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1. Johdanto  

Tässä tutkimuksessa kehitettiin kemian peruskouluopetukseen soveltuva kokeellinen työ, 

jonka työohjeella pyritään huomioimaan erilaiset oppijat opetuksessa. Tutkimus toteutettiin 

kehittämistutkimuksena. Kehityn työohjeen soveltuvuutta arvioitiin tapaustutkimuksella, 

josta saadun aineiston avulla kokeellisen työn ohjeistusta jatkokehitettiin. 

Eriyttäminen on noussut kuumaksi aiheeksi opetuksessa, kun ryhmien heterogeenisuus 

kasvaa, muun muassa integroimalla erityisen tuen oppilaita yhä enemmän 

perusopetusryhmiin, ja halutaan tarjota yhä henkilökohtaisempaa opetusta.  Näin ollen 

eriyttämisen tarve kasvaa. Opettajat kuitenkin kokevat ajan puutteen ongelmaksi eriyttävän 

opetuksen suunnittelussa. Tällä kehittämistutkimuksella pyrittiin helpottamaan opettajan 

työtä luomalla yksi eriyttävä kokeellisen työn ohjeistus, jonka voi ottaa sellaisenaan 

käyttöön niin halutessaan.  

Eriyttämisellä pyritään ottamaan kaikki oppilaat mukaan opetukseen, riippumatta oppilaan 

tuen tarpeista  (Bouhuis, 2013; Opetushallitus, 2014; Takala, 2016). Kemian opetuksessa 

suurimpia vaikeuksia aiheuttaa makroskooppisen, submikroskooppisen ja symbolisen tason 

välillä liikkuminen (Keiner & Graulich, 2020). Näiden kolmen tason väillä joudutaan kuitenkin 

jatkuvasti liikkumaan, kun työskennellään laboratoriossa, joten kokeellisen työn 

eriyttäminen lienee tarpeen. 

Myös opetussuunnitelmien perusteet korostavat eriyttämisen tärkeyttä, jonka mukaan 

jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja ansaitsee tulla nähdyksi juuri sellaisena kuin on 

(Opetushallitus, 2014). Jokaisella on oikeus kasvaa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä 

oppilas tarvitsee kuitenkin kannustusta ja itsensä tärkeäksi kokemista ja henkilökohtaista 

tukea. On huomioitava, että oppilas tarvitsee onnistumisen kokemuksia oppimisesta ja 

ryhmässä toimimisesta, jotta hänelle muodostuu positiivinen kuva itsestään ja oppimisesta.  

Eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa opetuksessa (Opetushallitus, 2014, s. 30): ”Se koskee 

opiskelun laajuutta ja syvyyttä, työskentelyn rytmiä ja etenemistä sekä oppilaiden erilaisia 

tapoja oppia.  Eriyttäminen perustuu oppilaan tarpeille ja mahdollisuuksille suunnitella itse 

opiskeluaan, valita erilaisia työtapoja ja edetä yksilöllisesti.” Eriyttämisen onnistuminen 

vaatii opettajalta oppilastuntemusta, jotta hän voi huomioida oppilaiden väliset yksilölliset 
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ja kehitykselliset erot, tukea oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota sekä turvata oppimisen 

rauha. Lisäksi eriyttämisellä voidaan ehkäistä tuen tarpeen syntymistä.  

Perusopetuksen opetussuunnitelmaan (2014, s. 396) on kirjattu seuraavaa, koskien kemian 

eriyttämistä: ”Kemian tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja 

pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä tunnistamaan oppimistapojaan. Käsitteiden 

omaksumista ja ymmärtämistä tuetaan, jotta oppilaille muodostuu käsitteistä selkeitä 

kokonaisuuksia. Kokeellisessa työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen ja sujuvaan 

työskentelyyn. Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia 

erilaisissa rooleissa tai edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja 

niiden käyttötavoilla voidaan myös haastaa oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun 

taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä 

onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista.”  

Kemian opetuksessa suuressa roolissa on kokeellisuus (Gilbert, 2002), ja sen paikka 

opetussuunnitelmassa vahvistui 1994 kun kemian opetuksen tavoitteisiin lisättiin 

kokeellisen tiedon hankinta, sen tulkitseminen ja käsittely, sekä kriittinen tarkastelu 

(Vaskuri, 2017). Kokeellisuuden katsotaan tukevan teorian opiskelua (Seery ym., 2018). 

Opetusryhmät ovat nykyään hyvin heterogeenisia, jolloin kaikenlaisia oppimisvaikeuksia voi 

tulla vastaan (Biddle, 2006; Brigham ym., 2011). Tämä takia eriyttämisen tarve on kasvanut 

ja sitä myös kemian kokeellisuudessa tarvitaan. 

Aikaisempaan tutkimukseen peilaten tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten 

kokeellista työtä voi eriyttää ja millaisia eriyttämistarpeita oppilailla on kokeellisessa 

työskentelyssä (luku 3). Lisäksi selvitettiin, millainen kokeellisen työn ohjeistus mahdollistaa 

eriyttämisen. Lopuksi näiden pohjalta kehitetiin kokeellinen työohje, jolla pyritään 

vastaamaan mahdollisimman laajasti eriyttämistarpeisiin (luvut 4 ja 5). 
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2. Kehittämistutkimus      

Kehittämistutkimuksen tavoitteena on kehittää opetusta ja tutkia oppimista aidossa 

oppimistilanteessa (Pernaa, 2013). Sen määritelmä ei kutenkaan ole yksiselitteinen, vaan 

monitahoisen tutkimusmenetelmän määritelmä riippuu hieman lähestymistavasta: 

• kehittäminen ja tutkiminen yhdistyvät teoreettisia ja kokeellisia vaiheita sisältävässä 

syklisessä prosessissa (Edelsonin, 2002, 2006, viitattu lähteessä Pernaa, 2013)  

• tavoitteena on kehittää opetusta todellisissa tilanteissa systemaattisesti, joustavasti 

ja iteratiivisesti (Wangin & Hannafin, 2005, viitattu lähteessä Pernaa, 2013)  

• kehittäminen pohjautuu teoriaan ja tuottaa myös uutta teoriaa (Barabin & Squiren, 

2004, viitattu lähteessä Pernaa, 2013) 

 

Voidaan kuitenkin todeta, että kehittämistutkimus sisältää kolme ominaispiirrettä, joista 

ensimmäinen on muutoksen tarpeesta seuraava intensiivinen kehittäminen. Toinen taas on 

kehittämisen johtaminen johonkin käytettävään tuotokseen ja kolmas käsittelee 

lopputulosta. Kehittämistutkimuksen tavoite on tuottaa opetusta edistävää tietoa (Juuti & 

Lavonen, 2006, viitattu lähteessä Pernaa, 2013). 

Kehittämistutkimus jaetaan kolmeen vaiheeseen: 

1. kehittämisprosessi 

2. ongelma-analyysi 

3. kehittämistuotos. 

Kehittämisprosessissa päätetään, miten kehittämistutkimus toteutetaan ja mitä sen 

toteuttamiseen tarvitaan. Lisäksi kehittämisprosessivaihe ohjaa toimintaa. Tärkein vaihe 

kehittämistutkimuksessa on ongelma-analyysi, jossa selvitetään tutkimuksen tavoitteet, 

tarpeet ja haasteet. Ongelma-analyysi voi olla empiirinen, teoreettinen tai sisältää 

molempia lähestymistapoja. (Pernaa, 2013) 

Koska kehittämistutkimus on tieteellinen kehittämismenetelmä, on syytä huomioida, että 

tutkimustietoon perustuva teoreettinen viitekehys on tärkeä. Kun kehittämisen tavoitteet 

on määritelty, alkaa kehittämistyö, joka voi koostua monesta syklistä. Tutkimuksen 

mittakaava määrittää syklien määrän, mutta lopulta saadaan aikaan kehittämistuotos, jolla 
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pyritään vastaamaan ongelma-analyysissä nousseisiin haasteisiin ja luomaan 

käyttökelpoinen lopputuotos, esimerkiksi jokin opetusmateriaali. (Pernaa, 2013) 

 

2.1. Tutkimuskysymykset          

Kehittämistutkimukselle ominaisesti tutkimuskysymykset (TK) muotoiltiin sen eri osa-

alueiden mukaisesti. Tässä tutkimuksessa painopiste on ongelma-analyyseissä ja 

kehittämistuotoksessa, kun taas kehittämisprosessiin liittyvät asiat on rajattu tutkimuksen 

ulkopuolelle. 

• TK1: Miten kemian kokeellista työskentelyä voidaan eriyttää? (Teoreettinen 

ongelma-analyysi, luku 3) 

• TK2: Millaisia eriyttämistarpeita oppilailla on kokeellisessa työskentelyssä? 

(Empiirinen ongelma-analyysi, luku 5) 

• TK3: Millainen kokeellinen työohje mahdollistaa eriyttämisen? (Kehittämistuotos, 

luku 4 ja empiirinen ongelma-analyysi, luku 5)  

 

2.2. Toteutus      

Kehittämistutkimuksen teoreettinen ongelma-analyysi suoritetiin kirjallisuuskatsauksena. 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää, miten kemian kokeellista työskentelyä voi 

eriyttää. Empiirisen ongelma-analyysin tavoitteena oli selvittää, millaisia eriyttämistarpeita 

oppilailla on kemian kokeellisessa työskentelyssä, ja millainen työohje mahdollistaa 

eriyttämisen. Empiirinen ongelma-analyysi toteutettiin tapaustutkimuksena. 

Kehitettävänä olevasta kokeellisesta työstä suoritetiin tapaustutkimus, jossa oppilaat 

testasivat kokeellista työtä, joka liittyy happoihin ja emäksiin. Kokeellinen työ suoritettiin 

yksin, jotta heikompi oppilas ei hyötyisi taitavammasta parista. Työohje annettiin avoimena. 

Kokeellisen työn jälkeen oppilaat vastasivat sähköiseen kyselylomakkeeseen. 

Kyselylomakkeessa on kysymyksiä yleisesti kemian kokeelliseen työskentelyyn liittyvistä 

vaikeuksista ja kehitettävän kokeellisen työn suorittamiseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi 

oppilaiden haasteitta kokeellisuudessa havainnoidaan testattavan kokeellisen työn aikana. 

Kyselylomakkeen sisältöön tutustutaan paremmin empiirinen ongelma-analyysi kohdassa. 
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2.3. Luotettavuus 

Kehittämistutkimus on tieteellinen tapa kehittää oppimateriaalia. Sen luotettavuutta tukee 

se että, siinä käytetään rinnakkain monia menetelmiä, jotka vahvistavat luotettavuutta 

esim. triangulaation kautta. Lisäksi kehittämistutkimus on hyvin kokonaisvaltainen 

tutkimustapa, jonka avulla se saa uskottavuutta ja siirrettävyyttä. Uskottavuutta ja 

luotettavuutta lisää myös tutkimustavan syklisyys, jossa yhtä kehitettävää saatetaan testata 

ja kehittää monta kierrosta. Koska kehittämistutkimuksessa yhtenä tärkeimmistä osista on 

kehitettävän asian testaaminen, helpottaa se tutkittavan asian toistettavuutta ja samalla 

vahvistaa asiaa ja antaa luotettavuutta. Kuten kaikki muutkin tutkimukset, myös 

kehittämistutkimus pitää dokumentoida hyvin ja huolella, jolloin tutkimus on helposti 

toistettavissa ja tutkimuksesta tulee luotettavampi ja sen oikeaoppisuus on helpompi 

tarkistaa. (Pernaa, 2013) 

 

3. Teoreettinen ongelma-analyysi 

 

3.1. Eriyttäminen 

Suomi on sitoutunut noudattamaan Salamancan sopimusta muiden UNESCON maiden 

ohella, johon pohjautuen koulutus tulee taata inkluusioperiaatteen mukaisesti (Takala, 

2016; UNESCO, 1994). Sana inkluusio (englanniksi inclusion) tarkoittaa mukaan ottamista. 

