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Tiivistelmä:  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opettajien ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia ja 
haasteita kemian non-formaalissa oppimisympäristössä oppilaiden vierailun aikana. Tutkimuksessa 
non-formaali oppimisympäristö määriteltiin koulun ulkopuoliseksi paikaksi, jossa oppiminen on jollain 
tavalla organisoitua ja tavoitteellista, ja tapahtuu ohjatussa oppimisaktiviteetissa. Näiden lisäksi non-
formaali oppimisympäristö määriteltiin paikaksi, jossa opettaja voi poistua perinteisestä ohjaajan 
roolistaan ja keskittyä sen sijaan tukemaan ja tarkkailemaan oppilaitaan. Jatkuvaa ammatillista 
kehittymistä tarkasteltiin erityisesti opettajan sisältötiedon sekä pedagogisen sisältötiedon 
näkökulmista. 

Aineisto kerättiin Helsingin yliopiston Kemianluokka Gadolinissa oppilaiden kanssa vierailleilta 
opettajilta vuosina 2019 ja 2022. Vastauksia saatiin yhteensä 45. Tutkimusmenetelminä käytettiin 
kyselylomaketta ja teemahaastattelua triangulaatiota hyödyntäen. Saadut vastaukset analysoitiin 
teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmällä.  

Tulokset osoittavat opettajien odotuksien keskittyvän kemian sisältötiedon kehittymiseen kemian teorian 
sekä kouluarjesta poikkeavan kokeellisuuden kautta, ja näitä opettajat kokivat myös oppineensa 
vierailun aikana. Odotukset kohdistuvat myös yliopistoympäristöön, jossa mahdollisuus 
tutkijavierailuihin sekä tutustuminen oikeaan laboratorioon koettiin kehittävän opettajien sisältötietoa ja 
lisäävän relevanssia ja tapoja motivointiin opetuksessa. Oman opetuksen kehittämisen osalta odotukset 
kohdistuivat työskentelytapojen rikastuttamiseen, johon myös opettajat kokivat saaneensa hyötyä 
vierailun aikana.  

Tutkimuksen tulosten perusteella vierailut non-formaalissa kemian oppimisympäristössä voivat sekä 
vahvistaa opettajan osaamista että tuoda jatkuvan ammatillisen kehittymisen osaksi heidän 
työaikaansa. Ne voivat toimia luontaisena paikkana opettajien tutustuttamiseen uuteen, 
opetussuunnitelman ulkopuoliseenkin, mutta silti sitä relevanssilla ja ajankohtaisuudella tukevaan 
materiaaliin. 

Tutkimus nostaa esiin useita ehdotuksia jatkotutkimukselle. Selvitys sen osalta, millaisia odotuksia 
kemian pääaineopettajilla on muihin kemiaa opettaviin verrattuna sekä vertailu koetusta oppimisesta 
vierailun aikana, voisivat tuoda syvempää tietoa aiheeseen ja tässä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin. 
Tutkimuksessa opettajat ovat vastanneet kyselyyn välittömästi vierailun jälkeen, ja seurantakysely siitä, 
millaiseksi opettajat ovat kokeneet oppimisen kemiasta ja sen opettamisesta voisi olla tarpeen tietyn 
aikajakson jälkeen vierailusta. Näin opettajille annettaisiin aikaa reflektoida myös sitä, miten he 
todellisuudessa ovat hyödyntäneet vierailun aikana oppimaansa omassa opetuksessaan. 
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1 Johdanto 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää opettajien ammatillisen kehittymisen 

mahdollisuuksia ja haasteita non-formaalissa oppimisympäristössä oppilaiden 

vierailun aikana. Aihe on tärkeä, sillä Suomessa opettajilla on suuri vastuu työssään: 

he vastaavat paikallisten opetussuunnitelmien laatimisesta ja kurssien suunnittelusta 

sekä niiden itsenäisestä toteuttamisesta omassa opetuksessaan, he suunnittelevat 

opetukselle sopivat oppimisympäristöt ja arvioivat jatkuvasti sekä omaa opetustaan 

että oppilaiden oppimista (Lavonen, 2020). Opetussuunnitelmien ohella 

ympäristömme ja meitä ympäröivä maailma kehittyy, ja myös nämä muutokset tulee 

huomioida opetuksessa. Näiden rinnalla oppiaineen sisällölliset muutokset, uudet 

opetusmenetelmät, teknologian lisääntyvä käyttö osana oppitunteja ja oppilaiden 

muuttuvat tarpeet ovat haasteita, joita opettajat kohtaavat työssään (Mizell, 2010).  

 

Kemianopettajat ovat avainroolissa kemian kiinnostuksen ja motivaation herättäjinä, 

ja kemian opetuksen relevanssin merkitys korostuu tässä yhteydessä (Priniski ym., 

2018; Stuckey ym., 2013). Tällä on merkitystä, sillä kemian osalta oppilaiden 

kiinnostus ainetta kohtaan on ollut laskussa (OECD, 2019). Kemianopettajien jatkuva 

ammatillinen kehittyminen on tärkeää, sillä kehittämällä itseään opettajat voivat 

toteuttaa sellaista kemianopetusta, joka vastaa kulloinkin voimassa olevan 

opetussuunnitelman vaatimuksia ja on merkityksellistä ja ajantasaista sekä 

tiedoiltaan että metodeiltaan (Mamlok-Naaman ym., 2018).  

 

Opettajien omiin tavoitteisiin ja tarpeisiin tulisi non-formaalien vierailuiden 

yhteydessä kohdentaa enemmän huomiota (Anderson ym., 2006). Tämän 

tutkimuksen tavoitteena on selvittää opettajien käsityksiä jatkuvasta ammatillisesta 

kehittymisestä non-formaalissa kemian oppilaslaboratoriossa. Non-formaali 

oppimisympäristö määritellään tässä työssä paikaksi, jossa oppiminen tapahtuu 

ohjatuissa aktiviteeteissa koulun ulkopuolella, on jollain tavalla organisoitua, ja jossa 

opettajalla on mahdollisuus keskittyä tukemaan ja tarkkailemaan oppilaitaan.  

 

Opettajien käsityksiä non-formaalin kemian oppilaslaboratoriovierailun hyödyistä 

heidän ammatilliseen kehittymiseensä ei ole laajasti tutkittu. Aihetta on sivuttu muun 

muassa opettajien ja opiskelijoiden odotuksia non-formaalista kemian 



6 
  

 

oppilaslaboratoriovierailusta selvittäneessä tutkimuksessa (Garner & Eilks, 2015). 

