei opetuskokemusta +ei aiempia pedagogisia kursseja)  

b) R2 = Kokeneet (on opetuskokemusta + ei aiempia pedagogisia kursseja),  

c) R3 = Kokeneimmat (on opetuskokemusta + on aiempia pedagogisia kursseja) 

* = p < .05 

** p < .001 

*** p < .000 

 

* 

* 

* 

 ** 
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Seuraavaksi tutkittiin, muuttuivatko vastaukset yhtä paljon kaikilla ryhmillä (noviisit, koke-

neet ja kokeneimmat) vai muuttuiko esimerkiksi noviisiryhmällä vastaukset muita enemmän. 

Toistettujen mittausten varianssianalyysilla selvitettiin, muuttuiko tilannekohtainen asiantun-

tijahavainnointi kaikissa ryhmissä saman verran. Varianssien yhtäsuuruusolettamuksen tes-

taamiseen toistettujen mittausten tilanteessa voidaan käyttää Boxin M -testiä (Tähtinen ym., 

2020). Varianssien yhtäsuuruus olettamus pitää paikkaansa Boxin-M testin p-arvon ollessa 

[p=0,819]. Nollahypoteesina voidaan pitää sitä, että asiantuntijuuden tasolla ei ole vaiku-

tusta testien välillä tapahtuneeseen muutokseen. Toistettujen mittausten varianssianalyy-

silla tarkasteltuna ero ei ole tilastollisesti merkitsevä [F (2,60) =2,177; p=0,129; h2 =0,066]. 

Mittauskertojen väliseen muutokseen ei ollut vaikutusta sillä, missä opettajuuden vaiheessa 

tutkittava oli. Noviiseilla vastaukset eivät muuttuneet suhteessa enempää kuin kokeneilla tai 

kokeneimmilla opettajilla (Kuvio 1.) 

 

 

 

 

Alkumittaus Loppumittaus 

Kuvio  1: Tilannekohtaisen asiantuntijahavainnoinnin muutos eri asiantuntijuusryhmillä alku- ja lop-
pumittauksen välillä. Kaikkien ryhmien tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi parani alku- ja lop-
pumittauksen välillä.  
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5.1.2 Tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi tapahtumittain tarkasteltuna 
 

Tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi koostui kolmesta indikaattorista: huomaaminen, 

tulkitseminen ja ennustaminen. Tarkempi kuvaus pisteytyksestä on avattu analyysiluvussa 

4.4.1. ”Tulkitseminen” kohdan avoimia vastauksia on poimittu tähän maisteritutkielmaan. Si-

taatit on lajiteltu videoannotoinnissa olleiden tapahtumien mukaan niin, että sarakkeissa on 

alku- ja loppumittauksessa esiintyneet perustelut erikseen (Taulukko 6, 7, 8 ja 9). Samalla 

rivillä on saman vastaajan sitaatteja. Viiva tarkoittaa sitä, että vastaaja ei ole nostanut ky-

seistä tapahtumaa esille ollenkaan. Osa vastaajista on vastannut eri kielellä alku- ja loppu-

mittaukseen, minkä takia samalla rivillä saattaa olla sitaatteja sekä suomeksi että englan-

niksi. Sitaatit osoittavat tilastollisten testien lisäksi sitä, että tutkittavien pedagoginen tietä-

mys on lisääntynyt. Kaikki oikeanpuoleisen sarakkeen vastauksista ovat saaneet ”tulkitse-

minen” kohdasta täydet kolme pistettä. Suluissa sitaatin perässä on tutkittavan ID-tunnus ja 

asiantuntijuusryhmä: R1 (noviisit), R2 (kokeneet) ja R3 (kokeneimmat).  

 

Tapahtuman 3. ”Opettaja kertaa aiemmin opittua” huomasi alkumittauksessa 64,4 % vas-

taajista (47/73 vastaajaa) ja loppumittauksessa 67,7 % vastaajista (44/65). Tässä huomaa-

minen ei kasvanut yhtä paljon kuin muissa tapahtumissa alku- ja loppumittauksen välillä. Jo 

alkumittauksessa yli puolet vastaajista olivat huomanneet tapahtuman. Myös tulkitseminen 

parani alku- ja loppumittauksen välillä.  Taulukosta 6. voidaan nähdä, kuinka vastaajat ovat 

osanneet selittää loppumittauksessa kertaamisen tärkeyden laajemmin pedagogisia termejä 

käyttäen (esim. ennakkotieto, konstruktivismi) kuin alkumittauksessa. Tulkitsemisen kes-

kiarvo tapahtumassa 3. oli loppumittauksessa 1,23, kun se oli alkumittauksessa 0,95.  

 

 
Taulukko 6: Vastaajien sitaatteja tapahtumassa 3: Opettaja kertaa aiemmin opittua 
 

Alkumittaus Loppumittaus 

”Opettaja vahvisti opiskelijoiden ”jo osaamia 
asioita” käyttämällä ko. ilmauksia: ”As you re-
member”/”recap”” (ID7 R1) 

”hyvä, että yritti aktivoida opiskelijoita muista-
maan aiemmin opittua, mutta ei silti varmistanut 
tätä mitenkään (kysymykset/testi olisi voinut olla 
hyvä)” (ID7 R1) 
 

- (ID36 R1) “this probably will help students to remember 
their earlier knowledge and perhaps will build 
new learning based on previous learning” 
(ID36 R1) 
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”opettaja kertaa edellisen luennon sisällön”  
”hyvä oppimisen näkökulmasta” (ID54 R2) 
 

“This is a good thing because it activates stu-
dents’ prior knowledge and thus facilitates learn-
ing. It is easier for the students to understand new 
concepts if they are able to connect them to some-
thing they already know” (ID54 R2) 
 

“reminds about past learning – easier to shift to 
the new topic and maintain student’s focus. stu-
dents know why are they sitting in the class (out-
comes could be clearer)” (ID79 R2) 
 

“Activating learner’s mind may help him/her to 
concentrate in the classroom and to facilitate the 
construction of an integrated knowledge struc-
ture – that is, how and why does my prior 
knowledge (in the domain of Content Knowledge) 
connect to the knowledge that I’m being taught 
this time. Of course, there would have been some 
other and more interactive ways of activating the 
students too, such as short small group discus-
sions” (ID79 R2) 
 

 

 

Tapahtuman 4. ”Opettaja nostaa ennakkotehtävän esiin” huomasi alkumittauksessa 16,4 % 

vastaajista (12/73) ja loppumittauksessa 50,8 % vastaajista (33/65). Tässä nähtiin selkeä 

muutos alku- ja loppumittauksen välillä. Tapahtumaa 4. osattiin nostaa esiin selkeästi enem-

män loppu- kuin alkumittauksessa. Huomaamisen lisäksi myös tulkitseminen parani huo-

mattavasti. Alkumittauksessa tulkitsemisen keskiarvo oli 0,27 ja loppumittauksessa 1,02. 

Muutos tutkittavien käsityksissä nähdään myös taulukosta 7. Monet vastaajista eivät olleet 

huomanneet tapahtumaa ollenkaan alkumittauksessa tai eivät olleet osanneet tulkita sitä. 

Esimerkiksi ID4 oli huomannut tapahtuman alkumittauksessa, mutta ei ollut osannut tulkita 

sitä ollenkaan (Taulukko 7.). Tämä tukee tutkimuksessa aiemmin ilmenneitä tuloksia siitä, 

että tutkittavien pedagoginen teoriatieto ja tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi parani-

vat ja tutkittavat osasivat poimia loppumittauksessa paremmin videolta pedagogisesti mer-

kittäviä tapahtumia.  