Inkluusioperiaatteen mukaan koulun tulee tarjota opetusta riippumatta oppilaan 

terveydentilasta, fyysisistä tai älyllisistä rajoitteista, oppimisvaikeuksista, 

edistyneisyydestään tai taustastaan huolimatta (Opetushallitus, 2014; Takala, 2016). Koulun 

tulee taata esteettömyys ja mahdollinen tuki oppilaille (Opetushallitus, 2014). 

Eriyttäminen tarkoittaa kaikkia tukitoimia, erilaisia opetusmenetelmiä 

ja oppimisympäristöjä, jotka pyrkivät mahdollistamaan kaikkien oppilaiden opiskelemisen 

samassa luokassa.  Eriyttäminen kattaa oppimisvaikeudet, esteettömyysvaatimukset ja 

miten oppilaat eroavat toisistaan lähtötietojen, asenteiden ja persoonan perusteella. Tässä 
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tutkimuksessa eriyttäminen tarkoittaa heterogeenisen perusopetusryhmän eriyttämistä, 

poissulkien erilaisten tukien piiriin kuuluvat oppilaat. 

Yhtenäinen perusopetus luo tarpeen eriyttämiselle, sillä jokaisella oppijalle pitää tarjota 

samat mahdollisuudet oppia (Bouhuis, 2013; Opetushallitus, 2014). Lisäksi opetuksen 

tavoitteet ovat pohjimmiltaan kaikille samat. Opetuksen tavoitteet eivät kuitenkaan määritä 

kuinka tavoitteet tulee saavuttaa, joten oppimisen keino ja tuen määrä vaihtelevat 

yksilöllisesti. Näin ollen eriyttämisen ensimmäisessä vaiheessa on tunnistettava oppilaiden 

taitotaso ja eriyttää opetusta sen mukaan, esimerkiksi erilaisilla tehtävien ohjeistuksilla 

(Estes & Dettloff, 2008). Eriyttämistä voi toteuttaa luokan jakamisella erilaisiin ryhmiin 

oppimaan, eriyttää oppimismenetelmiä tai tehtävien vaativuutta koko luokan suhteen. 

Bouhuis (2013) toteaa kuitenkin, että oppilaiden jakaminen tasoryhmiin heikentää 

oppilaiden minäpystyvyyttä.  

Tomlinson tuo artikkelissa Research Evidence for Differentiation (2004) esille eriyttämisen 

hyötyjä. Kuten monen muunkin tukijan tavoin, hän toteaa, ettei oppilaiden tehtävien tulisi 

olla liian vaikeita tai helppoja. Oppilaan kannalta hyödyllisintä on vahvistaa hänen 

minäpystyvyyttään ja ylläpitämään tehtävien haastetasoa sopivana kehittymisen kannalta. 

Hyvä eriyttäminen motivoin oppilaita opiskelemaan ja edesauttaa näin oppimista. 

Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että opettajat kokevat eriyttämisen esteenä ajan 

puutteen (Benny & Blonder, 2015) sekä osaamisen puutteen (Mumba ym., 2015). Tässä 

kehittämistutkimuksessa pyritään vastaamaan tähän, kehittämällä valmis eriyttävä 

materiaali kemian kokeelliseen työskentelyyn. 

3.2. Eriyttämistarpeet kemiassa    

Kemian opetuksen tehtävä perusopetuksessa on tukea oppilaiden luonnontieteellistä 

ajattelua, auttaa ymmärtämän meitä ympäröivää maailmaa ja siihen liittyviä ilmiöitä ja 

opettaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään (Opetushallitus, 2014). Lisäksi opetus 

antaa valmiuden jatkaa kemian opiskelua myöhemmin. Kemian opiskelu koetaan kuitenkin 

vaikeaksi sen abstraktiuden takia, eritoten siksi että pitäisi osata liikkua makroskooppisen, 

submikroskooppisen ja symbolisen tason välillä (Keiner & Graulich, 2020). Tasolta toiselle 

liikkuminen on kuitenkin erityisen tärkeää, jotta voidaan ymmärtää kemiallisia ilmiöitä. 

Kemian ymmärtäminen lähtee liikkeelle siitä, että havaitaan jotain tapahtuvan, esimerkiksi 
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pulla kohoaa tai kynttilä palaa. Nämä ovat kemiallisia reaktioita, jotka pystymme näkemään, 

eli liikumme makroskooppisella tasolla. Jotta ymmärrämme, miksi pulla kohoaa tai kynttilä 

palaa siirrymme tutkimaan asiaa hiukkastasolla, mitä aineita reaktioon osallistuu ja mitä 

siinä syntyy. Esimerkiksi jokainen palamisreaktio tarkoittaa reaktiota palavan aineen ja 

hapen välillä. Näin vaihdoimme seuraavalle tasolle, eli submikroskooppiselle tasolle. 

Symboliselle tasolle siirrymme, kun kirjoitamme kemiaa tai esimerkiksi mallinnamme 

pullankohoamista hiukkastasolla jollakin ohjelmalla. Pullan kohoamisessa hiiva ja sokeri 

reagoivat keskenään tuottaen hiilidioksidia, joka saa pullan kohoamaan, kemiaksi tätä 

reaktiota voidaan kuvata reaktioyhtälön avulla, jossa käytettään apuna kemiallisia merkkejä. 

Kuva 1 havainnollistaa makroskooppista, submikroskooppista ja symbolista tasoa 

kokeellisuuden kontekstissa. 

 

 

Kuva 1 makroskooppinen, submikroskooppinen ja symbolinen taso 
Lähde: Johannes Pernaa (CC BY) 
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Erityisesti tasolta toiselle liikkuminen nousee esille kokeellisia töitä tehdessä, jolloin pitää 

ymmärtää muun muassa työohjetta ja tehdä havainnoista johtopäätöksiä. Oppilaan 

kannalta olisi palkitsevinta, ettei tehtävät olisi liian vaikeita tai helppoja, jotta tuettaisiin 

oppilaan minäpystyvyyttä (Tomlinson, 2004). Näin ollen oppilasta ohjataan liikkumaan 

tasolta toiselle ja taitavammilta oppilailta vaaditaan kemian ymmärrystä kaikilla kolmella 

alueella. Hyvä eriyttäminen motivoi oppilasta opiskelemaan ja edesauttaa näin oppimista. 

Opettajan liikkuu kemian kolmella tasolla huomaamattaan ja käyttääkin helposti kaikkia 

tasoja rinnakkain jatkuvasti opetuksessa. Oppilas ei kuitenkaan hahmota tasoja yhtä 

helposti, joten opettajan hyppiessä tasolta toiselle saattaa syntyä väärinkäsityksiä (Eilks & 

Hofstein, 2013). Oppilaat rakentavat tietoa arkielämän päälle, joten oppilaan selitykset eivät 

näin ollen pohjaudu välttämättä tieteelliseen tietoon vaan arkikäsitykseen. Nämä 

vaihtoehtoiset määritelmät vaikeuttavat kemian oppimista ja opettajan olisi hyvä tarttua 

näihin varhain, jotta väärästä ymmärryksestä päästään eroon. On myös syytä muistaa 

tasolta toiseen liikkuessa, että mallien tulkitseminen ei ole yksiselitteistä, eikä niitä saa ottaa 

kirjaimellisesti. Oppilaiden kanssa pitää siis olla mallien kanssa tarkkana, ettei heille 

esimerkiksi jää kuvaa, että happiatomi on punainen, koska sitä yleensä erilaisissa 

mallinnuksissa punaisella merkitään. 

Kemian oppimisen haasteena voi myös olla vaikeus luonnontieteellisen tekstin lukemisessa 

ja erilaiset väärinkäsitykset, jotka voivat esimerkiksi tulla värin ymmärretystä mallista 

(Nakhleh, 1992). Luonnontieteellisen tekstin lukeminen on haastavaa tekstin rakenteen 

takia, koska se sisältää teoriaa ja uusia asioita lukijalle (Mason & Hedin, 2011). 

Luonnontieteellisistä teksteistä puuttuu myös monille muille tekstilajeille tyypillinen 

kerronnallisuus ja ennakoitavuus. Lisäksi ne sisältävät usein kuvaajia, taulukoita ja kaavioita, 

joita pitäisi osata tulkita. Tämäntyyppisten tekstien lukemista olisikin syytä harjoitella, jotta 

kemian opiskelua ei koettaisi niin vaikeaksi. Tekstin rakenteen lisäksi kemiassa tulee eteen 

paljon uusia käsitteitä, joiden muistaminen voi olla vaikeaa, mutta kuitenkin olennainen osa 

kemiaa. Kemiassa oppilaan pitää ymmärtää kemian teorian lisäksi käsitteitä ja erilaisia 

malleja (Brigham ym., 2011). Pelkän ulkoa opettelun lisäksi tarvitaan myös taitoa tulkita, 

ratkaista ongelmia ja erilaisia työskentelytaitoja. Opettajan pitäisi opetuksessaan näin ollen 

huomioida, miten saisi tuettua oppilasta erityyppisten vaikeuksien kanssa. 
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3.3. Keinoja eriyttää kemian opetusta 

Päivi Kousa (2019) on tutkinut väitöskirjaansa muun muassa, millainen opetus kemiassa 

tukisi kaikkien oppilaiden tarpeita mahdollisimman hyvin. Tutkimuksen mukaan oppilaat 

pitävät samoista opetustavoista, taitotasosta riippumatta. Joten opetustavalla ei näytä 

olevan korrelaatiota oppimiseen, vaan ennemminkin oppilaan asenteella.  Lisäksi Kousa on 

esittänyt huolensa opettajien valmiuteen eriyttää kemian opetusta. Yhtenä eriyttämisen 

tapana Kousa (2016) ehdottaa käytettäväksi STSE-opetusta (Science, Technology, Society 

and Environmen) eli arkielämän aiheita kuten tiede, teknologia, yhteiskunta ja ympäristö 

opetuksen kontekstina. Kousan artikkelissa Eriyttäminen kemian opetuksessa (2016) 

todetaan myös eriyttämisen lähtökohdiksi opetuksen selkeät tavoitteet, turvallisen 

oppimisympäristön ja monipuoliset opetusmetodit.  

Kemian opettajat ovat kokeneet, että lahjakkaitten oppilaiden kohdalla, oppimista edistää 

tutkimuksellisuuden, tutkimuksen avoimuuden (Estes & Dettloff, 2008) ja teknologian käyttö 

(Mumba ym., 2015). 

Koska kemian tekstin on haastavaa on oppilaita tuettava myös lukemisessa (Brigham ym., 

2011). Lukemisen avuksi on olemassa erilaisia lukustrategioita, jotka ohjaavat ja helpottavat 

lukemista. Lisäksi erilaiset käsitelistat, kuvat ja yhteenvedot helpottavat lukemista (Mason & 

Hedin, 2011). Myös aktiviteetit missä pääsee itse osallistumaan aktiivisesti ja tekemään 

jotain konkreettista auttavat tiedon oppimisessa, varsinkin jos lukemisen kanssa on 

haasteita (Brigham ym., 2011; Mason & Hedin, 2011; Therrien ym., 2011). Tällaisia 

aktiviteettejä ovat esimerkiksi erilaiset oppimispelit ja kokeellisuus. Erilaiset 

ongelmanratkaisutehtävät ja ennakkokäsitysten selvittäminen tukee tieteellisen ajattelun 

kehittymistä ja auttaa uuden tiedon oppimisessa.  