Siinä osa opettajien odotuksista liittyi erityisesti heidän omaan ammatilliseen 

kehittymiseensä, ja tätä vahvistavat myös muut aiheeseen liittyvät tutkimukset 

(DeWitt & Osborne, 2007; Kisiel, 2005). Garner ja Eilks (2015) vahvistavat non-

formaalin oppimisympäristön vastaavan opettajien omiin odotuksiin jatkuvan 

ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. Vierailuiden aikana opettajien omat 

odotukset ammatillisesta kehittymisestä keskittyvät ideoiden saamiseen omaan 

opetukseensa koulussa, mikä rikastuttaa heidän toimintatapojaan pedagogisen 

sisältötiedon sekä uusien oppimateriaalien osalta (Garner & Eilks, 2015).  

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää kemian non-formaalin oppimisympäristön 

mahdollisuuksia opettajien jatkuvassa ammatillisessa kehittymisessä 

kyselylomakkeen lisäksi aiemmasta tutkimuksesta poiketen myös haastattelun 

kautta. Tämä on tärkeää, sillä aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu tällä menetelmällä, 

eivätkä aikaisemmat tutkimukset ole keskittyneet ainoastaan opettajien jatkuvaan 

työssäoppimiseen. Tutkimusaineisto on kerätty opettajilta kemian non-formaaliin 

oppilaslaboratorioon, Kemianluokka Gadoliniin, tehtyjen opintokäyntien päätteeksi. 

Työssä esitellään ensin tutkimuksen teoreettinen viitekehys (luku 2), jonka jälkeen 

kuvataan tutkimuksen toteutus (luku 3). Tutkimusaineisto analysoidaan laadullisella 

sisällönanalyysillä, jonka tulokset esitellään luvussa 4. Tulosten pohjalta luvun 5 

johtopäätöksissä esitetään yhteenveto siitä, miten kemian non-formaali 

oppilaslaboratorio voi toimia opettajien jatkuvan ammatillisen kehittymisen tukena 

sekä nostetaan esiin mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Tutkimusta tarkastellaan non-formaalin oppimisympäristön, jatkuvan ammatillisen 

kehittymisen sekä sisältötiedon ja pedagogisen sisältötiedon näkökulmista. Tässä 

luvussa selvitetään näiden käsitteiden määritelmät sekä perustellaan niiden valinnat 

tämän työn näkökulmiksi.  

 

2.1 Oppimisympäristön määritelmä 

Oppimisympäristö käsitteenä on laaja, mutta sen keskeinen tehtävä on kuvata, miten 

ja missä oppiminen tapahtuu. Eshachin (2007) mukaan tähän vaikuttavat sekä 

fyysiset että sosiaaliset tekijät. Vartiainen (2016) on puolestaan kuvaillut 

oppimisympäristö-käsitteen kehitystä siten, että se nykyisin voidaan laajentaa aina 

omasta koululuokasta toiseen koulun tilaan tai edelleen koulun ulkopuoliseen tilaan. 

Oppimisympäristöön vaikuttaa oleellisena osana myös esimerkiksi sosiaalinen 

vuorovaikutus oppilaiden välillä, ja sitä tuetaan teknologiaa hyödyntäen (Vartiainen, 

2016). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus, 2014) 

määrittelevät oppimisympäristön sellaiseksi tilaksi, paikaksi tai yhteisöksi, jossa 

opiskelu ja oppiminen tapahtuvat, ja jossa toimintakäytänteet ja ympäristö tukee 

kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Erityisesti jatkuvan oppimisen kannalta 

tärkeää on, että ne ”mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun ulkopuolisten 

yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa” (Opetushallitus, 2014). Oppimisympäristö 

voidaan luokitella viiteen eri ulottuvuuteen: didaktisuuteen, paikallisuuteen, 

vuorovaikutukseen, ympäröivään tilaan sekä käytössä olevaan teknologiaan 

(Manninen & Ylilehto, 2007), joista erityisesti didaktisuus korostuu opettajien 

jatkuvan ammatillisen kehittymisen tukemisessa. 

 

Oppimisympäristön tavoitteena paikasta riippumatta on edistää oppimista, ja 

tällaiseksi voidaan lukea mikä tahansa paikka, jossa oppija kokee oppineensa jotain 

uutta, tai syventäneensä jo olemassa olevaa tietoa. Oppimisympäristöt voidaan 

jaotella Eshachin (2007) mukaan seuraaviin kolmeen kategoriaan: 

 

1. formaali oppimisympäristö 

2. non-formaali oppimisympäristö 
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3. informaali oppimisympäristö. 

 

Kukin oppimisympäristö sisältää sille ominaisia erityispiirteitä, mutta määritelmät 

menevät osittain myös päällekkäin eri oppimisympäristöjen välillä (Eshach, 2007; 

OECD, 2012; Stocklmayer ym., 2010; Tolppanen ym., 2015; Werquin, 2007; 

Xenofontos & Hizli Alkan, 2022). Eri oppimisympäristöjen eroja ja 

samankaltaisuuksia on kuvattu taulukossa 1. 

 

Taulukko 1 Erilaisten oppimisympäristöjen vertailua. (Eshach, 2007; OECD, 2012; Stocklmayer ym., 
2010; Tolppanen ym., 2015; Werquin, 2007) 

Oppimisympäristö Formaali Non-formaali Informaali 

Tapahtumapaikka Koulu Koulun 

ulkopuolella 

Koulun 

ulkopuolella 

Yhteys 

opetussuunnitelmaan 

On olemassa Voi olla olemassa Ei ole olemassa 

Arviointi Arvioidaan Ei yleensä arvioida Ei koskaan 

arvioida 

Tavoitteellisuus Strukturoitu Voi olla 

strukturoitu 

Spontaani 

Kesto Yleensä 

kokoaikaista, 

tutkintoon 

johtavaa 

Lyhytaikaista tai 

kertaluontoista, ei 

yleensä johda 

tutkintoon 

Hyvin 

vaihtelevaa, ei 

tutkintoon 

johtavaa 

 

Taulukosta huomataan, kuinka formaali ja non-formaali oppimisympäristö liittyvät 

läheisesti toisiinsa. Niissä keskeinen samankaltaisuus on, että oppiminen on 

vähintään jollain tavalla strukturoitua ja oppiminen tapahtuu joko opettaja- tai 

auktoriteettijohtoisesti tai heidän tukemanaan. Informaalinen oppimisympäristö 

erottuu muista oppijajohtoisuudellaan ja spontaanisuudellaan. Kaikkien 

oppimisympäristöjen ja oppimisen tavoitteena on oppimisesta innostunut ja 

motivoitunut, elinikäinen oppija. 
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2.2 Non-formaali oppimisympäristö 

Non-formaalien oppimisympäristöjen hyödyntäminen osana kouluopetusta on osa 

opetussuunnitelmia (Opetushallitus, 2014, 2019), ja niiden arvostus ja määrä on 

myös kasvanut monissa länsimaissa (Affeldt ym., 2015; Stocklmayer ym., 2010). 