 
 
Taulukko 7: Vastaajien sitaatteja tapahtumassa 4: Opettaja nostaa ennakkotehtävän esiin 
 

Alkumittaus Loppumittaus 
  
”Saa kaikki tekemään töitä” (ID4 R1) ”valmistaa opiskelijoita luennon aiheisiin ja miet-

timään omia ajatuksia aiheista. vertaamalla mitä 
luennolla esitettyihin asioihin he voivat korjata 
väärinkäsityksiään ja oppia uutta ” (ID4 R1) 
 

- (ID36 R1) “pre-test/assignment is a good pedagogical ap-
proach to activate learners prior knowledge”  
(ID36 R1) 
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- (ID 46 R2) ”Ennakkotehtävät mahdollistavat opiskelijoiden 
syvällisemmän asiasisällön sisäistämisen. Mah-
dollistaa myös hedelmällisen ristiriitatilanteen 
syntymistä opiskelijan kohdatessa uudet käsitteet 
itsenäisesti ja joutuessaan peilaamaan ennakko-
käsityksiään niihin. Palautteen kautta opiskelija 
saa joko vahvistusta itselleen syntyneestä käsityk-
sestä, tai joutuu miettimään asiaa uudelleen, jos 
opettajan antama palaute on ristiriidassa opiske-
lijan käsityksen kanssa” (ID46 R2) 
 

- (ID24 R1)  the teacher has provided pre-tasks to the students 
which both activates their prior knowledge and 
involves them with having prediction of the next 
contact to be discussed which is good (ID24 R1) 
 

 
 

Tapahtuman 7. ”Opettaja esittelee luennon oppimistavoitteet” huomasi alkumittauksessa 

38,4 % vastaajista (28/73) ja loppumittauksessa 60,0 % (39/65). Tässäkin huomaaminen 

parani huomattavasti alku- ja loppumittauksen välillä. Huomaamisen lisäksi myös tulkitse-

minen parani alku- ja loppumittauksen välillä (Taulukko 8.). Alkumittauksessa tulkitsemisen 

keskiarvo oli 0,52 ja loppumittauksessa 0,82. Sitaateista nähdään, että tutkittavat ovat osan-

neet kuvata oppimistavoitteiden esille tuomisen tärkeyttä laajemmin käyttämällä pedagogi-

sia termejä (Taulukko 8.). Toisaalta keskiarvo on yhä alle 1, mikä kertoo siitä, että moni 

vastaajista ei ole saanut kohdasta ollenkaan pisteitä.  

 
Taulukko 8: Vastaajien sitaatteja tapahtumassa 7: Opettaja esittelee luennon oppimistavoitteet  
 

Alkumittaus Loppumittaus 
- (ID46 R2) ”Oppimistavoitteen selkeä lausuminen auttaa 

opiskelijoita hahmottamaan, mitä heidän pitäisi 
luennosta saada irti. Luento myös kytkeytyy aiem-
min opittuun ja olemassa oleviin tietoihin parem-
min, kun tavoite on tiedossa”.  (ID46 R2) 
 

”hyvä tietää mitä luvassa, mihin keskittyä”  
”hyvä kerrata edellis kerran juttuja” (ID13 R2) 
 

”tavoitteet selkeyttävät/helpottavat oppimista. 
kertaamisella kerrotaan, mistä lähdetään liik-
keelle ja missä opettaja olettaa opiskelijoiden ole-
van tiedollisesti. opiskelija voisi siis hyvin rea-
goida ja kysyä vielä selvennystä” (ID13 R2) 
 

tavoitteet kuvataan osaamisen kautta (pedagogi-
sesti toimivaa ja selkeää)  
(ID 50 R3) 

good: A concise message about the essential con-
cepts of the class helps the learners comprehend 
and keep on track of the goals of the session.  
bad: The list is content-focused and deals only 
with subject-specific knowledge the students 
should acquire from the class. A more construc-
tive approach would have been to structure the 
learning goals in a student-centered manner to 
facilitate the building of new knowledge struc-
tures. (ID50 R3) 
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auttaa oppimista, kun opiskelijat osaavat valmis-
tautua  
(ID54 R2) 

Knowing the aims beforehand helps students’ to 
focus on right things as well as to activate their 
prior knowledge regarding the subject (ID54 R2) 
 

-(ID77 R3) It is important for students to know what they should pay spe-
cific attention to. Learning goals helps focusing and gives a 
framework in which the session will oper-
ate. This is also an important step in constructive align-
ment. (ID77 R3)  

 
 

Tapahtuman 14. ”Opettaja esittää kysymyksen” huomasi alkumittauksessa 67,1 % (49/73) 

loppumittauksessa 72,30 % vastaajista (47/65). Tapahtuman huomasi jo alkumittauksessa 

suurin osa vastaajista, minkä takia siinä ei tapahtunut suurta muutosta alku- ja loppumit-

tauksen välillä. Huomaamisen lisäksi tulkitseminen parani hieman alku- ja loppumittauksen 

välillä. Alkumittauksessa tulkitsemisen keskiarvo oli 1,05 ja loppumittauksessa 1,38. Sitaa-

teista nähdään, kuinka pedagoginen ymmärrys on kasvanut ja pedagogisten termien käyttö 

lisääntynyt (Taulukko 9.). Erityisesti ID79:n sitaatista näkee, miten paljon laajemmin hän on 

osannut loppumittauksessa tulkita tapahtuman pedagogisen merkityksen. Hän on osannut 

pohtia tapahtumaa usealta kannalta ja käyttää pedagogisia termejä vastauksensa tukena 

(Taulukko 9.).  

 

 
Taulukko 9: Vastaajien sitaatteja tapahtumassa 14: Opettaja esittää kysymyksen –kysymys on 
hyvä, koska se vaatii oppilaita yhdistämään opittua aiempaan tietoon 
 

Alkumittaus Loppumittaus 
”saa osallistumaan”(ID4 R1) ”kysymys on hyvä, koska opiskelijat voivat sovel-

taa oppimaansa ” (ID4 R1) 
 
 

-  (ID46 R2) 
 
 

”Keskeisten asiasisältöjen väliset yhteydet vah-
vistuvat tällä tavoin opiskelijoiden mielissä. 
Edistää käsitteellisen muutoksen aikaansaa-
mista.”   (ID46 R2) 
 

”saa jälleen oppilaiden huomion, laittaa oppi-
laat miettimään viime kerralla oppimaansa” 
(ID31 R1) 
 

”aktivoi oppilaiden aiempaa tietämystä -> aut-
taa tiedonrakennusprosessia” (ID31 R1) 
 

”kysymyksellä opettaja saa oppilaat osallistu-
maan luennolle ja ajattelemaan itse. Positiivinen 
palaute vastaukseen vahvistaa oppilaan käsitystä 
osaamisestaan” (ID 18 R1) 
 

”kysymys aktivoi oppilaita ja pakottaa heidät 
ajattelemaan sekä yrittämään ymmärtää opetet-
tavaa aihetta myös muissa konteksteissa” (ID18 
R1) 
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illustrates connections/n accumulation of learn-
ing!  
(ID79 R2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Teacher builds a bridge to students’ previous 
knowledge and content on the course – olé! The 
answer to the teacher’s question also combines 
knowledge that potentially came outside the 
course content – however, it goes a bit against 
the norm that the teacher took the question from 
a student who raised his hand much later than 
some other students. This is followed by some 
rhetoric questions with subsequent   
explanations about the new content. Asking ques-
tions (and helping students to ask those questions 
from themselves) is critical for the development 
of students’ meta-cognitive self-regulation – that 
is, becoming more aware of the epistemology 
(how do I learn) and ontology (what is the nature 
of the concept per se)” (ID79 R2) 
 