Uusien käsitteiden oppimisessa tukena voi käyttää käsitteiden analyysiä (Therrien ym., 

2011) tai avainsanatekniikkaa (Brigham ym., 2011). Oleellista on, että oppilas oppii 

ymmärtämään käsitteet, etteivät ne jää vain irrallisiksi sanoiksi, ja ymmärtää tätä kautta 

kemian ja käsitteiden välisen suhteen (Dexter ym., 2011). Käsitteiden ymmärtämisen apuna 

on hyvä käyttää graafista esitystä, jonka avulla on helpompi ymmärtää abstrakteja käsitteitä 

ja käsitteiden välisiä suhteita.  
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3.4. Kokeellinen työskentely 

Osana luonnontieteiden opetusta käytetään kokeellisuutta, ja se onkin kemian opetuksen 

yksi peruskivi (Gilbert, 2002, ss. 69–94). Kokeellisuus tarkoittaa kemiallisen kokeellisen työn 

tekemistä osana opetusta, niin että sen avulla pyritään oppimaan käsitteitä, kemian 

luonnetta, työskentelytekniikoita, suunnittelemaan ja toteuttamaan kokeita ja 

havainnoimaan työskentelyä tai saatua materiaalia ja sen avulla tekemään johtopäätöksiä 

(Vaskuri, 2017). Kokeellisuuden katsotaan siis pitävän sisällään niin oppilaiden tekemät 

kokeelliset työt kuin demonstraatiot ja muun muassa videoanalyysit.  Sen lisäksi että 

kokeellisen työskentelyn tarkoitus on opettaa oppilaalle laboratoriotyöskentelytaitoja, 

työskentelyn olisi tarkoitus tukea myös käsiteltävän aiheen oppimista. Haasteena 

kokeellisessa työssä on, miten oppilaan saa liikkumaan makroskooppisen, 

submikroskooppisen ja symbolisen tason väillä niin, että hän osaisi yhdistettyä työssä 

havaittavat tapahtumat opiskeltuun teoriaan. 

 

3.4.1. Kokeellisuuden historia 

Luonnontieteiden merkitys kasvoi 1700- ja 1800-luvuilla, jonka seurauksena myös kemian 

opetus alkoi kokemaan muutosta (Gilbert, 2002). Osana kemian opetusta, alettiin 

kokeellisuutta pitämään tärkeänä. Sillä miten oppija voisi osata ja ymmärtää kemiaa, jos hän 

ei ole ikinä nähnyt tai itse tehnyt kokeellisia töitä, joka on vahvasti osana kemistin työtä. 

Opetus alkoi muuttumaan ja siihen sisällytettiin yhä enemmän myös kokeellisuutta, toki 

demonstraatioiden osuus oli suuri. 1900-luvun puolen välin jälkeen kokeellisuus vakiintui 

opetuksessa ja opetussuunnitelmiin alkoi kokeellisuuden määritelmä tarkentua niin, että 

oppiminen tuki paremmin laboratoriotyöskentelytaitoja, ongelmanratkaisu ja tutkimus 

taitoja ja kognitiivisia kykyjä (Vaskuri, 2017).  

Vaikka kokeellisuutta pidetään itsestään selvänä osana kemian opetusta, ei se sitä 

välttämättä ole. Joidenkin tutkijoiden mukaan ei ole vielä löytynyt selkeää yhteyttä 

kokeellisuuden ja luonnontieteen oppimisen välillä (esim. Gilbert, 2002; Vaskuri, 2017), eikä 

voida sanoa, että kokeellisuus olisi tehokas ja aikaansaava opetusmetodi luonnontieteiden 

sisältöjen oppimisen kannalta. Toisaalta kokeellisuudella on positiivinen vaikutus 

opiskelijoiden asenteeseen kemiaa kohtaan. Lisäksi kokeellisuus tukee tieteellisten 
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käsitteiden ymmärtämistä, havainnointia ja laboratoriotaitoja, edistää loogista ajattelun 

kehittämistä ja harjoittaa yhdessä toimimista ja kommunikaatiotaitoja. 

Kokeellisuudella on siis oma roolinsa kemian opetuksessa vähintään siinä määrin, että 

oppijalle on annettava kokemus tieteen tekemisestä (Vaskuri, 2017). Vuodesta 1941 lähtien 

kemian opetus on perustunut demonstraatioihin, havainnointiin, oppilastöihin, kokemuksiin 

sekä erilaisiin teorian opetuksiin. 1990-luvun puolessa välissä opetussuunnitelmaan lisättiin 

kokeellinen tiedon hankinta, sen tulkitseminen ja käsittely ja sen kriittinen arvostelu. 

Kokeellisuus liitettiin vahvemmin käsitteiden hahmottamiseen ja ongelmanratkaisemiseen. 

2000-luvulla kokeellisuuden asema on vahvistunut ja samalla on tuotu tieto- ja 

viestintäteknologia mukaan ja suunnattu kokeellisuutta enemmän tutkimus- ja 

ilmiölähtöiseksi. 

 

3.4.2. Eriyttäminen kokeellisuudessa      

Kokeellisuudella katsotaan olevan neljä ohjaavaa periaatetta (Seery ym., 2018): 

1. kokeellisuuden päätarkoituksena on opettaa oppilaalle tieteen tekemistä 

2. oppilaiden valmistaminen laboratorio oppimiseen on hyödyllistä 

3. eritoten kokeellisen työn tekniikoihin on kiinnitettävä huomiota 

4. oppilaiden tunteiden, motivaatioiden ja odotusten huomioiminen on välttämätöntä 

laboratorioympäristössä. 

Näitä periaatteiden listaus osoittaa kuinka haastavaa tehokkaan kokeellisuuden suunnittelu 

ja toteutus on. Jokainen oppija on erilainen ja jotta saamme hänelle tunteen, että hän on 

päässyt tekemään tiedettä ja osa tehdä sitä ja valmistautua oikein kokeellisuuden 

tekemiseen, tarvitaan kokeellisuuteen erilaisia lähestymistapoja ja eri tasoisia 

lähestymistapoja. 

Kemian kokeellista työskentelyä voidaan eriyttää erilaisien työohjeiden avulla. Klassinen 

työohje on tekstimuodossa, jossa kuvataan työssä suoritettavat vaiheet (Zeiner ym., 2019). 

Tällaisen ”resepti” tyylisen ohjeen heikkoutena on kuitenkin se, että oppilas voi suorittaa 

kokeen mekaanisesti ymmärtämättä kuitenkaan miksi jotain tehdään (Cheung, 2007). 

Heikommin oppiville työohje voi olla sarjakuvamainen, jolloin tekstin ohella on selkeä kuva 
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ohjaamassa työskentelyä (Zeiner ym., 2019). Kun tekstin lisäksi on kuva apuna, oppilaalle on 

tuki kokeen suorittamiseen. Sekä ”resepti” että sarjakuva tyylisessä työohjeessa olisi hyvä 

olla havaintoihin ja johtopäätöksiin ohjaavia kysymyksiä, jotka tukisivat kokeellisen työn 

liittämistä opiskeltavaan teoriaan. Hyville oppilaille voidaan tarjota työohjetta avoimempana 

ja opettaa heitä suunnittelemaan kokeellinen työ itse, jonka on katsottu tukevan 

lahjakkaiden oppilaiden oppimista (Estes & Dettloff, 2008). Tällaisen avoimemman 

työohjeen kohdalla opettaja on hyvä ohjata oppilas ensin tutustumaan aiheeseen liittyvään 

teoriaan ja tämän jälkeen varmistaa oppilaalta kyselemällä että hän on ymmärtänyt aiheen 

jonka jälkeen itse työn suunnittelu voi alkaa (Seery ym., 2019). Avoimen lähestymistavan 

apuna voi käyttää kyselypohjaista työohjetta. Kyselypohjaisessa työohjeessa ohjataan 

oppilasta työn itsenäiseen suunnitteluun, sillä erolla avoimeen, että suunnittelua ohjataan 

enemmän ja suunnittelulle annetaan kysymykset, joihin vastaamalla edetään työn 

suunnittelussa ja suorittamisessa (Cheung, 2007). Oppilasta on hyvä tukea työohjeen 

tyypistä riippumatta, työn havainnoinnissa ja varsinkin tulosten analysoinnissa. 

Täytyy myös muistaa, että oppilas vasta harjoittelee tieteen tekemistä, eikä tämän takia 

aina osaa suoraan kertoa mihin aiheeseen kokeellinen työ liittyy tai miten siinä havaitut 

havainnot selitetään teorian avulla (Eilks & Hofstein, 2013). Opettajalle jää tässä tilanteessa 

vastuu ohjata oppilasta oikeaan suuntaan ja auttaa kokeellisen työn liittämistä teoriaan. 

Muuten on vaarana, että kokeellisuus jää irralliseksi muusta opetuksesta, eikä tuekaan 

oppilaan oppimista. 

 

4. Kehitettävänä oleva kokeellinen työ 

Tässä kehittämistutkimuksessa kehitettiin liitteen 1 mukaista työohjetta Punakaalin 

väriskaala. Työssä luodaan punakaali-indikaattorin väriskaalaa ja harjoitellaan samalla 

happojen ja emästen laimentamista. Työohjeen tavoitteena on olla ylöspäin eriyttävä ja 

tästä syystä työohjeeksi on valikoitunut avoin muoto. Työohjeen opettajan ohjeessa on 

vinkkilista, minkä avulla oppilasta voi ohjata ja/tai käyttää työtä enemmän kyselypohjaisena 

työohjeena. 

Työohjeen alussa on lyhyt teoriaosa, jossa kerrotaan happamuudesta ja miten pH asteikko 

toimii. Teoriaosuuden jälkeen on seuraava tehtävänanto:  
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Punakaali on yksi luonnon indikaattoreista, joten sen avulla voidaan määrittää 

liuoksen happamuutta. Käytössäsi on punakaali-indikaattoria, 10 %-

suolahappoa, 10 %-natriumhydroksidia ja kemian luokan välineet.  

Tehtävänäsi on määrittää punakaali-indikaattorin väriskaala. 

 

 

5. Empiirinen ongelma-analyysi      

Kehittämistutkimuksen empiirinen ongelma-analyysi toteutettiin tapaustutkimuksena, jonka 

tavoitteena on kartoittaa, millaisia eriyttämisen tarpeita oppilailla on kokeellisessa 

työskentelyssä (TK2) ja millainen työohje mahdollistaa eriyttämisen (TK3). 

Tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustutkimus, koska tutkimuksen kohteena on yksittäisen 

tapauksen tarkastelu, jossa yksittäistapauksia tarkastellaan osana kokonaisuutta. Tutkimus 

noudattaa pääpiirtein laadullista tutkimusstrategiaa, sillä siinä haluttiin perehtyä 

tutkittavaan ilmiöön niin, että vastaajan näkökulma ja kokemukset näkyivät. Toki 

tapaustutkimukselle tyypilliseen tapaan aineistonkeruussa hyödynnetään myös määrällisen 

tutkimuksen piirteitä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009) 

 

5.1. Aineiston kerääminen 

Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella (liite 2), johon tutustutaan tarkemmin 

tämän työn osassa 5.1.1. Tämän lisäksi kokeellisen työsuorittamiseen liittyvin kysymysten 

rinnalla käytetiin havainnointia kokeellisen työn suorittamisen aikana. Aineisto kerättiin 

loppukeväästä 2022 Uusimaalaisen kunnan yhdessä yläkoulussa. Kokeellista työtä oli 

testaamassa 18 yhdeksäsluokkalaista valinnaisen science ryhmän oppilasta.  

 

5.1.1. Kyselylomake 

Kyselylomake (liite 1) koostui kuudesta osiosta, josta ensimmäisessä esiteltiin tutkimus ja 

annettiin lupa tutkimuksen tekemiseen (kysymys 1). Lisäksi kysymykset on numeroitu 

juoksevalla numeroinnilla koko kyselylomakkeen läpi. Viimeinen osio sisälsi kiitokset ja 
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vapaaehtoisen palautteen tutkimuksen tekijälle (kysymys 15). Toinen osio käsittelee 

taustatietoja, joiden avulla pystytään muun muassa peilaamaan oppilaiden taso 

kokeellisessa työssä onnistumiseen (kysymys 2: Kemian arvosana). Eli oliko työohje vaikea 

heikommille oppilaille tai liian helppo hyville oppilaille. Lisäksi toisessa osiossa kartoitettiin 

oppilaiden asenteita kemiaa kohtaan (kysymys 3: Pidätkö kemian opiskelusta & kysymys 4: 

Kemia on mielestäni vaikea oppiaine), joiden avulla voidaan tulkita vastausten 

luotettavuutta. Samalla toinen osio toimii esittelynä erilaisille kysymystyypeille 

(monivalinta-, likert- ja tekstikysymys), joita tutkimuksessa käytettiin. 