Esimerkiksi Suomessa LUMA-keskus järjestää oppilaille ja opettajille 

mahdollisuuksia non-formaaliin oppimiseen yhdessä esimerkiksi yliopistojen ja 

yritysten kanssa (Affeldt et al., 2017). 

 

Non-formaali oppimisympäristö sijoittuu formaalin ja informaalin 

oppimisympäristön väliin. Sen määrittely on häilyvää, ja voi poiketa hieman 

toisistaan eri kirjoittajilla (Coll ym., 2013; Eshach, 2007; OECD, 2012). Eri 

tulkinnoista non-formaalille oppimisympäristölle voidaan kuitenkin löytää yhteisiksi 

tekijöiksi seuraavat piirteet (Eshach, 2007; OECD, 2012): 

 

1. Oppiminen tapahtuu koulun ulkopuolella. 

2. Oppiminen on jollain tavalla organisoitua ja tavoitteellista. 

3. Oppiminen tapahtuu joko ohjatuissa aktiviteeteissa tai oppijan omasta 

aloitteesta. 

 

Lisäksi Escachin (2007) mukaan non-formaaliin oppimisympäristöön ei välttämättä 

liity oppilaiden arviointia ja oppilaiden motivaation lähde voi olla joko sisäinen, 

jolloin oppilas panostaa aiheeseen omasta tahdostaan ja mielenkiinnostaan, tai 

ulkoinen, jolloin motivaatiota ylläpitää jokin ulkoinen asia kuten esimerkiksi hyvä 

arvosana tai muu aiheeseen panostamisesta saatu palkkio. Non-formaalina 

oppimisympäristönä voi toimia esimerkiksi museo, tiedekeskus tai yliopiston 

tiedekasvatukseen osallistuva opetusluokka (Werquin, 2007). Non-formaalien 

oppimisympäristöjen merkitys oppilaiden kiinnostuksen ja motivaation lisäämisessä 

kemiaa kohtaan on myös todettu tärkeäksi (Affeldt ym., 2017; Eshach, 2007; 

Ikävalko, 2015; Vartiainen, 2016).  

 

Sen lisäksi, että non-formaaleilla oppimisympäristöillä on merkitystä oppilaalle, 

Aksela (2017) toteaa, että koulun ulkopuolisilla, non-formaaleilla kemian 
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oppimisympäristöillä on keskeinen rooli myös opettajien ammatillisessa 

kehittymisessä jatkuvan oppimisen kontekstissa. Vierailut non-formaaleihin 

oppimisympäristöihin tukevat opettajan työtä antamalla opettajalle muun muassa 

uusia ideoita ja lähestymistapoja vaihtelun lisäksi (Ikävalko, 2015), ja siten 

oppilaslaboratoriot voivat toimia osana opettajien täydennyskoulutusta (Aksela & 

Pernaa, 2009). Non-formaalissa oppimisympäristössä opettaja voi poistua 

perinteisestä ohjaajan roolistaan ja keskittyä sen sijaan tukemaan ja tarkkailemaan 

oppilaitaan (DeWitt & Osborne, 2007; Goldman ym., 2013). Näin opettajalle avautuu 

mahdollisuus havainnoida sekä oppimistilannetta että opetettavaa asiaa uudesta 

näkökulmasta. Non-formaali oppimisympäristö voi tarjota tilan oppimisen tärkeyden 

ymmärtämiseen (Gulyás & Déri, 2022).  

 

Tässä työssä non-formaali oppimisympäristö määritellään kootusti kirjallisuuden 

perusteella (DeWitt & Osborne, 2007; Eshach, 2007; Goldman ym., 2013; OECD, 

2012; Werquin, 2007) seuraavien tekijöiden kautta: 

 

1. Oppiminen tapahtuu koulun ulkopuolella. 

2. Oppiminen on jollain tavalla organisoitua ja tavoitteellista. 

3. Oppiminen tapahtuu ohjatuissa aktiviteeteissa. 

4. Vierailulla opettaja voi poistua perinteisestä ohjaajan roolistaan ja keskittyä 

sen sijaan tukemaan ja tarkkailemaan oppilaitaan.  

 

2.3 Jatkuvan oppimisen määritelmä 

Jatkuva oppiminen on terminä hyvin laaja (Collin ym., 2012) ja kompleksinen 

(Cheetham & Chivers, 2001), ja siten sen sisällöstä on olemassa erilaisia tulkintoja 

(mm. Laal ym., 2014; OECD, 2020). Tässä tutkimuksessa termi rajataan opettajien 

työssä oppimiseen sekä heidän ammatilliseen kehittymiseensä jatkuvan oppimisen 

kontekstissa, ja siten tutkimuksessa keskitytään jatkuvan ammatillisen oppimisen 

käsitteeseen, joka sekin sisältää useita eri tulkintoja (Korsager ym., 2022; Niemi, 

2015). Yhteistä näille kaikille on kuitenkin se, että jatkuva ammatillinen oppiminen 
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määritellään koskemaan niitä käytäntöjä, joiden avulla työntekijä pystyy kehittämään 

osaamisessaan niitä asioita, joihin hän on kouluttautunut.  

Osaamisen jatkuva ylläpito työelämässä ja työelämän kehittämisohjelma ovat yksi 

opetus- ja kulttuuriministeriön tämän hetken hankkeista (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, julkaisuaika tuntematon). Sen tavoitteena on muun muassa 

kehittää opinnoissa saatua osaamista vastaamaan työelämän muutoksia sekä 

tukemaan työn mielekkyyttä. Tätä tukee OECD:n (2000, 2020) raportti 

ammatillisesta jatkuvasta oppimisesta Suomessa. OECD:n (2000) mukaan kaiken 

systemaattisen koulutuksen ja aktiviteettien, jotka kehittävät henkilön omaa 

osaamista työssään, voidaan ajatella olevan jatkuvaa oppimista.  