 

 

5.2  Opettajien käsitykset oppimisesta ja opettamisesta 
 
Opettajien käsityksiä oppimisesta ja opettamisesta tutkittiin Likert-asteikollisien väittämien 

ja niistä muodostettujen summamuuttujien avulla. Taulukossa 10 on nähtävissä ”Opettami-

nen on tiedon siirtämistä” summamuuttujan keskiarvot ja keskihajonnat. Mitä korkeampi kes-

kiarvo oli, sitä enemmän tutkittava näki oppimisen behavioristisen oppimiskäsityksen mu-

kaisesti tiedon siirtymisenä opettajalta oppilaalle. Matalin keskiarvo oli kokeneimpien ryh-

mällä, sen jälkeen kokeneiden ryhmällä ja korkein keskiarvo oli noviiseilla. ANOVA-testi 

osoitti sen, että ryhmien keskiarvot eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan [F 

(2,64) =2,65, p=0,079,h2 =0,079]. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmien välillä ei ollut alkumit-

tauksessa eroa väittämien vastausten välillä.    

 

Toisessa summamuuttujassa ”Oppiminen on aikaisempien käsityksien muokkaamista ja uu-

den tiedon rakentelua” alkumittauksen keskiarvot ja keskihajonnat ovat nähtävissä taulu-

kosta 10. Mitä korkeamman keskiarvon tutkittava oli saanut, sitä paremmin hän ymmärsi 

oppimisen konstruktivistisen luonteen ja sen, että aiemmilla käsityksillä on merkitystä uuden 

oppimisessa. Korkein keskiarvo oli kokeneimpien opettajien ryhmällä, sen jälkeen kokenei-

den opettajien ryhmällä ja matalin keskiarvo oli noviiseilla. ANOVA-testin mukaan ryhmien 

keskiarvot eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan [F (2,67) =1,123, p=0,332, h2 
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=0,033]. Väittämien vastauksissa alkumittauksessa ei siis ollut merkitsevää eroa sillä, missä 

asiantuntijuuden vaiheessa tutkittava oli. Kokeneilla ja kokeneimmilla opettajilla oli vain hie-

man paremmat vastaukset kuin noviisiryhmällä. 

 
Taulukko 10: Summamuuttujien ”Opettaminen on tiedon siirtämistä” ja ”Oppiminen on aikaisem-
pienkäsityksien muokkaamista ja uuden tiedon rakentelua” perustunnuslukuja alku- ja loppumittauk-
sessa 
 

 
 
 

 Kaikki ryhmät yhdessä Ryhmittäin eroteltuina 

Muuttuja: N Min Max M SD Ryhmä N M SD 

Alkumittaus: ”Opettaminen on 
tiedon siirtämistä” 70 1,5 4,83 

 
 
3,10 0,70 

R1(a 

R2(b 

R3(c 

 

20 

34 

11 

3,39 

3,02 

2,91 

0,73 

0,57 

0,78 

Loppumittaus: ”Opettaminen on 
tiedon siirtämistä” 65 1,5 4,5 2,64 0,66 

R1(a 

R2(b 

R3(c 

 

17 

35 

11 

3,02 

2,51 

2,59 

0,74 

0,54 

0,66 

Alkumittaus: ”Oppiminen on 
aikaisempienkäsityksien muok-
kaamista ja uuden tiedon raken-

telua” 

73 3,33 5 4,60 0,44 

R1(a 

R2(b 

R3(c 

 

20 

36 

12 

4,55 

4,59 

4,78 

0,50 

0,40 

0,41 

Loppumittaus: ”Oppiminen on 
aikaisempienkäsityksien muok-
kaamista ja uuden tiedon raken-

telua” 

64 3,67 5 4,77 0,33 

R1(a 

R2(b 

R3(c 

 

16 

35 

11 

4,75 

4,73 

4,85 

0,31 

0,38 

0,23 

 

M= keskiarvo, SD= keskihajonta, 

a) Ryhmä 1 (ei opetuskokemusta +ei aiempia pedagogisia kursseja),  

b) Ryhmä 2 (on opetuskokemusta + ei aiempia pedagogisia kursseja),  

c) Ryhmä 3 (on opetuskokemusta + on aiempia pedagogisia kursseja). 

 

* = p < .05 

** p < .001 

*** p < .000 

 

 

* 
* 

** * 

* 
* 
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5.2.1  Opettajien oppimis- ja opetuskäsitysten muuttuminen kurssi-intervention 
seurauksena 

 
Kaikkien ryhmien keskiarvot laskivat loppumittauksessa summamuuttujassa ”opettaminen 

on tiedon siirtämistä” (Taulukko 10.). Tämä kertoo käsitysten muuttumisesta korkeatasoi-

semmiksi, koska summamuuttuja kumpuaa behaviorismista. Mitä korkeampi keskiarvo oli, 

sitä enemmän käsitykset tukivat behaviorismia. Matalin keskiarvo oli kokeneiden ryhmällä, 

sen jälkeen kokeneimpien opettajien ryhmällä ja korkein keskiarvo myös loppumittauksessa 

oli noviiseilla. Yksisuuntaisen varianssianalyysin mukaan ryhmien keskiarvot erosivat tilas-

tollisesti merkitsevästi toisistaan loppumittauksessa |F (2,62) =4,00, p=0,023]. Asiantunti-

juuden vaikutusta voidaan pitää voimakkaana efektikoon ollessa h2 =0,118. Tukey HSD tes-

tin perusteella merkitsevä ero oli noviisien ja kokeneiden opettajien välillä [p= 0,019]. Tämä 

tarkoittaa sitä, että ryhmien väliset erot kasvoivat hieman loppumittauksessa. Tämä johtuu 

siitä, että noviisien keskiarvo ei tippunut yhtä paljon kuin kokeneiden ja kokeneimpien opet-

tajien ryhmien keskiarvot.  

 

Toisessa summamuuttujassa ”Oppiminen on aikaisempien käsityksien muokkaamista ja uu-

den tiedon rakentelua” ryhmien keskiarvot nousivat hieman alkumittauksesta (Taulukko 

10.). Tämä kertoo konstruktivistisen ajattelun lisääntymisestä.  Korkein keskiarvo oli koke-

neimpien ryhmällä, sen jälkeen noviisi ryhmällä ja matalin keskiarvo oli kokeneiden ryhmällä. 

Ryhmien keskiarvojen välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä [F (2,61) =0,487, p=0,617 

h2 =0,016]. Ryhmien keskiarvojen välillä ei ollut eroa myöskään loppumittauksen vastauk-

sissa.  