Kolmas osio kartutti vaikeuksia kokeellisessa työskentelyssä (kysymys 5). Osion jokaiseen 

väitteeseen vastattiin asteikolla täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä. Osion väitteet: 

• En ymmärrä työohjetta 

• En osaa kemian työvälineiden nimiä 

• En ymmärrä, mitä kemikaaleja käytän, jos niistä on vain kemiallinen kaava annettuna 

• En ymmärrä, miten kokeellinen työ liittyy käsiteltävään aiheeseen 

• En osaa tehdä havaintoja kokeellisen työn aikana 

• Kokeelliset työt ovat parasta kemiassa 

• En osaa tehdä työtä itsenäisesti pelkän kirjallisen ohjeen avulla 

• Kokeellisen työn itsenäisesti suorittamisen osaaminen riippuu siitä, millaisen 

työohjeen saan. 

 

Tässä työssä esitellään kolme erilaista työohjetta, joiden avulla kokeellisuutta voi eriyttää: 

avoin, ”resepti” ja kuvallinen. Kyselylomakkeen neljäs osio käsitteli näitä kolmea kokeellisen 

työn ohjetyyppiä. Osion ensimmäinen kysymys kysyy (kysymys 6): Millainen työohje minulle 

sopii? Kysymykseen vastatiin likert-asteikolla sen mukaan, kuinka hyvin oppilas osaisi lähteä 

työskentelemään tietyntyyppisen työohjeen avulla (kuva 2). Tämän lisäksi tässä osiossa 

kysyttiin millaisen työohjeen oppilas itse valitsisi näistä kolmesta, jos saisi valita (kysymys 7), 

ja perustelut tähän (kysymys 8). Lisäksi oppilas kuvaili millainen työohje sopisi itselleen 

parhaiten, joko kolmesta esitellystä tai omin sanoin (kysymys 9). Osion tavoitteena oli tutkia 

millainen työohje sopisi parhaiten eriyttämiseen ja samalla antaa osviittaa oliko 

kehitettävän työohjeen lähtöasetelma liian vaikea tutkimukseen osallistujille. 



19 
 

Kuva 2 Kyselylomakkeen osion 4 ensimmäinen kysymys 

 

Osion viisi kysymykset liittyivät testattuun kokeelliseen työhön. Kysymys 10 piti sisällään 

kolme väitettä, joihin vastattiin joko KYLLÄ tai EI. Ensimmäinen väite kuului: Ymmärsin heti 

mitä pitää tehdä. Osa on voinut tehnyt vastaava kokeellisen työn aikaisemminkin, joten 

toinen väite kysyi tätä (Olen tehnyt vastaavan kokeen ennen) ja kolmas väite otti kantaa 

työn onnistumiseen (Sain heti luotua punakaalin koko väriskaalan. Eli sait näkyviin muitakin 

värejä, kun punaisen ja keltaisen, itse indikaattorin lilan lisäksi.). Kaksi seuraavaa kysymystä 

otti kantaa avun tarpeeseen työssä (Kysymys 11: Tarvitsin apua edetäkseni työssä & 

kysymys 12: Millaista apu tarvitsit?). Kysymys 13 sisälsi kaksi väitettä (Työohjeen asettelu oli 

liian vaikea, ja Ymmärsin mihin kemian aiheeseen työ liittyi) ja niihin vastattiin likert-

asteikolla täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä. Osion viimeinen kysymys pyysi 

kuvailemaan lyhyesti, miten oppilas loi punakaali-indikaattorin väriskaalan (kysymys 14, 

kuva 3)  
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Kuva 3 kyselylomakkeen osion 5 viimeinen kysymys 

 

5.1.2.  Tutkimusasetelma 

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat pärjäävät kemiassa, sillä suurin osa saa kemiasta 

vähintään kiitettävän (10/18) ja vain yksi on saanut kemiasta alle kahdeksan arvosanakseen 

(kysymys 2). Kuvaajassa 1 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden kemian 

arvosanat.  

Kuvaaja 1 Kemian arvosanajakauma tässä tutkimuksessa (kysymys 2)

 

8

2

7

1

Kemian arvosanajakauma

10 - erinomainen 9 - kiitettävä 8 - hyvä

7 - tyydyttävä 6 - kohtalainen 5 - välttävä
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Oppilaiden asennetta kemiaa kohtaan kartutettiin kysymyksillä 3 ja 4. Yhdeksän oppilasta 

(9/18) sanoo pitävänsä kemiasta, kaksi kertoo, ettei pidä kemiasta (2/18) ja loput seitsemän 

(7/18) ilmoittavat kiinnostuksen riippuvan siitä mitä tehdään tai sijoittuvat jonnekin kahden 

ääripään välille. Kemia koetaan jokseenkin helpoksi oppiaineeksi (7/18) toisaalta se koetaan 

myös jokseenkin vaikeaksi aineeksi (5/18). Osa kokee kemian haastavan sopivasti, eli ei se 

ole vaikeaa eikä helppoa (5/18) ja yksi ilmoittaa, että kemia on helppoa (1/18). Kysymyksen 

4 vastaukset ovat nähtävissä kuvaajassa 2. 

Kuvaaja 2 Millaisena oppiaineena kemia koetaan (kysymys 4) 

 

 

 

5.2. Aineiston analysointi 

Laadullinen ja määrällinen tutkimusmenetelmä on usein vaikea erottaa toisistaan (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009)  ja tässä tapaustutkimuksessa onkin hyödynnetty molempia menetelmiä eli 

menetelmäksi on valittu monimenetelmällinen tutkimusstrategia. Kyselylomakkeessa 

käytettiin sekä määrällisen tutkimuksen asteikollista vastaamista kuin laadullisen avointa 

vastausmallia, jossa vastaaja näkökulmat ja kokemukset näkyvät. Lisäksi kyselylomakkeen 

rinnalla käytetään havainnointia kokeellisen työn suorittamisen aikana. Tutkimuksessa siis 

hyödynnettiin erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, jonka takia se lasketaan 

monimenetelmälliseksi tutkimukseksi (Tashakkori & Creswell, 2007). Kahden menetelmän 

rinnakkain käytön tavoitteena on täydentää toisiaan.  
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Tutkimus kuitenkin analysoitiin aineistolähtöisellä sisältöanalyysillä. Sisältöanalyysi on 

laadullisen aineiston perusanalysointimenetelmä (Tuomi & Sarajärvi, 2009), joka kuitenkin 

sopii tässä tutkimuksessa koko aineiston analysoinnin perustaksi. Sisältöanalyysilla 

tarkoitetaan kuullun, nähdyn tai kirjoitetun aineiston analyysiä väljänä teoreettisena 

kehyksenä. Sisältöanalyysi etenee seuraavien vaiheiden mukaisesti: Tärkein vaihe aineiston 

analyysissa on tehdä vahva päätös siitä, mitä haluaa siitä saada irti, sillä tutkimuksen 

aineistosta löytyy helposti monta kiinnostavaa aihetta, johon tarttua. Kun on tehty päätös 

mitä tutkitaan, käydään aineisto läpi ja kerätään siitä kaikki tutkimuksen kannalta 

kiinnostavat tiedot ylös. Kiinnostavat tiedot jaetaan teemoittain tai muulla mielekkäällä 

tavalla ryhmitellään. Lopuksi kirjoitetaan yhteenveto.  

Sisältöanalyysin jaetaan kolmeen lähestymistapaan: aineistolähtöinen, teoriaohjaava ja 

teorialähtöinen (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Teorialähtöisellä analyysillä tarkoitetaan 

analyysia, jossa nojataan tiettyyn teoriaan, malliin tai auktoriteetin esittämään ajatteluun. 

Teoriaohjaava analyysi on teoreettisia kytkentöjä, mutta ne eivät pohjaudu suoraan 

teoriaan tai teoria voi toimia apuna analyysin etenemisessä. Aineistolähtöinen analyysi, jota 

tässäkin tutkimuksessa käytetään, tarkoittaa aineiston tulkitsemista suoraan ja aineistosta 

pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus. Aineistolähtöisessä analyysissa aineiston 

johtopäätöksiä verrataan teoriaan.    

 

5.3. Luotettavuus 

Tapaustutkimuksen luotettavuutta tukee hyvä tutkimuksen raportointi, joka puolestaan 

tukee sitä, että lukija kokee, että hänelle on esitetty kaikki oleelliset tiedot ja tutkimus on 

toistettavissa. Lisäksi tapaustutkimuksen tyypillisin luotettavuustekijä on triangulaatio, joka 

tässä tutkimuksessa toteutuu kahden eri tutkimusmetodin rinnakkaisella käytöllä. 

Trilangulaatiolla pyritään varmistamaan, että tutkimuksen tulokset ovat yhdenmukaisia tai 

yhdensuuntaisia, eivätkä ole riippuvaisia vai yhdestä metodista. (Eriksson & Koistinen, 2014) 
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5.4. Eettiset asiat 

Kysely teetettiin pseudonyyminä, joka on tyypillistä laadulliselle tapaustutkimukselle, jossa 

vastaajaa ei tunneta, mutta avoimista vastauksista voi vastaajan personoida. Kyselyn 

taustatiedoissa kysyttiin kemian arvosanaa. Tällä pyrittiin tutkimaan, minkä tasoiselle 

oppijalle kokeellista työtä on testattu, jotta voidaan tarkastella, onko kokeellisen työn 

asettelu ollut lähtökohdiltaan liian vaikea/helppo oppilaille. Lisäksi arvosanaa voitiin peilata 

tietyn tasoisten oppilaiden eriyttämisen tarpeisiin. Lisäksi kartutettiin oppilaan asennetta ja 

kokemuksia kemiaa kohtaan, kysymällä hänen mielipidettään kemiasta oppiaineena ja 

kokeeko hän kemian vaikeaksi aineeksi. 

Tutkimuksen suorittamista varten haettiin tutkimislupa kohdekunnalta (asiatunnus: 

TUUDno-2022-746). 

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat ovat yhdeksäsluokkalaisia, eli alaikäisiä, mutta 

täyttäneet jo 15-vuotta. Ennen tutkimuksen suorittamista heidän huoltajilleen ilmoitettiin, 

että oppilas tulee osallistumaan kyseiseen tutkimukseen. Lisäksi tutkimukseen osallistunut 

oppilas antoi luvan vastaustensa käyttöön tutkimuksessa. Kyselyn vastaukset käsitellään 

luottamuksellisesti, eivätkä ne mene sellaisenaan eteenpäin muille kuin tutkimuksen 

tekijöille. 