 

Jatkuva ammatillinen oppiminen voi tapahtua informaalisti, non-formaalisti tai 

formaalisti myös ilman, että oppiminen on varsinaisesti tavoitteena, kuten 

esimerkiksi opettajan luokalle toteuttamalla opintoretkellä (Cheetham & Chivers, 

2001; Garner & Eilks, 2015). Se miten oppiminen tapahtuu, ja tapahtuuko sitä, on 

joskus epäselvää henkilölle itselleenkin (Cheetham & Chivers, 2001), ja toisaalta 

kaikki mahdollisessa oppimistapahtumassa havainnoidut asiat eivät välttämättä aina 

tule aktiiviseen käyttöön tai edes opituksi (Baldwin & Ford, 1988). Ammatillista 

oppimista ja kehittymistä varten henkilön tulisikin olla tietoinen omasta sen 

hetkisestä osaamisestaan ja niistä tarpeista, joita hänellä oman osaamiseen 

kehittämiselle on (Collin ym., 2012). Opettajien ammatillinen oppiminen voidaan 

kiteyttää muutosprosessiksi, joka sisältää omiin uskomuksiin, ajatusmalleihin sekä 

opetukseen ja oppimiseen liittyvien tietopohjien muutokset (Guskey, 2002; 

Richardson & Placier, 2001).  

 

Opettajien jatkuvaa työssäoppimista tutkineen Niemen (2015) mukaan Suomessa 

opettajien odotetaan jatkuvasti kehittävän omaa työtään esimerkiksi reflektoiden 

sekä omien pienten tutkimusprojektien avulla. Opetuskäytäntöjen tulisi perustua 

ajankohtaiseen tutkimukseen, josta opettajien tulisi olla tietoisia (Craig ym., 2022). 

Edellä mainittuihin annetaan tuleville opettajille valmiudet opettajankoulutuksessa 

ja sekä luonnontieteiden aineenopettajaopiskelijoita että -opettajia tukee erityisesti 

LUMA-keskuksen tarjoamat mahdollisuudet (Niemi, 2015). LUMA SUOMI – yhdessä 

olemme enemmän -julkaisu (Aksela ym., 2020) tukee tätä kuvaten LUMA-keskuksen 

tarjoaman koulu-yliopistoyhteistyön muun muassa kehittävän opettajien osaamista.  
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Mamlok-Naaman ym. (2018) korostaa, että kemianopettajien jatkuvassa 

ammatillisessa kehittymisessä pysyvien muutosten saavuttamista tukee opettajien 

keskinäinen yhteistyö ja toisiltaan oppiminen, ja ainakin alkuvaiheessa tätä edistää 

ulkopuolisen asiantuntijan tuki. Myös Van Driel ja Berry (2012) tuovat esiin 

opettajien yhteistyön tärkeyttä erityisesti pedagogisen sisältötiedon 

kehittymisohjelmissa. Toisaalta kehittyäkseen ammatillisesti ei opettajan välttämättä 

tarvitse käydä läpi pitkää koulutusprojektia, vaan myös tehokkaasti suunniteltu 

lyhytkin, esimerkiksi vain muutaman tunnin mittainen, ammatillisen kehittymisen 

koulutus voi antaa opettajille positiivisen oppimiskokemuksen ammatillisen 

kehittymisen näkökulmasta (Lauer ym., 2014; Salmi ym., 2016). 

 

Kemianopettajien ammatillinen kehittyminen voi sisältää useita eri elementtejä, 

kuten esimerkiksi tietoa ajankohtaisesta tutkimuksesta ja tieteen luonteesta, kemian 

liittämistä arjen sovelluksiin tai uusia opetustapoja  (Mamlok-Naaman ym., 2018), ja 

jatkuvan ammatillisen kehittymisen näkökulmasta opettajien henkilökohtainen, 

ammatillinen ja sosiaalinen kehittyminen ovat keskeisessä asemassa (Bell & Gilbert, 

1996). Hugerat ym. (2015) korostaa, että luonnontieteiden opettajien jatkuvassa 

ammatillisessa kehittymisessä työn sisältämät muutokset, kuten 

opetussuunnitelmien sisältöjen päivittyminen, vaativat muutoksen liittyvien 

tunteiden huomioimista. Muutosta opettajan työhön tuovat myös muun muassa 

oppilaiden ja mahdollisesti työkavereiden vaihtuminen sekä toimiminen erilaisissa 

oppimisympäristöissä. Lisäksi opettajana ja johtajana toimiminen, tiedekasvatus 

sekä erilaisten opetusmenetelmien käyttö näiden ja muutosten tukemiseksi kuuluvat 

olennaisesti luonnontieteiden – sekä Hugeratin ym. (2015) näkökulmasta kemian - 

opettajien jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen (Hugerat ym., 2015). Siten he 

perustelevat sisältötiedon ja pedagogisen sisältötiedon ja niiden kehittymisen 

keskeiseksi kemian opettajien jatkuvan ammatillisen kehittymisen kannalta. Kind 

(2015) puolestaan toteaa, kuinka jokainen aine ja sen opettaminen vaatii erilaista 

pedagogista sisältötietoa. Näin ollen kemianopettajien jatkuvaa ammatillista 

kehittymistä ei voi suoraan peilata luonnontieteiden opettajien jatkuvaan 

ammatilliseen kehittymiseen. 
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2.3.1 Sisältötieto 

Shulmanin (1986) tekemää jaottelua opettajan sisältötiedosta on käytetty monien 

jatkomäärittelyiden ja tutkimusten pohjana sisältötietoon liittyen (mm. Borowski 

ym., 2012; Gess-Newsome ym., 2019; Khourey-bowers & Fenk, 2009; Kind, 2015; 

van Driel ym., 2001). Hänen mukaansa opettajan sisältötieto voidaan jakaa kolmeen 

osa-alueeseen, joita ovat: 

 

1. oppiaineen sisältötieto 

2. pedagoginen sisältötieto  

3. opetussuunnitelmallinen sisältötieto. 

 

Tämän lisäksi opettajan sisältötieto sisältää yleistä pedagogista tietoa, tietoa 

oppilaista, tietoa koulutuksellisista konteksteista sekä tiedon koulutuksen 

tarkoituksesta, päämäärästä, arvoista ja perusteista (Shulman, 1987).  