 

Parittaisten otosten t-testiä voidaan käyttää mittaamaan kahden eri mittauskerran välisiä 

eroja. Tässä tapauksessa siis sitä, muuttiko kurssi-interventio tutkittavien väittämien vas-

tauksia eli heidän käsityksiään. Koko tutkittavien joukolle ja jokaiselle ryhmälle erikseen suo-

ritettiin parittaisten otosten t-testi. Nollahypoteesina voidaan pitää sitä, että tutkittavien vas-

taukset eivät muuttuneet. Koko ryhmän tasolla tarkasteltuna mittauskertojen välinen ero oli 

tilastollisesti merkitsevä summamuuttujassa ”Opettaminen on tiedon siirtämistä” [t (61) = 

5,517, p=<0,001] ja efektikokoa voidaan pitää voimakkaana d= 0,70. Kurssi muutti tutkitta-

vien vastauksia merkitsevästi, mikä tarkoittaa sitä, että vastausten keskiarvot laskivat (Kuvio 

2). Behavioristiset käsitykset vähenivät tutkittavilla. Kun asiantuntijuusryhmiä tarkasteltiin 
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erikseen, tilastollisesti merkitsevä ero oli noviiseilla [t (16) = 2,954 p=0,009, d=0,72] ja ko-

keneilla [t (32) = 4,863, p=<0,001, d= 0,85]. Näissä molemmissa mittauskertojen välillä ta-

pahtui merkitsevä muutos eli vastausten keskiarvo tippui merkitsevästi (Kuvio 2.). Koke-

neimmilla opettajilla mittauskertojen välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä [t (9) = 

1,064, p= 0,315, d=0,34]. Heidän vastausten keskiarvo laski (Kuvio 2.), mutta lasku ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä. 

 

 

Toisen summamuuttujan kohdalla ”Oppiminen on aikaisempien käsityksien muokkaamista 

ja uuden tiedon rakentelua” koko ryhmän tasolla tarkasteltuna mittauskertojen välinen ero 

oli tilastollisesti merkitsevä [t (63) =-2,463 p=0,017], efektikokoa voidaan pitää keskisuurena 

d=-0,31. Tämä tarkoittaa sitä, että koko ryhmän tasolla tarkasteltuna tutkittavien vastausten 

keskiarvot nousivat merkitsevästi. Kun ryhmiä tarkastellaan erillisinä, tilastollisesti merkit-

sevä ero mittauskertojen välillä oli kuitenkin vain noviiseilla [t (15) = -2,167 p=0,047 d= -

0,54]. Kokeneilla ja kokeneimmilla mittauskertojen välinen ero ei ollut tilastollisesti merkit-

sevä: kokeneet [t (34) = - 1,608 p=0,117 d=-0,27] ja kokeneimmat [t (10) = 0,000 p= 1,0 

d=0,00]. Kaikilla ryhmillä keskiarvot kuitenkin nousivat alku- ja loppumittauksen välillä ja kä-

sitykset siirtyivät kohti konstruktivismia (Kuvio 3.). 

Alkumittaus Loppumittaus 

Kuvio  2: Eri asiantuntijuuden vaiheessa olevien opettajien käsityksissä tapahtuneet muutokset 
alku- ja loppumittauksen välillä summamuuttujan ”opettaminen on tiedon siirtämistä” avulla tarkas-
teltuna. Mitä korkeampi keskiarvo oli, sitä enemmän tutkittava näki opettamisen tiedon siirtämisenä 
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5.3  Opettajien käsityksien oppimisesta ja opettamisesta yhteys tilan-
nekohtaiseen asiantuntijahavainnointiin 

 
Aiemmat tutkimukset ja kirjallisuus ovat osoittaneet, että tilannekohtainen asiantuntijaha-

vainnointi on yhteydessä pedagogiseen tietopohjaan. Tässä tutkimuksessa tätä selvitettiin 

testaamalla loppumittauksen väittämien ja tilannekohtaisen asiantuntijuuden välistä korre-

laatiota. Kiinnostavaa oli, kuinka hyvin pedagoginen tietämys korreloi videoannotoinnista 

saatujen pisteiden kanssa. Summamuuttujan ”Oppiminen on aikaisempien käsityksien 

muokkaamista ja uuden tiedon rakentelua” ja tilannekohtaisen asiantuntijahavainnoinnin vä-

lillä oli loppumittauksessa kohtalainen korrelaatio r= 0,362 ja yhteys oli tilastollisesti merkit-

sevä p=0,003. Summamuuttuja ”Opettaminen on tiedon siirtämistä” ja asiantuntijahavain-

noinnin välillä oli kohtalainen negatiivinen korrelaatio r= -0,310 ja yhteys oli tilastollisesti 

merkitsevä p=0,012. Ne vastaajat, joiden käsitykset olivat olleet konstruktivistisen oppimis-

Alkumittaus Loppumittaus 

Kuvio  3: Eri asiantuntijuuden vaiheessa olevien opettajien käsityksissä tapahtuneet muutokset 
alku- ja loppumittauksen välillä summamuuttujan ”oppiminen on aikaisempien käsityksien 
muokkaamista ja uuden tiedon rakentelua” avulla tarkasteltuna. Mitä korkeamman keskiarvon 
tutkittava oli saanut, sitä paremmin hän ymmärsi oppimisen konstruktivistisen luonteen ja sen, että 
aiemmilla käsityksillä on merkitystä uuden oppimisessa. 
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käsityksen mukaisia, olivat onnistuneet myös paremmin videoannotointitehtävässä. Alku-

mittauksessa ei ollut havaittavissa yhteyttä tilannekohtaisen asiantuntijahavainnoinnin ja 

väittämien vastausten välillä. Tämä voi johtua siitä, että suuri osa vastaajista oli saanut nolla 

pistettä alkumittauksen tilannekohtaisesta asiantuntijahavainnoinnista.  
 
 
 

5.4  Opettajien ajatuksia puoli vuotta kurssi-intervention jälkeen 
 
Viivästetty lomakekysely kerättiin tutkittavilta noin puoli vuotta keväällä käydyn kurssin jäl-

keen. Lomakkeella pyrittiin kartoittamaan sitä, olivatko tutkittavat hyödyntäneet omassa 

opetuksessaan kurssilla oppimiaan asioita. Erityisen kiinnostuneita oltiin siitä, olivatko he 

huomioineet opiskelijoidensa ennakkotietoja omassa opetuksessaan. Kaikki vastaajista 

(n=27), jotka olivat opettaneet kurssin jälkeen, sanoivat, että ovat ainakin yrittäneet hyödyn-

tää kurssillaan oppimiaan asioita omassa opetuksessaan. He kertoivat teettäneensä erilai-

sia ennakkotehtäviä ja pohdintatehtäviä.   
 
“Yes, I was supervising a Bachelor´s student in the laboratory. First, instead of giving her 
directly clear instructions regardless of her previous knowledge, I gave her time to think about 
what she already knew regarding the lab work to activate her previous knowledge. And only 
then I introduced new concept”.(ID 18) 

 
”Kyllä. Ennen varsinaista luennon alkua tehtiin ennakkotehtävä, jossa oli tarkoituksena kir-
jata ylös, mitä tietää aiheesta ennakkoon. Luennon jälkeen tehtävään palattiin ja katsottiin, 
onko esitiedoissa jotain virheellisiä käsityksiä ja mitä uutta luennon aikana on opittu”(ID 1) 

 
 
Tutkittavat olivat ymmärtäneet ennakkotietojen tärkeyden uuden oppimisen kannalta. Tämä 

näkyi myös heidän lomakkeen vastauksissaan. Heillä oli selkeästi jäänyt kurssilta mieleen 

esimerkiksi se, että ennakkotiedot voivat haitata oppimista ja uusi tieto rakentuu vanhan 

tiedon päälle.   
 