 

5.5. Tulokset 

5.5.1. Yleisesti kokeellinen työskentely 

Tutkimuksen viides kysymys kartutti vaikeuksia kemian kokeellisessa työskentelyssä 

(kuvaaja 3). Kokeellisen työn suorittaminen alkaa työohjeesta, joten työohjeen 

ymmärtäminen on oleellinen osa työskentelyä. Testiryhmässä yksi sanoi, ettei ymmärrä 

työohjetta, puolet sanoivat pärjäävänsä työohjeen kanssa hyvin (9/18). Loput kahdeksan 

(8/18) kokivat työohjeen kanssa työskentelyn jokseenkin vaikeaksi, mutta eivät kuitenkaan 

ylivoimaisen vaikeaksi. Työohjeen haastavuutta tuki väite: Kokeellisen työn itsenäisesti 

suorittamisen osaaminen riippuu siitä, millaisen työohjeen saan. Väitteen kanssa puolet 

olivat samaa tai jokseenkin samaa mieltä (8/18) ja vain muutama eri tai jokseenkin eri mieltä 

(3/18). Näyttäisi että työohjetyypillä on vaikutusta siihen, miten hyvin sen kanssa pärjätään 

(kuvaaja 4). Myös väite: En osaa tehdä työtä itsenäisesti pelkän kirjallisen ohjeen avulla, tuki 
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sitä, ettei työohjetta koeta vaikeaksi, sillä puolet sanovat, että osaisivat työskennellä 

itsenäisesti pelkän työohjeen avulla (9/18). Toki tässäkin väitteessä näkyi se, että 

työohjetyypillä on vaikutusta, kuinka pelkän kirjallisen ohjeen avulla pärjättäisiin. Kolme 

(3/18) sanoi itsenäisesti pelkän työohjeen avulla työskentely olevan vaikeaa ja kuudelle 

(6/18) työskentely näin ei ole helppoa muttei liian vaikeaakaan. Kemian työvälineet ovat 

suurimmalle osalle tuttuja (15/18), eivätkä näin ollen aiheuta hankaluuksi työskentelyssä. 

Kemikaalien merkintäkään ei näyttäisi tuottavan vaikeuksia sillä yli puolet sanoivat 

tuntevansa ne hyvin (13/18). Testiryhmässä puolet ymmärtävät kokeelliseen työhön 

liittyvän teorian (8/18), vajaa puolet (7/18) ymmärtävät jossakin määrin työn kytkemisen 

kemian teoriaan ja vain muutamalla se aiheuttaa hieman vaikeuksia (3/18). Näyttää vahvasti 

kuitenkin siltä, että kokeellinen työ ja teoria osataan hyvin yhdistää. Havaintojen teko sujuu 

testiryhmällä hyvin, sillä vai muutamalla on vaikeuksia (3/18) havaintojen teossa. 

Kokeellisuus kuuluu kemiaan ja suurin osa sanoikin, että kokeellisuus on kemian helmi 

(11/18), mutta oli niitäkin, jotka eivät kokeellisuudesta pahemmin piittaa (5/18). 

Kuvaaja 3 Vaikeudet kokeellisessa työskentelyssä (kysymys 5)

 

3

2

1

6

3

3

1

5

5

8

3

3

2

2

6

7

4

10

8

7

7

3

5

1

5

5

5

8

8

2

4

2

En ymmärrä työohjetta

En osaa kemian työvälineiden nimiä

En ymmärrä, mitä kemikaaleja käytän, jos
 niistä on vain kemiallinen kaava annettuna

En ymmärrä, miten kokeellinen työ
 liittyy käsiteltävään aiheeseen

En osaa tehdä havaintoja
 kokeellisen työn aikana

Kokeelliset työt ovat parasta kemiassa

En osaa tehdä työtä itsenäisesti
 pelkän kirjallisen ohjeen avulla

Kokeellisen työn itsenäisesti
 suorittamisen osaaminen riippuu siitä

 millaisen työohjeen saan

Vaikeudet kokeellisessa työskentelyssä

täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä en samaa enkä ei mieltä

jokseenkin eri mierltä täysin eri mieltä



25 
 

Kuvaaja 4 Osio 3 väitteet 1 ja 8

  

 

Osiossa neljä tutkittiin millainen työohjetyyppi olisi oppilaan mielestä paras. Tutkimuksessa 

työohjetyypit oli rajattu kolmeen: avoin, resepti ja kuvallinen. Reseptiohje valikoitu 

testiryhmässä helpoiten lähestyttäväksi (10/18) työohjeeksi toki kuvallinenkin koettiin 

helpoksi työohjetyypiksi (8/18) (taulukko 5). Avoin työohjetyyppi oli selkeästi näistä 

kolmesta vaikein lähestymistapa, sillä tässä vastaukset hajaantuivat eniten, osa ei osaisi 

lähteä olenkaan liikkeelle (2/18) ja osalle ei avoin työohje tuottaisi vaikeuksia (3/18). Puolet 

(9/18) valitsisi näistä kolmesta ohjetyypistä reseptimallisen ohjeen (kuvaaja 6), sillä ohjeessa 

kerrotaan tarkasti, miten työssä edetään ja lisäksi siksi että itse työn suorittamista ei tarvitse 

ihmetellä vaan voi keskittyä havaintoihin ja johtopäätöksiin (Taulukko 1). Kuvallinen ohje 

valittaisiin saman selkeyden takia, kuin resepti, toki kuvallisessa on tekstin lisäksi myös kuva 

tukemassa tekemistä (kuvaaja 6 & taulukko 1). Kuvallisen työohjetyypin valitsisi neljännes 

vastanneista (4/18) ja loppu neljännes (5/18) valitsisi avoimen ohjetyypin. Avoin työohje 

valittaisiin siksi, että se kanssa työskennellessä pääsee itse pohtimaan, miten työtä 

lähestytään ja miten työn toteuttaa (kuvaaja 6 & taulukko 7). 
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Kuvaaja 5 Millainen työohje minulle sopii? (kysymys 6)

 

 

Kuvaaja 6 Jos saisin valita, 
millaisien työohjeen valitsisit? 

(kysymys 7)

Taulukko 1 Esimerkki vastauksia kysymykseen 8 

ohjetyyppi perustelu 
"Resepti" sitä on helppo seurata, ja sen sijaan että käyttäisi 

 aikaa niin paljon siihen, että yrittää selvittää mitä ohje tarkoittaa, voi käyttää 
aikaa siihen, mitä reaktiossa tapahtuu ja mitä siitä voi oppia. 

Kuvallinen se on yksinkertaisin ja selkein 
Avoin Avoimessa ohjeessa pääsee itse miettimään itse mitä pitää tehdä. 

 

Viimeisenä kysymyksenä osiossa neljä oppilas kertoi millaisen työohjeen avulla oppisi 

parhaiten. Vastaukset jakautuivat hyvin tasaisesti viiden erilaisen vastauksen nippuihin, 

joista yksi vaihtoehto oli, ettei oppilas osannut kertoa tähän mitään mielipidettä. Suurin osa 

valitsi jonkin kolmesta osiossa eritellystä työohjetyypistä (avoin, ”resepti”, kuvallinen), 

mutta muutama kuvaili omin sanoin millainen työohje olisi paras. Avoin työohje valikoitui 

parhaimmaksi oman oppimisen kannalta (5/18), sillä siinä pääsee pohtimaan itse asiaa, 

vaikkei se aina olisikaan helpoin vaihtoehto. Toisaalta myös ”resepti” työohje oli suosittu 

(4/18), sillä tämän työohjeen avulla pääsee helpoiten etenemään itsenäisesti. Toki 

toivomuksena oli, että ohjeen lisäksi olisi myös lyhyt aiheen avaaminen. Kuvallinen (3/18) 

työohje valikoitu parhaaksi sen takia, että sen avulla on helppo työskennellä, koska kuva 
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auttaa tekstin rinnalla. Uutena työohjetyyppinä oppilaat kuvailivat ohjeen, jossa olisi tilaa 

omalle pähkäilylle (2/18), mutta enemmän ohjatusti kuin avoimessa työohjeessa. 

 

5.5.2. Kokeellisen työn testaus 

Kyselylomakkeen viides osio piti sisällään kysymyksiä, jotka liittyivät kehitettävän olevaan 

kokeelliseen työhön, jota oppilaat pääsivät kokeilemaan. Vajaa puolet (8/10) oli tehnyt 

vastaavanlaisen kokeellisen työn ennenkin, tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, että he olisivat 

osanneet työtä suorittaa. Puolet niistä, jotka olivat vastaavan kokeen ennen suorittaneet, 

tiesivät heti mitä pitää tehdä ja tästä osasta vain puolet (2/18) saivat kokeen onnistuman 

heti (kuvaaja 7). Puolet heistä, jotka olivat vastaavan kokeellisen työn ennenkin tehneet, 

tarvitsivat apua liikkeelle lähdössä, ja puolet heistä eivät avusta huolimatta osanneet 

kokeellista työtä suorittaa (3/18). Reilulle puolelle (10/18) kokeellinen työ oli kokonaan uusi, 

mutta siitä huolimatta kolmannes heistä onnistui ilman apua suorittamaan työ (3/18) 

(kuvaaja 8). Lopuille, joille työ oli uusi, se tuotti vaikeuksia. Ohjeistuksen avulla osa suoriutui 

kokeellisesta työstä (3/18) ja osalla se ei oikein ottanut onnistuakseen sittenkään (4/18). 

Kaiken kaikkiaan vain muutama onnistui kokeellisessa työssä, eikä se riippunut siitä oliko 

oppilas tehnyt vastaavan kokeellisen työn ennenkin vai ei. Onnistuminen kokeellisessa 

työskentelyssä ei myöskään riippunut oppilaan arvosanasta, sillä kympin oppilaista noin 

puolet onnistuivat työssä, ja toisaalta myös osa arvosanan kahdeksan oppilaista onnistui 

työssä. Nämä tulokset tukevat havaintoja kokeellisen työn suorittamisen ajalta. Muutama 

osasi suorittaa työn heti ja osa sai suoritettua sen, sen jälkeen, kun olivat saaneet apua joko 

opettajalta tai kaverilta. Osalle työ osoittautui kuitenkin liian vaikeaksi eivätkä he jaksaneet 

keskittyä pohtimaan yhdessä, mitä pitäisi tehdä vaan luovuttivat, kun eivät saaneet suoraan 

vain ohjetta mitä pitäisi tehdä.  
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Kuvaaja 7 Olen tehnyt vastaavan kokeellisen työn aikaisemminkin ja miten siinä onnistuin

 
 

Kuvaaja 8 En ole tehnyt vastaavan kokeellisen työn aikaisemminkin ja miten siinä onnistuin 
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Yleisvaikutelma kokeellisen työn suorittamisessa oli, että työ on liian vaikea, ja apua 

tarvittiin, jotta päästiin liikkeelle ja etenemään työssä. Tätä havaintoa tukeekin 

kyselylomakkeen vastaukset, josta viisi (5/18) kertoi osanneen työn ilman ongelmia ja loput 

tarvitsivat apua saadakseen luotua väriskaalan (kuvaaja 9). Suurin osa tarvitsi työssä apua. 