 

Kemianopettajilla oppiaineen sisältötieto sisältää kemian sisältöosaamisen ja on siten 

yhteydessä aineenhallintaan. Kemian ominaispiirre oppiaineena ja tieteenalana on 

sen sisältämät kolme eri tasoa: makroskooppinen taso, submikroskooppinen taso ja 

symbolinen taso (Gabel, 1999; Johnstone, 1993). Esimerkiksi Gabelin (1999) mukaan 

kemiassa nämä kolme tasoa tulisi yhdistää makroskooppisen tason silmin 

havaittavista tasosta submikroskooppiseen atomitasoon sekä kemian merkkikieleen, 

symboliseen tasoon, ja kemian kokeellisuuden tulisi tukea sitä. Yksistään näiden, 

kemian kolmen tason ja kokeellisuuden, huomioiminen tekee kemiasta spesifisen 

muihin oppiaineisiin verrattaessa.  

 

Opettajan sisältötiedon opettavasta aineesta tulisi ylittää oppilailta vaaditut tiedot, 

sillä opettajan on kyettävä perustelemaan sisältötieto sekä sen laajempi merkitys 

oppilaille (Gess-Newsome, 2015; Khourey-bowers & Fenk, 2009; Shulman, 1987; J. 

H. van Driel ym., 2014).  
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2.3.2 Pedagoginen sisältötieto 

Käsitteenä pedagoginen sisältötieto on saanut alkunsa Shulmanin 80-luvulla 

tekemissä tutkimuksissa. Nämä opetukseen kognitiivisesta näkökulmasta perustuvat 

tutkimukset nostivat esiin kysymyksen siitä, tulisiko eri aineiden opettamisessa 

hyödyntää kullekin aineelle spesifistä pedagogiikkaa (Kind, 2015; Shulman, 1986, 

1987). Myöhemmin Shulman havaitsi, että aineenhallinnan ja yleisen pedagogiikan 

tiedon rinnalle tarvitaan kullekin tieteenalalla spesifistä tietoa sen opettamisesta 

(Kind, 2015). Tästä tiedosta käytetään nimitystä pedagoginen sisältötieto 

(pedagogigal content knowledge, PCK). Shulmanin (1986) mukaan opettajan 

pedagoginen sisältötieto kytkee opetettavan aineen sisältötiedot ja pedagogiikan 

yhteen, toisin sanoen pedagoginen sisältötieto on opetettavaan tietoon muokattua 

sisältötietoa.  

 

Shulman (1986; 1987) nostaa esiin sen, miten opetuksessa tulee ottaa huomioon 

oppilaiden ikä, heidän taustansa sekä mahdolliset ennakkokäsitykset aiheesta, ja 

kuinka opettajalla tulee olla työkalut näiden asioiden huomioimiseen omassa 

opetuksessaan, ja tämä on saanut vahvistusta myös viimeaikaisessa tutkimuksessa 

(Gess-Newsome ym., 2019). Opettajan pedagoginen sisältötieto on Shulmanin (1986) 

mukaan opettajalle kokemuksen myötä muodostuvaa tietoa siitä, miten opettava aihe 

tulisi opettaa ymmärrettävästi kohdeyleisön tausta huomioiden sekä ymmärrystä 

siitä, mikä tekee joidenkin teemojen oppimisesta haastavaa tai helppoa. Pedagogisen 

sisältötiedon ohella opettajan tietopohja koostuu opetettavan aineen yleisestä 

pedagogiikasta ja opetussuunnitelmasta, opetettavista oppilasta sekä koulutuksen 

kontekstista ja merkityksestä (Shulman, 1987).  

 

Shulman toteaa pedagogisen sisältötiedon olevan aikansa tuote ja kehittyneen ajan 

myötä (Kind, 2015). Useat tutkijat ovatkin käyttäneet Shulmanin tutkimuksia ja 

julkaisuja pohjana, jota he ovat edelleen tarkentaneet ja laajentaneet (Geddis & 

Wood, 1997; Loughran ym., 2012; J. van Driel H. ym., 2001). Esimerkiksi Geddis ja 

Wood (1997) toteavat pedagogisen sisältötiedon olevan työkalu, jonka avulla opettaja 

muodostaa omien tietojensa perusteella opettavan aiheen aina kullekin 

opetusryhmälle ymmärrettävään muotoon. Loughran ym. (2012) puolestaan 

seuraavat Shulmanin ajatuksia siitä, että pedagoginen sisältötieto kuvaa sitä, miten 
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opetuskontekstista riippuva opetustapa vaikuttaa oppilaan ymmärrykseen asiasta, ja 

että se kehittyy opetuskokemuksen karttuessa. Myös he korostavat sen olevan 

erilainen samankin oppiaineen eri opettajille, mutta siitä huolimatta yksi opettajan 

tärkeimpiä taitoja (Loughran ym., 2012). Useissa tutkimuksissa (Geddis & Wood, 

1997; Loughran ym., 2012; J. van Driel H. ym., 2001) alleviivataan Shulmanin (Kind, 

2015; Shulman, 1986, 1987) ajatuksia siitä, että pedagoginen sisältötieto karttuu 

opettajalle kokemuksen myötä, ja siten muun muassa van Driel ym. (2001) toteavat 

sen pääsääntöisesti olevan sitä parempi mitä enemmän opetuskokemusta opettajalla 

aineesta on. Pedagogisen sisältötiedon rakentuminen voidaan kuvata kaavion avulla, 

joka on esitetty kuvassa 1. Kuvassa pedagogista sisältötietoa on merkitty lyhenteellä 

PCK.  

 

 

Kuva 1. Pedagogisen sisältötiedon rakentuminen (Geddis & Wood, 1997; Loughran et al., 2012). 

 

Kuvan 1 kaavio kuvaa Loughranin ym. (2012) tekemää johtopäätöstä, jonka mukaan 

opettajan pedagoginen tieto yhdistettynä aineenhallintaan muodostavat 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa yhdessä pedagogisen sisältötiedon. 

 

Vuonna 2012 pidetyssä pedagogisen sisältötiedon määritelmän tarkennusta 

käsittelevässä kokoontumisessa pohdittiin, mistä osa-alueista opettajan pedagoginen 

sisältötieto koostuu. Laajan tutkimustiedon ja tutkijoiden näkemysten pohjalta 

kokoontumisen lopputuloksena saatiin koonti, joka on esitetty kuvassa 2.  
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Kuva 2 Opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen malli sisältäen pedagogisen sisältötiedon (Gess-
Newsome, 2015). 