”Mielestäni ennakkotiedolla on suuri merkitys oppimisessa. Behavioristisen ajattelun sijaan 
oppiminen tapahtuu pääasiassa (konstruktiivisesti) vanhan tiedon päälle ja siihen vaikuttaa 
varsinkin vanhat käsitteet tai väärinkäsitykset. Asian ymmärtämistä varten opeteltava asia 
tulee sopia oppilaan käsityksiin tai opittu asia jää todennäköisesti varsin pinnalliseksi. 
(ID16) 

 
”Uskon että ennakkotiedoilla on suuri vaikutus, etenkin oppilaiden motivoitumisessa. Vir-
heelliset ennakkotiedot ovat opetuksen ja oppimisen suhteen haitallisia, ja on hyvä tiedostaa 
niiden mahdollisuus/todennäköisyys. (ID 10) 
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”Ennakkotietoa on välttämätöntä aktivoida, koska uusi tieto rakentuu sen päälle ja/tai pik-
kuhiljaa tarkentuu uusien käsitteiden avulla. Täysin uusien asioiden kohdalla voi olla hyö-
dyllistä tunnistaa virheellisiä ennakkotietoja” (ID 22) 

 
 

Toisaalta tutkittavilla oli myös jossain määrin puutteellisia näkemyksiä. Esimerkiksi eräs vas-

taajista uskoi yhä, että on olemassa tilanteita, joissa opiskelijalla ei ole mitään ennakkotie-

toja. Vaikka opiskelijoilla ei välttämättä ole tietoa kyseisistä laboratoriotekniikoista, heillä on 

silti todennäköisesti runsaasti tietoa laboratoriotyöskentelystä ylipäätään. Ei voida sanoa, 

että heillä ei olisi ollenkaan ennakkotietoja.  

 
”Kyllä, silloin kun se on mahdollista. On tapauksia, joissa ennakkotietoa ei odoteta olevan; 
pedagogiikan kurssin jälkeen olen opettanut mm erikoistuneita laboratoriotekniikoita, jotka 
tulevat ensimmäistä kertaa opetukseen ko. kurssilla, eikä opiskelijoilla tällöin ole niistä aiem-
paa kokemusta tai tietoa.”(ID 11) 
 

 

Vastauksista ilmeni, että tutkittavilla oli hyvin monenlaisia keinoja, joiden avulla he voivat 

aktivoida opiskelijoidensa ennakkotietoja. Heillä oli oivaltavia näkemyksiä siitä, että erilaiset 

aktivoivat tehtävät tulee sitoa kurssiin kokonaisuutena eikä vain teetättää irrallisina palasina. 

He painottivat keskustelevaa ja opiskelijalähtöistä ilmapiiriä opetuksessa.  

 
”Kurssi tulisi alusta alkaen suunnitella ja toteuttaa (linjakkaasti) opiskelijalähtöiseksi ja op-
pimis-keskeiseksi, eikä vain lätkiä ryhmäkeskusteluja ja oppimispäiväkirjoja massaluennoin-
nin rinnalle. Esimerkiksi oppilaiden ennakkotietoja voisi aktivoida luentoja edeltävillä tehtä-
villä, edeltäviä kursseja yhdistävillä teemoilla (integrated curriculum-tyyppisesti) ja tietoa 
soveltavilla ryhmätehtävillä” (ID 16). 

  
”Erilaiset kyselyt esim. edellisen kurssin aiheista, keskustelutehtävät, vapaamuotoisemmat 
tietovisat. Itse suosin ennakkotietojen liittämistä jo uusiin tehtäviin. Esimerkiksi kohdassa a 
kysymys koskee ennakkotietoja ja b ennakkotiedon yhdistämistä uuteen asiaan ja c voisi olla 
kokonaan uudesta aiheesta” (ID 4). 

 
”Olen edelleen samaa mieltä kuin ennen kurssia, että parhaimmillaan opettaja saa keskuste-
lavan otteen avulla aktivoitua opiskelijat esittämään omia ajatuksiaan ja tätä kautta aktivoi-
maan heidän omia ennakkotietoja. Todellisuudessa vaaditaan erilaisia ratkaisuja, jotta tässä 
onnistuisi mm. pienryhmäkeskustelut kesken luennon mielestäni edistävät tätä tavoitetta. Tek-
nisistä välineistä olen käyttänyt mm. Flingaa ja Kahoot! työkaluja sekä opiskelijoiden ennak-
kotiedon keräämiseen että aktivointiin” (ID 13). 
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6. Pohdinta 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yliopisto-opettajien käsityksiä ennakkotiedon 

merkityksestä oppimisprosessissa ja tähän liittyvää tilannekohtaista asiantuntijahavainnoin-

tia sekä sen muuttumista pedagogisen kurssin aikana. Tutkimuksessa tutkittiin life science 

-alojen yliopisto-opettajien pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä tutkimalla sekä novii-

siopettajia että kokeneempia opettajia, joilla oli takana vaihteleva määrä opetuskokemusta 

ja aiempia pedagogisia kursseja. Tutkimuksessa hyödynnettiin videoannotointia ja tutkitta-

vilta kerättyjä lomakekyselyitä.   

 

Tutkimus osoitti, että kurssista oli hyötyä kaikille tutkittaville riippumatta siitä, oliko heillä 

aiempaa opetuskokemusta tai aiemmin suoritettuja pedagogisia kursseja. Sekä kokeneilla 

opettajilla että noviisiopettajilla tapahtui selkeää parantumista tilannekohtaisessa asiantun-

tijahavainnoinnissa ja käsityksissä, kun vertailtiin tuloksia ennen ja jälkeen kurssin. Tutki-

mustulos on linjassa aiempien tutkimusten kanssa, joissa on huomattu, että pedagoginen 

koulutus muuttaa opettajien käsityksiä oppimisesta kohti opiskelijakeskeistä ja konstrukti-

vistista ajattelua (Gibbs ja Coffey, 2016; Vilppu ym., 2019). Jopa lyhyellä verkossa pidettä-

vällä kurssilla voi olla vaikutusta käsityksiin (Vilppu ym., 2019). Tässäkin tutkimuksessa toi-

nen kurssi pidettiin lähes kokonaan etäyhteyksillä ja oppimista tapahtui siitä huolimatta. Kai-

killa asiantuntijuusryhmillä tapahtui kehitystä, mistä voidaankin päätellä, että myös koke-

neemmille opettajille tekee hyvää kerrata oppimiseen ja opettamiseen liittyviä asioita. Se, 

että noviisit saivat heikoimmat tulokset myös lopputestissä, kertoo myös siitä, että opettajan 

työ on jatkuvaa kehittymistä. Yhden kurssin aikana ei saavuteta täydellistä opettajuutta, 

vaan kehittyminen opettajan työssä on jatkuvaa. Erilaisista täydennyskoulutuksista on var-

masti hyötyä myös kokeneemmille opettajille.  

 

Tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi parani kaikilla asiantuntijuusryhmillä merkitse-

västi tai lähes merkitsevästi. Tätä tukivat sekä tilastolliset testit että tutkittavien kirjoittamat 

avovastaukset. Muissakin tutkimuksissa on huomattu samanlaista kehitystä tilannekohtai-

sessa asiantuntijahavainnoinnissa pedagogisen kurssin jälkeen (Södervik ym., painossa). 

Huomaaminen ja tulkitseminen paranivat kaikkien videossa olleiden tapahtumien kohdalla. 