Avun tarve vaihteli suuresti ja se mistä oppilas lähti apua pyytämään vaikutti paljon siihen 

pääsikö oppilas pohtimaan työn toteutusta itse vai saiko hän vain ohjeen tee näin. Osa 

selvisi sillä, että heitä auttoi alkuun, jonka jälkeen työ sujui ongelmitta. Osa tarvitsi apua 

toteuttaakseen laimennoksen, kun idea miten teoriassa pH-arvot eroavat toisistaan oli 

tiedossa. Toiset ihmettelivät kaverin kanssa tai kysyivät apua kaverilta, joka osasi työn 

tehdä, tällöin apua oli lähinnä ”tee näin” ohje. Näin ei välttämättä päästy haluttuun 

lopputulemaan, mutta saatiin ainakin luotua eri värejä. Niiden kanssa, jotka saivat apua 

opettajalta, pohdittiin yhdessä, miten saataisiin muutettua hapon tai emäksen vahvuutta ja 

tätä kautta luotua väriskaala punakaali-indikaattorille.  Toiset tarvitsivat enemmän apua 

eivätkä välttämättä päässeet ollenkaan kärryille, miten hapon tai emäksen saisi 

laimennettua niin, että tietäisi varmasti, että laimennettu liuos olisi varmasti eri pH-

arvoinen, kuin aikaisempi liuossa. Opettajan kanssa työskennelleet saivat suoritettua työn 

halutusti, toki ei se näinkään kaikille ollut helppoa ja toiset luovuttivat, kun eivät jaksaneet 

itse pohtia mitä tehdä, vaan olisivat halunneet suoraan ohjeen mitä pitää tehdä. Toki osa 

niistä, jotka saivat apua opettajalta ja ymmärsivät että happoa tai emästä piti laittaa eri 

määrä testiliuokseen, tyytyivät tähän, eivätkä välttämättä saaneet luotua koko pH-

asteikkoa. 
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Kuvaaja 9 Kuinka paljon apua tarvitsin kokeellisen työn suorittamiseen (kysymys 11) 

 
 

Avun tarvitsijat eivät ymmärtäneet työohjeen avulla mitä pitäisi tehdä. Näin ollen työohjeen 

asettelu oli liian haastava testiryhmälle, kuten tutkimuksen kysymyksen 13 väitteestä 

”Työohjeen asettelu oli liian vaikea” käy ilmi. Väitteen kanssa noin puolet olivat samaa tai 

jokseenkin samaa mieltä (8/18) ja neljännekselle työohje oli suhteellisen haastava, mutta he 

selvisivät sen avulla (5/18). Vain neljännekselle työohje ei tuottanut juurikaan haastetta 

(5/18). Vaikka työohjeen avulla ei osattu kokeellista työtä suorittaa suurin osa kuitenkin 

ymmärsi, mihin kemian aiheeseen kokeellinen työ liittyi (13/18). Neljännekselle oppilaista 

kokeellinen työ aiheutti vaikeuksia, eivätkä he ymmärtäneet, mitä kemian aihetta työllä 

harjoiteltiin (4/18). (kuvaaja 10) 
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Kuvaaja 10 Kysymys 13 

 

 

Haasteena työssä oli se, että värejä sai luotua kokeilemalla, jonka jälkeen tyydyttiin tähän 

eikä pohdittu ollenkaan saatiinko näin varmasti näkyviin kaikki pH-arvot ja mikä väri kertoi 

minkä pH-arvon. Tämä käy hyvin ilmi kysymyksestä 14, missä oppilaiden piti kertoa, miten 

oli työn suorittanut (taulukko 2). Vajaa puolet (7/18) vastaajista vastasi tähän kysymykseen 

niin, ettei vastauksesta käynyt ilmi, miten oppilas oli työn tehnyt. Kolme (3/18) kuvaili 

tehneensä työn niin, että olivat oikeasti onnistuneet luomaan koko väriskaalan. Eli oppilas 

oli ensiksi laittanut kaikkiin saman verran vettä ja indikaattoria (tai pelkästään 

punakaalimehua) ja tämä jälkeen ensimmäiseen kymmenen tippaa happoa/emästä ja 

siirtänyt tästä tipan seuraavaan, josta siirtänyt tipan seuraavaan ja jatkanut näin (kuva 4). 

Suurimmassa osassa vastauksista (6/18) käy ilmi, että ajatus on ollut oikea, eli happoa tai 

emästä on laitettu eri määrä, mutta toteutus on kuitenkin ollut puutteellinen (kuva 5). Se 

että happoa/emästä on erimäärä ei vielä takaa, että liuoksen pH arvot olisivat eri yksikköä ja 

vaikka olisikin onko näin saatu käytyä kaikki pH yksiköt läpi. Osa oli myös laittanut sekä 

happoa että emästä samaan näytteeseen ja luonut värejä näin. Muutama (2/18) kertoo vain 

sekoitelleen aineita ja saanut näin luotua eri värejä. 
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Taulukko 2 Esimerkkivastauksia kysymykseen 14 

Keltainen, vihreä, sininen, liila, pinkki, punainen  
Kaikkiin punakaali-indikaattoria saman verran. Suolahappoa/ natriumhydroksidia 
ensimmäiseen kymmenen tippa. 
 Siitä yksi tippa seuraavan ja seuraavasta yksi tippa seuraavaan ja kaikki näin läpi 
Sekoitin vettä ja aineita, ja pyrin luomaan pienempiä ja suurempia happamuus-ja 
emäksisyys arvoja.  
Indikaattori näytti miten hapanta/emäksistä liuos oli. 
Lisäämällä punakaaliin suolahappoa ja natriumhydroksidia eri määrän ja sekaisin 
Sillee et jotenki tiputtaa vähän kaikkee siihe juttuun ja sit sekottaa ja kattoo mitä värei o 

 

 

 
Kuva 4 Erään oppilaan kokeellisen työn suoritus, jossa on saatu luotua lähes kokonaan 

punakaali-indikaattorin väriskaala
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Kuva 5 Erään oppilaan kokeellisen työn suoritus, jossa on lähdetty kokeilemaan värien 

luomista eri määrällä happoa/emästä, muttei ole pohdittu onko liuos laimennut tarpeeksi, 

että pH arvo olisi muuttunut yhden yksikön 

Vaikka työohjeen alussa oli lyhyt teoriaosuus, eivät oppilaat osanneet sen avulla tehdä 

hapolle/emäkselle laimennosta. Ajatus eri vahvuisista liuoksista kuitenkin oli, muttei 

kuitenkaan ymmärretty miten saataisiin luotua pH-asteikko 1–13, laimentamalla liuoksia 

oikein. 

 Kokeellisen työn suorittamisen aikana kävi ilmi, ettei kaikki oppilaat olleet ihan varmoja 

kumpi annetuista aineista oli emäs ja kumpi happo. Suurimmalle osalle nämä kuitenkin 

olivat ihan tuttuja aineita eivätkä tuottaneet ongelmaa. Lisäksi selkeästi ajatus 

neutraloitumisesta oli osalle vieras, sillä he lisäsivät sekä happoa että emästä 

näyteliuokseen. Se osasiko oppilas valita oikeanlaiset työvälineet, jäi kokeellisen työn aikana 

kokonaan havaitsematta, sillä olin koonnut liian ohjaavasti tavarat pöydälle. Osa työhön 

tarvittavista välineistä piti hakea varastosta ja koska työ suoritettiin itsenäisesti, eikä 

pareittain, piti välineitä hakea myös toisesta luokasta. Koska laitoin nämä tarjolle samalle 

pöydälle indikaattorin kanssa, oppilaat tietenkin tajusivat käyttää näitä. 
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6. Pohdinta 

Kemia on vaikea oppiaine sen tieteellisen luonteen ja abstraktiuden takia (Gilbert, 2002). 

Jotta ymmärrämme paremmin ympäröivää maailmaa, on kemian opetus kuitenkin 

tarpeellista. Oppilasta on autettava kemian tiedon ymmärtämisessä ja  yksi tapa auttaa 

tiedon sisäistämisessä on kokeellisuus (Brigham ym., 2011; Mason & Hedin, 2011; Therrien 

ym., 2011). Koska oppilasryhmät ovat hyvin heterogeenisia, nousee tarve eriyttää opetusta  

(Biddle, 2006; Brigham ym., 2011). Näin ollen myös kemian kokeellista työskentelyä on syytä 

eriyttää ja tämän tutkimuksen tavoitteenakin oli paneutua kokeellisen työskentelyn 

eriyttämiseen. Myös perusopetuksen opetussuunnitelmassa (Opetushallitus, 2014) otetaan 

kantaa kokeellisuuden eriyttämiseen, jossa yhtenä esimerkkinä eriyttämisen keinona 

käytetään roolitusta kokeellisuuden aikana. 

Kemian kokeellista työtä voidaan eriyttää erilaisten työohjeiden avulla. Mitä avoimempi 

työohje on, sitä taitavampi oppilaan tulee olla (Estes & Dettloff, 2008) ja mitä enemmän 

työohje ohjaa suoraan mitä tehdä sitä helpompi työohje on (Zeiner ym., 2019). Lisäksi 

kokeellisen työn ohella olevia työskentelyä ohjaavia kysymyksiä voi vaihdella eri tasoisiksi. 

Kysymysten olisi hyvä ohjata työn suorittamisen lisäksi, havaintojen tekemiseen ja 

johtopäätöksiin. Tutkimuksen suuntaus työohjeen avulla eriyttämiseen on siis validi 

ratkaisu. 

Koska tutkimus tehtiin yhdeksännen luokan valinnaisen science ryhmän oppilaiden kanssa, 

oletus oli, että oppilaat olisivat harjautuneita kemian opiskelussa. Tämä piti paikkansakin 

sillä tutkimukseen osallistuneet oppilaat pärjäävät kemiassa hyvin (vähintään arvosana 8). 

Science valinnainen pitää sisällään myös matematiikkaa ja fysiikkaa, joten oppilaalle kemia 

ei välttämättä ole ollut se mielenkiintoisin aine mitä tämä valinnainen on tuonut mukanaan, 

toki vain muutama testiryhmästä ei pidä kemiasta. Se että pitää opiskeltavaa ainetta 

mielenkiintoisena, tukee opiskelumotivaatiota ja näin ollen edesauttaa myös 

koulumenestyksessä (Tomlinson, 2004). Vaikka testiryhmä oli jakautunut hyviin ja 

motivoituneisiin oppilaisiin, ei se taannut, että testatun kokeellisen työn suorittaminen olisi 

ollut helppoa. Vain muutama onnistuin suoriutumaan työstä ilman apuja, suurin osa tarvitsi 

jonkinlaista apua saadakseen työn suoritettua ja osalle se osoittautui ihan mahdottomaksi. 

Tämä kertoo, että työ oli liian vaikea kyseiselle testiryhmälle ja työohjetta voisi näin ollen 

hieman helpottaa. Työohje toimi kuitenkin hyvin tällaisenakin ja se haastoi oppilaita. Toki 
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suurin osa pääsi kärryille mitä tehdä, kun heidän kanssaan pohti, miten edetä ja osoitti 

suunnittelun oikeaan suuntaa. Kehitettävää työohjetta voisi siis kehittää enemmän 

kyselypohjaiseen ja luoda rinnakkaiset työohjeet erilaisilla ohjetyypeillä, kuten kuvallinen ja 

”resepti”, jotka ovat avointa työohjetta helpommat lähestymistavat (Cheung, 2007; Estes & 

Dettloff, 2008; M. K. Seery ym., 2019; Zeiner ym., 2019). Osan luovuttaminen sopii hyvin 

kuvaan, että on tehty kokeellisuutta paljon ”resepti” ohjeella ja tämän takia työstä on voinut 

suoriutua ajattelematta mitä tekee (Cheung, 2007). Tai ehkä työohjeessa oli liikaa tekstiä 

eikä sen lukemiseen jaksettu keskittyä ja näin ollen todettiin suoraan, ettei osaa. Koska 

suurin osa kuitenkin ymmärsi mihin kemian aiheeseen kokeellinen työ liittyi. Työssä 

epäonnistuminen näyttäisi johtuvan joko siitä ettei ymmärrä teoriaa asian takana tai taitoon 

osata suunnitella kokeellista työtä millä havainnollistaisi asiaa. Yhtenä haasteena 

kokeellisuudessa onkin nostettu esille, miten oppilas osaa yhdistää tekemänsä kemiallisen 

työn käsiteltävään teoriaan (Eilks & Hofstein, 2013). Toki kokeellisuudessa saattaa olla 

puutteita myös koronapandemian takia aiheutuneista etäopiskelujaksoista, jonka aikana 

oppilaat eivät ole päässeet harjoittelemaan kokeellisuutta samalla tavalla kuin jos opetus 

olisi ollut lähiopetusta. Testiryhmän koulussa opiskellaan kurssimuotoisesti, joka tarkoittaa 

sitä, että kemiaa opiskellaan viidennes lukuvuodesta. Tämän takia kemia on huonossa 

tapauksessa voitu opiskella lähes kokonaan etäopetuksessa. Tutkimuksessa ei kuitenkaan 

ilmennyt puutteita kokeellisen työn suorittamisessa, jos kokeellisuuden itsenäisesti 

suunnittelua ei lasketa mukaan. 