 

Kuten kuvasta huomataan, opettajan ammatillinen tietopohja koostuu useasta tiedon 

osa-alueesta edeten aihekohtaiseen ammatilliseen tietoon, ja siitä edelleen 

henkilökohtaisten uskomusten ja tiedon kautta osaksi sen hetkisen aiheen opetusta. 

Opettaja peilaa opetustaan oppilaiden suoriutumiseen, ja voi sen perusteella tehdä 

siihen muutoksia.  

 

Kind (2015) kokoaa artikkelissaan pedagogisen sisältötiedon eri näkökulmia. Hän 

korostaa pedagogisen sisältötiedon merkitystä myös oppilaan näkökulmasta: 
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Opettajan hyvä pedagoginen sisältötieto edesauttaa oppilailla opeteltavien 

käsitteiden syvempää ymmärtämistä ja siten johtaa parempiin oppimistuloksiin, ja 

tämä tulee hyvin myös esiin kuvassa 2. Kirjallisuus nostaakin esiin pedagogisen 

sisältötiedon kaksi puolta: opettajan tiedon oppilaiden ainekohtaisista käsityksistä ja 

harhakäsityksistä ja toisaalta opettajan tiedon oppiainekohtaisista opetustavoista 

(Kleickmann ym., 2013). Pedagoginen sisältötieto toimii opettajille työkaluna sen 

tunnistamisessa, miten ja miksi tietyn aiheen oppimista oppilailla joko tapahtuu tai ei 

tapahdu (Van Driel & Berry, 2012).  

 

Pedagoginen sisältötieto vaatii opettajalta jatkuvasti päivittyvää ammattitaitoa ja 

omien tietojen päivittämistä (Kind, 2015). Myös Mamlok-Naaman ym. (2018) 

korostaa opettajan sisältötiedon, pedagogiikan sekä pedagogisen sisältötiedon 

päivitystarvetta kemian tiedon kehittyessä jatkuvasti kaikilla näillä osa-alueilla. Näin 

ollen pedagogisen sisältötiedon kehittyminen ja edelleen kehittäminen on vahvasti 

yhteydessä opettajan jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen, ja Van Driel ja Berryn 

(2012) pedagogisesta sisältötiedosta kokoaman katsauksen mukaan myös aina 

sidoksissa asiayhteyteen, tilanteeseen ja henkilöön.  

 

Opettajan tietopohja koostuu useasta eri osa-alueesta, jotka on esitetty kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3 Opettajan tietopohjan muodostuminen (Mishra & Koehler, 2006). 

 

Tässä tutkimuksessa opettajien jatkuvaa ammatillista kehittymistä tarkastellaan 

sisältötiedon ja pedagogisen sisältötiedon näkökulmasta.  
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3 Tutkimuksen toteutus 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää non-formaalin oppimisympäristön 

mahdollisuuksia kemianopettajien jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Tässä 

luvussa käydään läpi tutkimuksen toteutus. Tutkimusmenetelmänä käytettiin 

laadullista tutkimusta, jonka avulla voidaan saada tutkittavasta ilmiöstä 

kokonaisvaltainen ja syvällinen käsitys (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Aineistonkeruumenetelminä käytettiin kyselylomaketta ja haastattelua.  

 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Tällä tutkimuksella pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitä tavoitteita omalle oppimiselle opettajat asettavat vierailuihin liittyen?  

2. Mitä opettajat kokivat oppivansa kemiasta vierailun aikana?  

3. Mitä opettajat kokivat oppivansa kemian opetuksesta vierailun aikana?  

4. Miten opettajat ajattelevat voivansa hyödyntää vierailulla oppimaansa omassa 

opetuksessaan? 

 

3.2 Tutkimuskohde 

Tutkimuskohteena oli kemian non-formaalin oppimisympäristön mahdollisuudet 

opettajien jatkuvan ammatillisen kehittymisen tukemiseen. Tutkimus tehtiin 

Kemianluokka Gadolinissa syksyinä 2019 sekä 2022 oppilaiden kanssa vierailleille 

opettajille. Tutkimukseen osallistui yhteensä 45 opettajaa. Heistä 40 osallistui 

tutkimukseen vastaamalla kyselylomakkeeseen syksyllä 2019. Tutkimusta 

syvennettiin haastattelemassa viittä opettajaa syksyllä 2022.  

 

Kemianluokka Gadolin on koulun ulkopuolinen toiminnallinen oppimisympäristö, 

moderni oppilaslaboratorio sekä tiede- ja teknologialuokka, joka on aloittanut 

toimintansa vuonna 2008. Se sijaitsee Helsingin yliopiston kemian laitoksella ja on 

osa LUMA-keskus Suomea. Oppilailla esiopetuksesta aina aikuisopetukseen saakka 

on mahdollisuus tehdä vierailukäynti Kemianluokka Gadoliniin yhdessä opettajiensa 

kanssa, ja tilassa järjestetään myös tiedekerhoja, -leirejä ja -syntymäpäiviä. Ohjaajina 
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tiedeluokassa toimivat kemian aineenopettajaopiskelijat, ja käytetyt työskentelytavat 

perustuvat uusimpaan tutkimustietoon sekä opetussuunnitelman perusteisiin (Aksela 

& Pernaa, 2009).  

 

Kemianluokka Gadolinin tavoitteena on edesauttaa tutkimuksellista kemian 

opetusta, tarjota mahdollisuus työskentelyyn aidossa laboratorioympäristössä ja 

tukea sekä oppilaita että opettajia kemian opetuksessa  (Aksela & Pernaa, 2009) sekä 

innostaa oppilaita kemian pariin  (Ikävalko, 2015). Oppilaslaboratorion ohella 

Kemianluokka Gadoliniin vierailulle tulevat oppilasryhmät opettajineen voivat 

tutustua esimerkiksi molekyylimallinnukseen, kemian opiskeluun tai 

työmahdollisuuksiin sekä yliopiston kemian laitoksen eri laboratorioihin  (Aksela & 

Pernaa, 2009; Ikävalko, 2015). Kemianluokka Gadolinilla on lisäksi tärkeä tehtävä 

kemian aineenopettajaksi opiskelevien koulutuksessa sekä jo työssä olevien 

aineenopettajien täydennyskoulutuksessa  (Aksela & Pernaa, 2009; Aksela, 2017). 