Alkumittauksesta nähtiin, että sellaiset niin sanotusti ”klassiset” pedagogisesti merkittävät 

tapahtumat niin kuin ”oppimistavoitteiden esille tuominen” oli huomattu hyvin. Kun taas tut-

kittaville selkeästi haastavampi oli tapahtuma ”opettaja nostaa esille ennakkotehtävän”, 
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jonka oli huomannut vain pieni osa alkumittauksessa. Loppumittauksessa suurin osa vas-

taajista oli osannut poimia myös ennakkotehtävä tapahtuman, mikä kenties kertoo pedago-

gisen ymmärryksen lisääntymisestä. Tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi on yhtey-

dessä pedagogisen tiedon lisääntymiseen, koska se on pitkälti tietoon pohjautuvaa (Stürmer 

ym., 2013). Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajat huomaavat videoilta niitä 

asioita, mistä heillä on tietoa ja mitä he pitävät merkityksellisinä (van Es ja Sherin, 2002). 

Huomaamisen parantuminen voi siis kertoa siitä, että tutkittavat ymmärsivät paremmin en-

nakkotietojen tärkeyden ja näin ollen osasivat myös paremmin poimia tapahtumia videolta. 

Huomaamiseen voi vaikuttaa myös se, että video oli täysin sama alku- ja loppumittauksessa. 

Tapahtumia oli kenties helpompi huomata, koska videon oli nähnyt jo aiemmin. Pedagogi-

sen teoriatiedon lisääntyminen oli nähtävissä siitä, että tulkitseminen parani loppumittauk-

seen kaikissa tapahtumissa. Tutkittavat olivat ymmärtäneet paremmin tapahtumien peda-

gogista merkitystä ja osanneet tulkita niitä käyttämällä pedagogisia termejä. Tässä tutkimuk-

sessa tilannekohtaisen asiantuntijahavainnoinnin parantuminen saattaa liittyä siihen, että 

pedagoginen ymmärrys lisääntyi kurssin vaikutuksesta. Teoriatiedon yhteyttä tilannekohtai-

seen asiantuntijahavainnointiin tukee myös se, että summamuuttujat ja tilannekohtainen asi-

antuntijahavainnointi korreloivat kohtalaisesti keskenään.  

 

Noviiseilla ja kokeneilla opettajilla käsitykset muuttuivat merkitsevästi vähemmän beha-

vioristisiksi summamuuttujan ”Opettaminen on tiedon siirtämistä” avulla tarkasteltuna. Ko-

keneimmilla opettajilla muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä alku- ja loppumittauksen vä-

lillä, mutta heilläkin käsitykset muuttuivat vähemmän behavioristisiksi. Se, että tulos ei ollut 

merkitsevä, johtui todennäköisesti siitä, että kokeneimpien opettajien ryhmäkoko oli niin 

pieni. Toisessa summamuuttujassa ”Oppiminen on aikaisempien käsityksien muokkaamista 

ja uuden tiedon rakentelua”, joka mittasi konstruktivistista ajattelua, vastaukset paranivat 

merkitsevästi vain noviiseilla. Kokeneilla ja kokeneimmilla opettajilla tulokset eivät parantu-

neet merkitsevästi. Tämä johtuu siitä, että he olivat vastanneet hyvin jo alkumittauksessa 

näihin väittämiin eli heillä oli jo alun perin konstruktivistisia käsityksiä. Odotettavaa oli se, 

että kokeneet ja kokeneimmat opettajat vastasivat paremmin väittämiin ja heillä oli parempi 

tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi. Aiemmissakin tutkimuksissa on huomattu, että 

noviisit eivät huomaa yhtä hyvin merkittäviä tapahtumia kuin kokeneemmat opettajat ja heillä 

voi olla paljon naiiveja ja virheellisiä käsityksiä oppimisesta (Wolff ym., 2017).  
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Voidaan myös pohtia sitä, millaisia vaikutuksia tutkimustuloksiin on sillä, että kaikki opettajat 

ovat life-science -aloilta. Tässä tutkimuksessa tutkittiin nimenomaan life-science -alojen 

opettajia, koska heidän opetustehtävissään on hyvin tärkeä tiedostaa opiskelijoiden ennak-

kotietojen tärkeys uuden oppimisessa. Heidän tulisi ymmärtää, kuinka paljon virheelliset kä-

sitykset voivat vaikuttaa oppimiseen ja kuinka tärkeää käsitteellisen muutoksen tukeminen 

on. Joissakin aiemmissa tutkimuksissa esimerkiksi Lindblom-Ylänne ym. (2006) ja Lued-

deke (2003) on huomattu viitteitä siitä, että niin sanottujen ”kovien tieteiden”, kuten biologian 

ja matematiikan opettajien käsitykset oppimisesta ovat enemmän opettajakeskeisiä ja be-

havioristisia kuin humanististen alojen opettajien, kuten historian tai kasvatustieteiden. Kiin-

nostavaa on pohtia sitä, olisivatko tulokset olleet erilaiset, jos tutkittavat olisivat edustaneet 

jotain muuta tiedekuntaa.  

 

Muutos opettajan tilannekohtaisessa asiantuntijahavainnoinnissa ei automaattisesti tarkoita 

muutosta hänen toiminnassaan. Viivästetyn mittauksen avulla selvitettiin sitä, kuinka opet-

tajat ovat pyrkineet hyödyntämään kurssillaan oppimiaan asioita omassa opetuksessaan. 

Lomakekyselystä selvisi, että tutkittavat ymmärsivät ennakkotietojen huomioimisen tärkey-

den opetuksessa. Kaikki vastaajista, jotka olivat opettaneet kurssin jälkeen, olivat pyrkineet 

huomioimaan opiskelijoidensa ennakkotiedot omassa opetuksessaan. Toisaalta yhä oli näh-

tävissä myös virheellisiä käsityksiä, esimerkiksi eräs vastaajista uskoi olevan tilanteita, 

joissa opiskelijoille ei ole mitään ennakkotietoja.  

 

 

6.1  Luotettavuus ja jatkotutkimusehdotukset 
 

Tutkimus oli monimenetelmällinen tutkimus, jossa tutkittiin opettajien tilannekohtaista asian-

tuntijahavainnointia ja käsityksiä hyödyntämällä useampia mittareita ja useampia analyy-

sitapoja. Monimenetelmällisyyden vahvuudesta huolimatta tutkimusta tehdessä on tärkeää 

huomioida tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia eli tutkimuksen luotettavuutta ja toistet-

tavuutta. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimus mittaa niitä asioita, joita tutkimuksessa 

on haluttu mitata (Hirsjärvi ym., 2010). Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistetta-

vuutta. Näitä molempia on pyritty huomioimaan tässä tutkimuksessa koko tutkimuksen to-

teutuksen ajan. Käytettyihin mittareihin ja menetelmiin sisältyy kuitenkin aina joitakin heik-

kouksia ja vahvuuksia.  
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Tutkimuksen kulku ja toteutus on pyritty avaamaan mahdollisimman selkeästi ja kattavasti. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että se on monimenetelmällinen tutkimus ja tulokset 

pohjautuvat sekä tilastolliseen dataan että kirjalliseen dataan, joka koostuu tutkittavilta nous-

seista ajatuksista ja sitaateista. Tutkija ei tällaisessa tilanteessa vaikuta tutkimustuloksiin 

niin helposti kuin esimerkiksi pelkästään haastatteluun pohjautuvassa tutkimuksessa. Erilai-

set mittarit ja analyysitavat antavat kattavamman ja moninaisemman kuvan ilmiöstä. Tässä 

tutkimuksessa tutkijan osuus tulosten analysoinnissa oli suurimmillaan avoimien vastausten 

analysoinnissa, jolloin videoannotoinnin vastaukset muutettiin numeeriseen muotoon. 