Vaikka koronapandemia on tuottanut kemian opetukselle haasteita, se ei kuitenkaan ole 

vaikuttanut oppilaiden osaamiseen työskentelyn kannalta olennaisiin asioihin, kuten 

turvalliseen työskentelyyn, työvälineiden oikeaoppiseen käyttöön ja kemikaalien 

tunnistamiseen. Vaikka käsitteet ovat kemiassa vaikeita (Brigham ym., 2011), tälle 

testiryhmälle ne eivät kuitenkaan näyttäneet tuottava vaikeuksia, muutamaa poikkeusta 

lukuun ottamatta, toki suoraan käsitteiden käyttöä ei tutkittu, mutta ainakin he osasivat ne 

käsitteet jota tarvitsi työssä selviämiseen. Työohjeen luku on kuitenkin osittain vaikeaa, toki 

se voi johtua yhtä paljon myös siitä, ettei tekstiin jakseta keskittyä (Zeiner ym., 2019), kuin 

siitä ettei niiden lukua ole harjoiteltu riittävästi. Lisäksi pelkän työohjeen kanssa 

työskentelytaito riippuu siitä, millainen työohje on. Tämäkin voi johtua siitä, ettei erilaisia 

työohjetyyppejä ole harjoiteltu tai jostain muusta taidollisesta tai tiedollisesta puutteesta. 
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Toisaalta työohjeen lukeminen vaatii, että ymmärtää mitä lukee, eikä se välttämättä ole 

oppilaalle helppoa (Brigham ym., 2011). Näyttäisi kuitenkin, että kokeelliset työt on osattu 

liittää hyvin opiskeltavaan aiheeseen, jolloin se tukee parhaiten oppimista. Lisäksi oppilaat 

osasivat tehdä hyvin havaintoja, jotka auttavat kokeellisen työn liittämistä teoriaan, sillä se 

herättää kysymyksen, miksi näin tapahtuu. Tutkimusten tulosten varjolla, oppilailla ei tunnu 

olevan vaikeuksia liikkua makroskooppisen, submikroskooppisen ja symbolisen tason välillä. 

Kyselylomakkeen asetelman takia on mahdollista, että oppilaat sanovat ymmärtävänsä, 

mihin teoriaan kokeellinen työ liittyy vaikkei välttämättä oikeasti ymmärtäisikään. Tätä asiaa 

voisi paremmin tutkia pyytämällä oppilasta kertomaan mihin aiheeseen kokeellinen työ 

liittyy ja mikä oli työn tarkoitus, eli avoimella kysymyksellä. Nyt näihin vastatiin likert- 

asteikolla. 

Oppilaat kokeva oman oppimisen kannalta erilaisten työohjetyyppien käyttämistä 

kokeellisessa työskentelyssä tärkeäksi. Toiset kokevat, että paras työohjetyyppi olisi 

”resepti” tai kuvallinen koska sen avulla kokeellisen työn suorittaminen on helppoa, kun voi 

vain seurata ohjetta ja tehdä niin kuin ohje käskee. Tekstin lisäksi kuva tukee tekemistä, 

jonka on myös muissa tutkimuksissa todettu auttavan muun muassa kokeellisen työn 

suorittamisessa (Mason & Hedin, 2011; Zeiner ym., 2019). Toki tämäntyyppisen hyvin 

ohjatun työskentelyn ohelle kaivataan havaintoja ja pohdintaa ohjaavia kysymyksiä, jottei 

koetta suoriteta vaan mekaanisesti ja työskentely jää irralliseksi opeteltavasta asiasta.  

Toiset taas kaipaavat enemmän itse työskentelyn suunnittelua. Eli myös avoin tehtävänanto 

on osalle oppilasta paras tapa oppia asiaa. Avoin tapa tehdä tutkimusta on kuitenkin vaikea 

ja tutkimuksen tulosten perusteella avoin työtapa vaatii ohjausta, jotta sen kanssa osataan 

työskennellä. Puhtaasti avoin työohje sopii muutamalle oppilaalle, mutta parempana 

pidettiin sitä, että itsenäisesti suunnittelua ohjattaisiin jotenkin, esim. ohjaavien kysymysten 

avulla tai opettajan vinkkien avulla. Näin tehtävänanto antaa tilaa omalle ajattelulle, mutta 

auttaa kuitenkin tehtävän etenemisessä eikä oppilas jää ihan niin helposti jumiin ajatukseen, 

ettei osaa tehdä mitään. 

Myös oppilaiden auttamisen määrä työskentelyn edetessä on eriyttämistä vaikkei se ehkä 

siltä tunnu. Toiset oppilaat kaipaavat opettajalta enemmän apua kuin toiset. Tämä on 

eriyttämistä parhaimmillaan. Opettaja auttaa oppilasta juuri siinä haasteessa mikä hänellä 

on ja ohjaa työn tekoa näin haluttuun suuntaan. Tässä tutkimuksessakin huomasin, että 



37 
 

oppilaiden kanssa pohtiessa jokainen tarvitsi aina hieman erilaista apua, joten helpoin tapa 

näihin ongelmiin on reagoida, kun oppilas pyytää apua. Valmiit kysymykset eivät voi ohjata 

ajatuksia jokaiseen suuntaa, vaan niihin on valittu ne mitkä ovat oleellisia siinä, että pääsee 

työskentelyssä eteenpäin. Nämä eivät kuitenkaan toimi kaikkien kohdalla yhtä hyvin, joten 

kirjallisen ohjeen lisäksi opettaja tulee auttaa työskentelyssä. Näin ollen se miten opettaja 

omalla ammattitaidollaan ohjaa tilannetta eriyttää jo tekemistä, sillä harvemmin opettaja 

antaa koko luokalle samaa neuvoa yleisten ohjeiden jälkeen, vaan auttaa nimenomaan 

kysyjän kysymyksen kanssa. Koska luokassa on monenlaisia oppijoita, opettajan apu on 

tarpeen ja huomaamattaan opettaja antaa jokaiselle sitä henkilökohtaista ohjaamista mitä 

OPS (Opetushallitus, 2014) peräänkuuluttaa ja mitä inkluusiolla halutaan. Opettaja tukee 

oppilasta kokeellisen työskentelyn aikana, työohjetyypistä riippumatta. Onko siis kokeellista 

työskentelyä tarpeellista eriyttää työohjeilla, vai riittäisikö pelkkä opettajan tuki 

kokeellisuuden aikana eriyttämiseksi. Erilasia työohjeita on kuitenkin hyvä harjoitella 

kaikkien oppilaiden kanssa. Toki on syytä pohtia aina kokeellisen työn yhteydessä, onko 

tavoitteena harjoitella työohjeen lukua, ja näin vaatiessa myös työn suunnittelua, vai jotakin 

muuta kokeelliseen työhön liittyvää (mekaaninen kokeellisuuden suorittaminen, 

havainnointi, johtopäätökset) 

Kokeellista työskentelyä voidaan siis eriyttää erilaisten työohjeiden avulla (TK1). Mitä 

avoimempi työohjeen asettelu on, sitä haastavampi kokeellinen työ on. Kokeellisen työn 

tehtävänannon asettelu vaikuttaa suuresti millaista ohjausta oppilas tarvitsee. Toiset ovat 

taitavia keksimään miten tutkittavaa asiaa voidaan havainnollistaa toisille se taas tuottaa 

vaikeuksia ja näin ollen he kaipaavat enemmän ohjausta työn suunnitteluun tai kokonaan 

ohjeet, miten työ suoritetaan. Oppilaiden eriyttämisen tarve näyttäisi siis koskevan 

nimenomaan tehtävänannon ymmärtämistä (TK2). Paras tapa eriyttää kokeellisuutta on eri 

tasoiset tehtävänannot. Jos kuitenkin valitaan yksi kokeellisen työn työohje, jonka pitäisi 

eriyttää mahdollisimman hyvin, valinta olisi kyselypohjainen. Tämä siksi että se antaa 

oppilaalle mahdollisuuden ajatella itse mitä tehdä, mutta ohjaa kuitenkin suunnan mitä 

pitäisi tehdä (TK3). Opettajan tekemisellä luokassa on suuri vaikutus oppilaiden 

eriyttämiseen kokeellisessa työskentelyssä, sillä opettajalta saa tukea ja ohjeistusta juuri 

siihen kysymykseen mikä mietityttää.  
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Eriyttäminen on ajankohtainen asia, joka myös perusopetuksen opetussuunnitelmassa 

(Opetushallitus, 2014) mainitaan. Näin ollen eriyttäminen on tärkeä ja ajankohtainen 

tutkimuskohde. Lisäksi tutkimustietoa eriyttämisestä nimenomaan kemiassa ei ole kovin 

paljoa.  

Tässä tutkimuksessa tutkittiin miten kemian kokeellista työskentelyä voi eriyttää (TK1), mitä 

eriyttämisen tarpeita oppilailla on kokeellisessa työskentelyssä (TK2) ja millainen työohje 

mahdollistaa eriyttämisen (TK3). Lisäksi tutkimuksessa kehitettiin työohje, jonka avulla voisi 

kokeellista työskentelyä eriyttää. Liitteen 3 työohje on tyypiltään kyselypohjainen, mutta 

koska tutkimuksessa selkeästi nousi esille, että erilaiset työohjeen mahdollistavat 

eriyttämisen, on tämän tutkimuksen liitteenä myös kaksi erilaista kuvallista työohjetta (Liite 

4 & 5) ja ”resepti” työohje (Liite 6). Jatkossa voisi tutkia kuinka oppilaat pärjäävät 

kyselypohjaisen työohjeen kanssa, ja kuinka suunnittelemani kysymykset ohjaavat 

työskentelyä. Lisäksi voisi tutkia tarkemmin millaista apua oppilas tarvitsee kokeellisessa 

työskentelyssä, ja kuinka hyvin oppilaan pitää ymmärtää opiskeltavaa teoriaa, että hän osaa 

suorittaa kokeellisen työn, kyselypohjaisen/avoimen työohjeen avulla. Myös 

koronapandemian vaikutuksia kokeellisessa työskentelyssä pärjäämiseen voisi olla hyvä 

tutkimuskohde. 
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Liite 1 – kehitettävä työohje 

 

Punakaalin väriskaala 

 

Liuoksen happamuus ilmoitetaan liuoksessa olevien vapaiden vetyionin konsentraationa, eli 

se ilmaiseen kuinka paljon liuoksessa on vapaita vetyioneja. Vastaavasti emäksisyys 

määritetään vapaiden hydroksidi-ionien konsentraationa.  

Liuos on hapan silloin kun vetyionien konsentraatio on suurempi kuin hydroksidi-ionien, 

neutraali silloin kun näiden konsentraatiot ovat samat ja emäksinen silloin kun hydroksidi-

ionien konsentraatio on suurempi kuin vetyionien. 

Vetyionien konsentraatio voidaan muuttaa kymmenkantaisen logaritmin vastaluvun avulla 

pH-arvoksi ja vastaavasti hydroksidi-ionin konsentraatio voidaan muuttaa pOH arvoksi. 

Näistä kahdesta arvosta pH on tunnetumpi, ja yleensä liuoksen happamuutta kuvataankin 

pH-arvolla. 

Kymmenkantaisessa logaritmissa logaritmin luvun pitää kymmenkertaistua, jotta 

logaritmista ulos tuleva luku kasvaa yhdellä. 

 

Punakaali on yksi luonnon indikaattoreista, joten sen avulla voidaan määrittää liuoksen 

happamuutta. Käytössäsi on punakaali-indikaattoria, 10 %-suolahappoa, 10 %-

natriumhydroksidia ja kemian luokan välineet.  

Tehtävänäsi on määrittää punakaali-indikaattorin väriskaala. 

 

 

 



 
 

OPETTAJALLE 

Tässä työssä harjoitellaan happojen ja emästen 

laimentamista. Lisäksi työssä on tarkoitus 

harjoitella kokeellisen työn suunnittelua ja 

työn suorittamista itsenäisesti. Ohessa on 

vinkkilista, jonka avulla voi auttaa oppilasta 

etenemään työssä. 

 

Vinkit: 

Mikä on indikaattori ja mitä sen avulla 

tutkitaan? 