Kemianluokka Gadolin toimii myös sosiaalisen kanssakäymisen tapahtumapaikkana 

siellä vieraileville opiskelijaryhmille, perheille, tutkijoille, medialle sekä kemian alan 

yrityksille (Aksela, 2017). 

 

Kemianluokka Gadoliniin opettajan kanssa tehtävät vierailut ovat pääsääntöisesti 

oppilaiden kurssisuoritukseen ja koulupäivään kuuluvia vierailuja, ja opintokäynnit 

noudattavat opettajan ennalta esittämiä toiveita sekä opetussuunnitelmaa. Jokainen 

opintokäynti suunnillaan yksilöllisesti yhteistyössä opettajan ja Kemianluokka 

Gadolinin koordinaattorin toimesta vastaamaan ryhmän oppimistavoitteita. Oppilaat 

pääsevät toteuttamaan tutkimusta joko itsenäisesti tai ohjaajan avustuksella. Näin 

ollen Kemianluokka Gadolinia voidaan pitää non-formaalina oppimisympäristönä. 

Tutkimukseen osallistuneet opettajat olivat itse varanneet opintokäynnin 

Kemianluokka Gadoliniin ja esittäneet toiveet sen sisällölle. Näin kohderyhmä on 

sopiva tutkimukselle. 

 

3.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusaineisto kerättiin käyttäen paperista kyselylomaketta sekä 

teemahaastattelua. Kyselylomakkeet koostuivat avoimista kysymyksistä. 

Kyselylomakkeet jaettiin syksyllä 2019 kaikille Kemianluokka Gadolinissa vierailleille 



20 
  

 

opettajille, jotka täyttivät sen heti vierailun jälkeen. Lupa niiden käyttöön tässä 

tutkimuksessa kysyttiin kirjallisesti erikseen syksyllä 2022, ja lupa vastausten 

käyttöön saatiin 40 opettajalta. Teemahaastattelut toteutettiin Helsingin yliopiston 

Kemianluokka Gadolinissa vierailleille viidelle opettajille lokakuussa 2022. 

Osallistumista haastatteluun pyydettiin yhteensä kuudelta opettajalta, ja 

tutkimukseen valittiin kaikki ne viisi, jotka lupautuivat osallistumaan haastatteluun. 

Haastattelun tavoitteena oli triangulaation kautta vahvistaa kyselylomakkeella 

saatuja tuloksia.  

3.3.1 Kyselylomaketutkimus 

Kyselylomakkeella kerättävä aineisto voi kysymysten luonteesta riippuen olla 

kvalitatiivista tai kvantitatiivista. Tehtäessä kvantitatiivista tutkimusta voidaan 

aineiston keräämiseen käyttää kyselylomaketta, jonka kysymykset ovat perusteltuja 

tutkimuksen näkökulmasta (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Kyselylomaketutkimuksen 

avulla saadaan kerättyä laajastikin tietoa, mutta sillä on Hirsjärven, Remeksen, 

Sajavaaran ja Sinivuoren (2009) mukaan myös omat haasteensa: vastaaja on 

saattanut tulkita kysymyksen eri tavalla, kuin miten kysymyksen laatija on sen 

tarkoittanut, ja vastaajan suhtautuminen kyselyyn voi vaikuttaa vastauksiin. 

Toisaalta avoimet kysymykset antavat vastaajalle mahdollisuuden tuoda oman 

ajatuksensa laajasti esille, ja nostaa esiin myös sellaisia asioita, joita 

kyselylomakkeessa ei ole kysytty (Hirsjärvi et al., 2009).  

 

Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeen kysymykset olivat avoimia, mikä mahdollistaa 

Hirsjärven ym. (2009) esiin tuoman mahdollisuuden uusienkin näkökulmien 

tutkimiseen aiheesta sekä laadullisen analyysimenetelmän. Opettajat täyttivät 

kyselylomakkeen heti vierailun jälkeen, mikä mahdollisti korkean vastausprosentin. 

Mikäli kyselylomake annetaan vastaajille mukaan täytettäväksi myöhemmin, tai se 

lähetetään sähköpostin välityksellä, saattaa vastaajien määrä jäädä toivottua 

alhaisemmaksi (Hirsjärvi ym., 2009).  

 

Opettajat eivät olleet tietoisia kyselylomakkeen kysymyksistä etukäteen. 

Lomakkeessa opettajille esitettiin seuraavat kysymykset: 

1. Oppimistavoitteeni vierailulle ovat: 
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2. Opin Kemianluokka Gadolin -vierailulla kemiasta ja sen opetuksesta 

seuraavaa: 

Kirjaa ja piirrä vierailun aikana syntyneitä ajatuksia ja ideoita. 

3. Tulen hyödyntämään oppimaani omassa opetuksessa seuraavasti: 

 

3.3.2 Teemahaastattelu 

Haastattelu on yksi laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). Sitä käytetään usein esimerkiksi silloin, kun haastattelun aiheesta 

on ennalta tarjolla vain vähän tietoa, jolloin haastattelun vastauksia ei välttämättä 

voida ennakoida ja ne voivat olla monitahoisia (Hirsjärvi & Hurme, 2008). Lisäksi 

Hirsjärvi ja Hurme (2008) huomauttavat, että haastattelun aikana voidaan 

vastauksia tarvittaessa selventää lisäkysymysten avulla, tai haastateltavilta voi pyytää 

perusteluita heidän vastauksilleen, ja tätä haastattelun joustavuutta myös Tuomi ja 

Sarajärvi (2018) korostavat sen etuna. Haastattelulla on myös useita haasteita, joista 

yksi olennainen on sen ajanvievyys: haastattelijan tulee etsiä haastateltavat, olla läsnä 

haastattelussa sekä litteroida ne ennen vastausten analysoimista (Hirsjärvi & Hurme, 

2008; Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

 

Tässä työssä haastattelu suoritettiin puolistrukturoituna haastatteluna, joka usein 

rinnastetaan teemahaastatteluun. Teemahaastattelun ominaisuutena on se, että se ei 

määrittele sitä, miten pintapuolisesti tai syvällisesti aihetta käsitellään (Hirsjärvi & 

Hurme, 2008). Keskeistä teemahaastattelulle on, että se etenee ennalta valittujen 

teemojen ohjeistamana, ja se jättää haastattelijalle mahdollisuuden esittää 

haastateltavalle tarkentavia kysymyksiä haastattelun aikana (Hirsjärvi & Hurme, 

2008; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Haastattelu etenee ennalta päätettyjen ja 

järjestettyjen kysymysten kautta, mikä varmistaa sen, että haastattelulla saadaan 

kerättyä tietoa halutusta aiheesta.  