Tässä tulokset ovat jossakin määrin kiinni tutkijasta, vaikka tulkinta perustui ennalta sovit-

tuun pisteytykseen.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkittavat valikoituivat tutkimukseen satunnaisesti 

sen perusteella, että he osallistuivat Helsingin yliopiston pedagogiselle kurssille. Valikoitu-

minen kursseille oli satunnaista, mutta tutkimustuloksia saattaa vääristää se, että Helsingin 

yliopistossa pedagogiset kurssit ovat vapaaehtoisia. Täten voidaan olettaa, että tutkittavat 

ovat kenties keskivertoa kiinnostuneempia kehittämään omia pedagogisia valmiuksiaan, 

mikä voi vaikuttaa jossain määrin tutkimustuloksiin.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta heikentävänä tekijänä voidaan pitää pientä otoskokoa. Katta-

vamman tutkimuksen olisi saanut suuremmalla otoskoolla ja viivästetyn mittauksen suurem-

malla vastausprosentilla. Nyt hieman alle 30 vastaajaa osallistui kaikkiin tutkimuksen vaihei-

siin. Noin 60 vastaajaa osallistui kurssilla alku- ja loppumittaukseen. Tutkittavat jaoteltiin ai-

kaisempien pedagogisten opintojen ja opetuskokemuksen perusteella kolmeen ryhmään. 

Nämä ryhmät eivät olleet keskenään täysin samankokoisia vaan esimerkiksi kaikista koke-

neimpien opettajien ryhmä oli selkeästi pienin. Tästä voi johtua se, että kokeneimpien opet-

tajien ryhmän ja noviisien välille ei tullut merkitsevää eroa millään kvantitatiivisella testillä.  

 

Ryhmien jaotteluun käytettiin tiettyjä valittuja kriteerejä eli aiempia pedagogisia kursseja ja 

aiempaa opetuskokemusta. Sillä, kuinka paljon opetuskokemusta tai aiempia pedagogisia 

kursseja oli käytynä, ei ollut vaikutusta ryhmäjakoon. Vaikka tutkittava olisi käynyt vain yh-

den pedagogisen kurssin ja opettanut yhden kerran, laskettiin hänet kokeneimpiin opettajiin. 

Noviisit olivat selkeä oma ryhmänsä, koska heillä ei ollut minkäänlaista pedagogista koke-
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musta. Kokeneimpien opettajien ja kokeneiden opettajien ryhmien välillä taas ei ollut todel-

lisuudessa suurta eroa. Osalla näennäisesti kaikista kokeneimmista opettajista, joilla oli pe-

dagogisia kursseja käytynä, oli vain muutama opetuskerta takana. Toisaalta osalla koke-

neista opettajista oli jo pidempää kokemusta opetustehtävistä, mutta ei kuitenkaan aiempia 

pedagogisia kursseja. Tutkimuksen kannalta tämä ryhmäjako toimi kuitenkin hyvin, koska 

noviisiryhmä erottui muista ryhmistä. Tutkimus osoitti myös sen, että kaikista kokeneimmille 

opettajillekin oli hyötyä pedagogisesta kurssista. Jatkotutkimuksen kannalta voisi miettiä, 

olisiko hyvä ottaa mukaan ja erotella opettajista selkeät asiantuntijat, joilla on jo pidempää 

opetuskokemusta ja aiempia pedagogisia kursseja. Silloin kokemuksen vaikutus voisi näkyä 

selkeämmin.  

 

Mittareiden luotettavuutta lisää se, että esimerkiksi videoannotointia esitestattiin ennen var-

sinaista tutkimusta. Väittämät pohjautuivat aiempiin tutkimuksiin, mikä lisää niiden luotetta-

vuutta. Väittämien luotettavuutta saattaa heikentää se, että ne olivat muodoltaan Likert-as-

teikollisia. Vaikka tutkija on ajatellut vastausvälit tasavälisiksi, voivat ne vastaajalle tuntua 

epätasaisilta. Kynnys vastata ”Täysin samaa mieltä” tai ”Täysin eri mieltä” on usein korke-

ampi kuin muiden vastausvaihtoehtojen (Stratton, 2018). Tilannekohtaisen asiantuntijuuden 

luotettavuutta testattiin sillä, kuinka hyvin huomaaminen (eng.noticing) ja tulkitseminen (eng. 

interpret) korreloivat keskenään. Tällä tarkoitetaan sitä, että jos osallistuja oli osannut poimia 

tapahtuman videolta, oliko hän osannut edes jossain määrin tulkita, miksi se on pedagogi-

sesti tärkeää. Alkumittauksessa ja loppumittauksessa huomaamisen ja tulkitsemisen välillä 

oli selkeä korrelaatio. Mittaria voidaan siis pitää luotettavana mittaamaan tutkittavien tilan-

nekohtaista asiantuntijahavainnointia.  

 

Jatkotutkimusta tästä aiheesta voisi tehdä runsaasti. Esimerkiksi silmänliikedataa voitaisiin 

hyödyntää opettajien tilannekohtaisen asiantuntijahavainnoinnin arvioimisessa (Wyss ym., 

2021). Otoskoon kasvattaminen ja tutkimuksen laajentaminen life-science- alojen ulkopuo-

lelle olisi myös kiinnostavaa. Vallitsevan maailmantilanteen ja lisääntyneen etäopetuksen 

myötä olisi mielenkiintoista vertailla tarkemmin lähiopetuksen ja etäopetuksen eroja. Kehit-

tyykö esimerkiksi tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi paremmin lähiopetuksessa kuin 

etäopetuksessa.  
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6.2  Johtopäätökset 
 

Pedagoginen kurssi paransi yliopisto-opettajien tilannekohtaista asiantuntijahavainnointia ja 

käsityksiä oppimisesta ja opettamisesta. Tutkittavien käsitykset siirtyivät kohti opiskelijakes-

keistä ja konstruktivistista ajattelutapaa, mikä oli nähtävissä sekä tilannekohtaisessa asian-

tuntijahavainnoinnissa että käsityksissä tapahtuneissa muutoksissa. Tilannekohtaisen asi-

antuntijahavainnoinnin paraneminen saattaa kertoa siitä, että tutkimuksen kohteena olleiden 

opettajien pedagoginen ymmärrys luokkahuonetilanteista kasvoi. Heidän oli täten helpompi 

poimia videolta merkittäviä tapahtumia ja ymmärtää, miksi ne ovat merkittäviä. Tilannekoh-

taisen asiantuntijahavainnoinnin parantuminen mahdollistaa myös sen, että heidän on hel-

pompi järjestää laadukasta opetusta ja ymmärtää opiskelijoidensa vaikeuksia oikeissa luok-

kahuonetilanteissa. Viivästetty mittaus kertoi siitä, että opettajilla on halua kehittyä pedago-

gisesti ja kurssi oli saanut heidät kiinnostumaan opiskelijoiden ennakkotietojen huomioimi-

sesta opetuksessaan.  