Mistä tietää, että liuos on hapan? 

Mitä ainetta tarvitset? 

Mistä tietää, että liuos on emäksinen? 

Mitä ainetta tarvitset?  

Mitä pH arvo kertoo? 

Miten saa luotua pH asteikon? Vrt. pH-

paperin asteikko.  

Miten voit olla varma, että kahdella 

liuoksella on eri happamuus, käyttämättä mitään indikaattoria asian tutkimiseen. 

Miten saisit varmasti kaikki pH asteikon arvot luotua?  

Miten saat laimennettua liuosta? 

Jos punakaali-indikaattori on jo tuttu, muistele minkä värisiä liuoksia sait aikaan ja pohdi 

miten saisit nämä samat värit aikaan yhden hapon ja yhden emäksen avulla. 

Miten suoritat kokeen? 

Mitä työvälineitä tarvitset?  

KUVAN lähde:  

mauritius images. (2019). Red cabbage juice indicator.  

Image Number 09277768 



 
 

Liite 2 – kyselylomake  

linkki kyselylomakkeeseen: https://forms.office.com/r/sci6Yd8DFD  

 

 

https://forms.office.com/r/sci6Yd8DFD


 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

Liite 3 – kehitetty työohje 

Punakaalin väriskaala 

Liuoksen happamuus ilmoitetaan liuoksessa olevien vapaiden vetyionien konsentraationa, 
eli se ilmaiseen kuinka paljon liuoksessa on vapaita vetyioneja. Vastaavasti emäksisyys 
määritetään vapaiden hydroksidi-ionien konsentraationa.  
Liuos on hapan silloin kun vetyionien konsentraatio on suurempi kuin hydroksidi-ionien, 
neutraali silloin kun näiden konsentraatiot ovat samat ja emäksinen silloin kun hydroksidi-
ionien konsentraatio on suurempi kuin vetyionien. 

Vetyionien konsentraatio voidaan muuttaa kymmenkantaisen logaritmin vastaluvun avulla 
pH-arvoksi ja vastaavasti hydroksidi-ionin konsentraatio voidaan muuttaa pOH-arvoksi. 
Näistä kahdesta arvosta pH on tunnetumpi, ja yleensä liuoksen happamuutta kuvataankin 
pH-arvolla. 

Kymmenkantaisessa logaritmissa logaritmiin syötetyn luvun pitää kymmenkertaistua, jotta 
logaritmista ulos tuleva luku kasvaa yhden yksikön. Eli liuoksessa, jonka pH on 1, on 
kymmenen kertaa enemmän vapaita vetyioneja kuin liuoksessa, jonka pH on 2. 

 
Punakaali on yksi luonnon indikaattoreista, joten sen avulla voidaan määrittää liuoksen 
happamuutta. Käytössäsi on punakaalimehua, 10 %-suolahappoa, 10 %-
natriumhydroksidia ja kemian luokan välineet.  

Tehtävänäsi on määrittää punakaali-indikaattorin väriskaala. 

Käsitteitä 

• Mikä on indikaattori ja mitä sen 
avulla tutkitaan? 

• Mistä tietää, että liuos on hapan? 
Mitä ainetta tarvitset? 

• Mistä tietää, että liuos on 
emäksinen? 
Mitä ainetta tarvitset? 

• Mitä pH arvo kertoo? 

 

 

 

Työn suorittaminen 

• Miten saat laimennettua happoa? 
Entä mistä voit olla varma, että 
laimennetun liuoksen pH arvo 
muuttuu yhdellä yksiköllä? 
Pohdi sama emäkselle. 

• Tavoitteesi on luoda punakaalille 
koko väriskaala, eli saada näkyviin 
kaikki värit läpi pH asteikon. Miten 
onnistut tässä? 

• Mitä välineitä tarvitset? 
Mitä aineita tarvitset? 

• Miten suoritat kokeen?

 



 
 

Liite 4 – Työohje: kuvallinen 1 

Punakaali-indikaattorin väriskaala
Aineet: 

• punakaalimehu 
• 10-% suolahappoliuos HCl  
• 10-% natriumhydroksidiliuos NaOH  

Välineet:  

• keitinlasi 
• 3 pipettiä  
• kennolevy 

TYÖOHJE 

  
1. Laita kennolevyn yhden pitkän rivin 

jokaiseen kennoon punakaalimehua 

saman verran. 

2. Mittaa ensimmäiseen kennolevyn 

kennoon 10 pisaraa suolahappoa 

(HCl) 

3. Ota pipettiin ensimmäisestä kennosta 

suolahappoliuosta ja tiputa yksi tippa 

sitä seuraavaan kennoon ja tyhjennä 

pipetti ensimmäiseen kennoon. 

4. Ota pipettiin toisesta kennosta 

suolahappoliuosta ja tiputa yksi tippa 

sitä seuraavaan kennoon ja tyhjennä 

pipetti toiseen kennoon. 

5. Ota pipettiin kolmannesta kennosta 

suolahappoliuosta ja tiputa yksi tippa 

sitä seuraavaan kennoon ja tyhjennä 

pipetti kolmanteen kennoon. 

6. Toista hapon lisäys edellisestä 

kennosta kuten edellisissä kohdissa 

koko rivin mitalle. 

Työturvallisuus:  

Suolahappo ja 

natriumhydroksidi 

ovat syövyttäviä! 

 



 
 

  
7. Toista kohdat 1.–6. sillä erolla että suolahapon tilalla käytätkin natriumhydroksidia 

(NaOH) ja suoritat laimennoksen natriumhydroksidille 

8. Laita yhteen kennolevyyn pelkästään punakaalimehua. 

  

KYSYMYKSIÄ 

1. Mikä virka punakaalimehulla oli? 

 

2. Väritä oheiseen kennolevyn kuvaan punakaali-indikaattorin väriskaala. 

3. Mitkä värit kuvaavat punakaali-indikaattorissa 

happoa ja mitkä emästä? 

 

 

4. Miksi liuoksia laimennetaan? 

 

 

5. Miksi yhteen kennolevyn kennoon laitetaan 

vain punakaalimehua? 



 
 

Liite 5 – Työohje: kuvallinen 2 

Punakaali-indikaattorin väriskaala 

 

 

 

 

 

  

  

Tarvitset kolme pipettiä, kennolevyn ja pienen 
keitinlasin, punakaalimehua, HCl ja NaOH 

1. Hae keitinlasiin punakaalimehua 
2. Laita kennolevyn yhden pitkään riviin 

kennoihin kaikkiin saman verran 
punakaalimehua 



 
 

Hapon lisääminen 

  

  

    

1. Lisää ensimmäiseen kennoon 10 
pisaraa suolahappoa 

2. Lisää ensimmäisestä kennosta 
pisara seuraavaan kennoon 

3. Lisää toisesta kennosta pisara 
seuraavaan kennoon 

4. Lisää kolmannesta kennosta 
pisara seuraavaan kennoon 

5. Jatka näin rivin loppuun 



 
 

Emäksen lisääminen 

 

  

   

  1. Laita yhteen kennoon vertailua varten vain punakaalimehua 
2. Lisää toinen rivi punakaalimehua (jokaiseen kennoon saman verran 

punakaalimehua) 
3. Laita rivin ensimmäiseen kennoon 10 pisaraa natriumhydroksidia 
4. Lisää ensimmäisestä kennosta pisara seuraavaan kennoon 
5. Lisää toisesta kennosta pisara seuraavaan kennoon 
6. Lisää kolmannesta kennosta pisara seuraavaan kennoon 
7. Jatka näin rivin loppuun 



 
 

KYSYMYKSIÄ 

1. Mikä virka punakaalimehulla on? 

 

 

2. Väritä oheiseen kennolevyn kuvaan punakaali-indikaattorin väriskaala. 

3. Mitkä värit kuvaavat punakaali-indikaattorissa happoa ja mitkä emästä? 

 

 

4. Miksi liuoksia laimennetaan? 

 

 

5. Miksi yhteen kennolevyn kennoon laitetaan vain 

punakaalimehua? 

 

 

6. Miksi happoa lisätään aina veteen eikä toisin päin? 

 

 

 

  



 
 

Liite 6 – Työohje: ”resepti” 

Punakaali-indikaattorin väriskaala 

 

Aineet: 

• punakaali 
• vesi 
• 10-prosenttinen suolahappoliuos HCl  
• 10-prosenttinen natriumhydroksidiliuos NaOH  

Välineet:  

• keitinlasi 
• 3 pipettiä  
• kennolevy 

 

Työturvallisuus:  

Suolahappo ja natriumhydroksidi ovat syövyttäviä! 

 

TYÖOHJE 

I. Laita kennolevyn kahteen pitkään riviin punakaalimehua ja vielä yhteen 
kennoon, kaikkiin saman verran. 

II. Mittaa ensimmäiseen kennolevyn kennoon 10 pisaraa suolahappoa. 
III. Lisää ensimmäisestä kennosta pisara happoliuosta seuraavaan kennoon. 
IV. Lisää toisesta kennosta pisara happoliuosta seuraavaan kennoon. 
V. Jatka laimennosta kuten kohdissa 3—4 pitkän rivin loppuun saakka. 

VI. Mittaa yhteen kennolevyn kennoon 10 pisaraa natriumhydroksidia (sellaiseen 
missä on vain punakaalimehua) 

VII. Tee laimennokset kuten hapolle. 
 
 

KYSYMYKSIÄ 

1. Mikä on punakaalimehun tehtävä työssä? 
2. Piirrä punakaali-indikaattorin väriskaala.  
3. Mitkä värit kuvaavat punakaali-indikaattorissa happoa ja mitkä emästä? 
4. Miksi liuoksia laimennetaan? 
5. Miten liuoksen laimentaminen tehtiin ja miksi juuri näin? 
6. Miksi yhteen kennolevyn kennoon laitetaan vain punakaalimehua? 
7. Miksi happoa lisätään aina veteen eikä toisin päin? 



 
 

Liite 7 – mallivastaukset 

Mallivastaukset työohjeissa esiintyviin kysymyksiin 

1. Mikä virka punakaalimehulla on? 

Punakaali toimii työssä indikaattorina. Indikaattori 

havainnollistaa liuoksen happamuutta 

2. Punakali-indikaattorin väriskaala. 

3. Mitkä värit kuvaavat punakaali-indikaattorissa 

happoa ja mitkä emästä? 

Liuos on hapan, jos punakaali värjäytyy punaiseksi tai punertavaksi, neutraali jos väri on lila 

(sama kuin itse punakaalimehu) ja emäksinen muilla väreillä (sininen, turkoosi, vihreä, 

keltainen) 

4. Miksi liuoksia laimennetaan? 

Liuoksia laimennetaan, jotta saadaan näkyviin punakaalin kaikki värit 

5. Miten liuoksen laimentaminen tehtiin ja miksi juuri näin?  

(tämä kysymys ”resepti” vain reseptityöohjeessa) 

Happoa laimentaessa on hapon määrä (konsentraation) liuoksessa pienennyttävä 

kymmenesosaan alkuperäisestä, jotta liuoksen pH arvo muuttuu yhdellä.  

Esim. jos liuoksen pH = 1, hapon konsentraatio on silloin 0,1. Jotta liuoksen happamuudeksi 

saadaan kaksi, on konsentraation pienennyttävä kymmenesosaan eli se olisi silloin 0,01. 

Vastaavasti emäksen laimentaminen. 

6. Miksi yhteen kennolevyn kennoon laitetaan vain punakaalimehua? 

Punakaalimehu edustaa neutraalia liuosta ja samalla se toimii vertailuvärinä muille liuoksille 

7. Miksi happoa lisätään aina veteen eikä toisin päin? 

Kun vettä lisää vahvaan happoon/emäkseen syntyy kiivas reaktio, jonka aiheuttamana 

happoa/emästä saattaisi roiskua. Muistetaan että happo/emäs on syövyttävä aine, joten 

haluamme välttää roiskumisesta aiheutuvat haitat. 
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