 

Opetuksen laatu ei saisi yliopistossa kärsiä, sillä opiskelijat voivat kohdata samalla tavalla 

haasteita yliopisto-opetuksessa kuin alemmissakin kouluasteissa. Opiskelijoiden virheelliset 

ennakkokäsitykset siirtyvät koulutusasteelta toiselle, jos niitä ei osata huomioida. On myös 

tärkeää, että aloittelevien opettajien virheellisiä käsityksiä oppimisesta ja opettamisesta py-

ritään korjaamaan erilaisten pedagogisten kurssien avulla. Life-science -alojen yliopisto-

opiskelijat ovat tulevaisuuden tutkijoita, joilla on edessään suuria maailmanlaajuisia kysy-

myksiä kuten ilmastonmuutos ja erilaiset pandemiat. Opetuksen pitäisi pystyä tukemaan jo-

kaisen opiskelijan tieteellisen ajattelun kehittymistä. Erityisesti life-science -alojen opettajien 

tulisi ymmärtää ja osata tukea opiskelijoidensa käsitteellistä muutosta, koska näillä aloilla 

käsitellään paljon arkijärjelle vastaisia ilmiöitä. Niin kuin tämäkin tutkimus osoitti, siihen ei 

vaadita välttämättä pitkiä pedagogisia kursseja vaan jo lyhyillä interventioilla päästään muu-

tamaan opettajien käsityksiä ja näin pystytään parantamaan opetusta ja oppimista.  
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Liitteet 
 

LIITE 1: ”Käsitykset oppimisesta ja opettamisesta” -kyselylomake 

 

PART 1:   

Next questions concern your experiences about teaching and learning. Please answer each item. 

Choose the alternative (1 – 5) that describes your opinion the best. Do not spend too long time 

on each: your first reaction is probably the best one.  

  

Please answer the questions on a scale of:  

1 = Completely disagree  

2 = Somewhat disagree  

3 = Do not agree nor disagree  

4 = Somewhat agree  

5 = Completely agree  

   

1. Some people just have a knack (=skill) for teaching and others don’t. 

2. Some people are naturally better teachers than others. 

3. Some people are poor instructors and it is almost impossible to effect on that.  

4. Teaching is a natural activity and university teachers don’t need to   

     be taught how to teach. 

5. I believe it is possible to develop teaching by knowing pedagogical theories. 

6. My students will learn better, if I plan my teaching based on the results of  

    recent pedagogical research. 

7. I make use of pedagogical research in my own teaching. 

8. I consider it important that my teaching is based on pedagogical theories. 

9. I can get new perspectives to my teaching through pedagogical research. 

10. If I know the substance well, I can also teach it. 

11. The most important thing for supporting the students to learn is that the  

       teacher knows the subject matter thoroughly. 

12. Being an expert in some discipline doesn’t automatically mean that one is a   

       good teacher.  

13. Teacher at the university doesn’t need to have a profound understanding related   

       to learning theories as s/he already is an expert on her/his own field. 
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14. I cannot teach a topic that is not in my research field because the most important   

       thing in teaching is that I master every detail of the content. 

15. Learning means that students adopt course material in detail.  

16. If students are able to remember things that the teacher explained, they have  

       learned.1  

17. As a result of a successful teaching situation, the student is able to repeat the  

       teachers’ main message. 

18. Learning means that students adopt the information from the teacher in detail. 

19. A skilled teacher can transmit exact knowledge for students effectively. 

20. Teaching means that knowledge is transmitted from the instructor for the learner. 

21. It is important that the teacher is aware of students’ previous conceptions   

       concerning the topic. 

22. Learning requires connecting of aspects to be learned into one’s previous   

       knowledge. 

23. When students activate their existing knowledge about a topic they learn more. 

24. Learning is better when students connect new information to what they already   

       know. 

25. Students’ learning depends on what they already know about the topic. 

26. Students existing knowledge about a topic influences how they understand new   

       information being presented by the teacher. 

27. Some people are good instructors and you can’t teach people how to teach. 
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LIITE 2: Videoannotaatiotehtävä 
 
COURSE TASK 1: Video observation task of the classroom situation  
Instructions:  
Your task is to watch the attached video (link in Moodle, about 12 min) of the class-
room situation (remember headphones!). A lecture of the biodiversity is about to 
begin. Watch the video and pause it (space/mouse) whenever you find something ped-
agogically interesting.  
Whenever you stop the video, answer the questions (1–3, please use the sheet 2) and 
use pedagogical concepts (if you can) in your answer.   

  
In addition, after watching the video:  

1. How do you expect the situation to continue and why?  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. Free word: What else would you like to comment on the assignment or 
video?  
   
  

 

  
1. The time 
you paused 
the video (in 

seconds)  

  
2. Why did you stop the video?  

  

  
3. Briefly describe what was good/bad 

from a pedagogical perspective.  
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LIITE 3: Viivästetty mittaus: lomake  

 

 

 

1. Onko sinulla ollut opetusta keväällä käymäsi kurssin jälkeen?  
Have you been teaching after the course (Basics of university pedagogy 
in life sciences, 5cr or UP1 Learning in Higher Education - life sciences)? 

 

2. Mitä ajattelet opiskelijoiden ennakkotiedon merkityksestä oppimisessa?  
What do you think about the meaning of the students’ prior knowledge in 
learning situations? 
 

3. Hyödynnätkö opetuksessa kurssilla oppimiasi asioita liittyen ennakkotiedon 
merkitykseen oppimisessa? Jos et miksi et?  

Do you use the things you learned during the course considering stu-
dents’ prior knowledge at your own teaching? If you don’t why? 
 

4. Millaisilla keinoilla opettaja voi aktivoida oppilaiden ennakkotietoja? 

In what ways teacher can activate students’ prior knowledge?   
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Liite 4: Tilannekohtaisen asiantuntijahavainnoinnin analyysi 

noticing (huomaaminen) = dikotominen kyllä = 1p tai ei = 0p  

prediction(ennustaminen)= dikotominen kyllä = 1p tai ei = 0p  

interpreting (tulkinta):  

0 = puuttuva tai väärä tulkinta/misconception  

1 = hyvin kuvaileva tulkinta  

2 = hyvä tulkinta, oppiminen/opettaminen  

3 = pedagogisten termien/teorioiden käyttö oikeaoppisesti 

N3: interpreting  

1 = kerrattiin aiemmin opittua; auttaa muistamaan aiemmin opittua; mitä kurssilta 
odotetaan, hyvä palauttaa mieleen  

2 = kerrattiin aiemmin opittua, koska edesauttaa oppimista; auttaa muistamaan aiem-
min opittua koska...  

3 = ennakkotiedon aktivointi, konstruktivismi; tiedonrakennus ed. mainittuihin noja-
ten  

N4: interpreting  

1 = ennakkotehtävä mainittu  

2 = ennakkotehtävän rooli oppimisen/opettamisen suhteen mainittu tai ennakkoteh-
tävä hyvä koska  

3 = ennakkotehtävä kytketty pedag. termeihin/teoriaan oikeaoppisesti; ennakkotiedon 
aktivointi, konstruktivismi, virhekäsitysten ehkäisy/tiedostaminen 

N7: interpreting  

1 = kuvaileva; hyvä käydä tavoitteet läpi; opettaja esittelee tavoitteet  

2 = hyvä käydä tavoitteet läpi, koska; valmistelu päivän aiheeseen/luentoon; orien-
tointi  

3 = constructive alignment, konstruktivismi, ennakkotiedon aktivointi 

N14: interpreting  
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1 = kuvaileva/toteava; antaa kaikille aikaa vastata  

2 = osallistaa/aktivoi opiskelijoita, vuorovaikutus  

3 = ennakkotietoihin/aiempaan tietoon viittaaminen; ennakkotiedon merkitys; aktivoi 
vanhaa tietoa, auttaa tiedonrakennusprosesseissa, konstruktivismi 

 

 