 

Haastattelu valittiin tässä työssä tutkimusmenetelmäksi sen joustavuuden takia. 

Opettajille Kemianluokka Gadolinissa vierailun yhteydessä aikaisemmin (2019) 

tehdyssä kyselytutkimuksessa opettajat ovat saattaneet vastata omiin 

oppimistavoitteisiin oppilaiden oppimistavoitteiden kautta, tai vastauksesta ei ole 

tullut varmuudella ilmi se, onko opettaja ajatellut vierailusta olevan hyötyä hänelle 
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itselleen vai ainoastaan oppilaalle. Haastattelututkimuksen etuna on se, että 

haastattelija voi tarvittaessa oikaista haastateltavan väärinkäsitystä kysymyksen 

sisällöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Näin haastattelututkimuksella on tässä 

tapauksessa mahdollisuus myös vahvistaa vuonna 2019 tehdyn kyselytutkimuksen 

luotettavuutta. Tutkimukseen valittiin avoimet kysymykset mahdollisimman 

kattavien vastausten saamiseksi sekä siksi, että aikaisempaa tutkimustietoa aiheesta 

oli hyvin vähän.  

 

Työssä haastateltiin viittä kemian aineenopettajaa. Kysymykset lähetetiin opettajille 

etukäteen, mitä Tuomi ja Sarajärvi (2018) suosittelevat mahdollisimman kattavien 

vastausten saamiseksi. Haastattelun kysymyksillä haettiin vastauksia samoihin 

kysymyksiin, kuin kyselylomakkeen kysymyksillä. Haastattelussa opettajille esitettiin 

seuraavat kysymykset: 

4. Mitkä olivat omat oppimistavoitteesi vierailulle? 

5. Mitä kemiaa opit Kemianluokka Gadolinin vierailulla? 

6. Mitä opit Kemianluokka Gadolinin vierailulla kemian opetuksesta?  

7. Miten tulet hyödyntämään oppimaasi omassa opetuksessasi? 

 

Haastattelut suoritettiin opettajien vierailtua oppilasryhmän kanssa Kemianluokka 

Gadolinissa joko heti vierailun jälkeen (kaksi haastattelua) tai mahdollisimman pian 

vierailun jälkeen opettajalle sopivana ajankohtana (kolme haastattelua) lokakuun 

2022 aikana.  

 

Kirjallisuuden perustella opinnäytetyön riittävä haastateltavien määrä on 6–8 

haastateltavaa (Eskola, 2007). Haastatteluissa havaittiin kuitenkin jo toisen 

haastateltavan vastaustausten kohdalla teemahaastattelulle ominaista vastausten 

samankaltaisuutta, joiden teemat toistuivat myös kyselylomakkeen vastauksissa, ja 

haastatteluiden edetessä samankaltaisuudelle saatiin edelleen vahvistusta. Näin ollen 

tämän tutkimuksen osalta voitiin todeta, että viisi haastateltavaa oli riittävä määrä.  
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3.4 Aineiston analyysimenetelmä 

Laadullinen sisällönanalyysi sopii Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan 

käytettäväksi kaikessa laadullisessa tutkimuksessa. Analyysin voidaan kuvailla 

etenevän aineiston läpikäynnistä ja tutkimuksen kannalta keskeisten aineistojen 

erottamisesta niiden luokitteluun, teemoitteluun tai tyypittelyyn ja lopulta 

yhteenvetoon. Laadullinen sisällönanalyysi on siten tapa muuttaa saatu tutkimusdata 

sellaiseen muotoon, josta voidaan tehdä tutkimuksen kannalta oleellisia päätelmiä ja 

saada luotettavia tuloksia. (Tuomi & Sarajärvi, 2018) 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2018) jakavat laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysin 

aineistolähtöiseen, teoriaohjaavaan sekä teorialähtöiseen analyysiin. Näissä 

viitekehys voi olla samankaltainen, mutta aineiston hankinta on teoriaohjaavassa ja 

aineistolähtöisessä analyysissä teorialähtöisestä poiketen joko ohjaava tai vapaa. 

Aineiston analyysissä ja raportoinnissa eri analyysimuodoilla on suurimmat erot, sillä 

aineistolähtöisessä analyysissä sekä aineiston analyysi että raportointi ovat 

aineistolähtöistä, ja teorialähtöisessä analyysissä teorialähtöistä. Teoriaohjaava 

sisällönanalyysi puolestaan voi olla joko teoriaohjaavaa tai siihen myös 

aineistolähtöistä analyysiä yhdistävä, ja raportointi tapahtuu teoriaohjaavasti. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018) 

 

Tässä työssä analyysimenetelmäksi on valittu teoriaohjaava sisällönanalyysi. Siinä 

luokittelun perusteena on aikaisempi käsitejärjestelmä (Tuomi ja Sarajärvi, 2018). 

Opettajien kyselylomakkeen avoimiin kysymyksiin antamat vastaukset analysoitiin ja 

luokiteltiin, ja haastattelukysymyksiin annetut vastaukset litteroitiin, analysoitiin ja 

luokiteltiin Tuomen ja Sarajärven (2018) esittämän sisällönanalyysin kuvauksen 

mukaisesti koostuen seuraavista vaiheista: 

1. analyysirungon muodostaminen 

2. aineiston pelkistäminen sisällönanalyysiä noudattaen 

3. aineiston luokittelu. 

 

Ensimmäinen vaihe, analyysirungon muodostaminen, sisältää aineistoon 

tutustumisen sekä tutkimuksen kannalta merkityksettömien vastausten karsimisen 
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tutkimuksen ulkopuolelle. Seuraavassa vaiheessa vastaukset redusoidaan. Lopuksi 

aineisto ryhmitellään eri luokkiin, joiden perusteella tehdään tulosten tulkinta.  

 

3.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tehtäessä tutkimusta tulee sitä aina tarkastella validiteetin ja reliabiliteetin 

näkökulmista. Validiteetti kuvaa sitä, onko tutkimuksessa tutkittu sitä mitä oli 

tarkoitus tutkia, ja reliabiliteetti tutkimuksen luotettavuutta toistettavuuden 

näkökulmasta (Tuomi & Sarajärvi, 2018).   

 

Tutkimuksen ollessa laadullinen, on luotettavuuden tarkastelua mahdollista lähestyä 

eri tavoin. Tässä tutkimuksessa reliabiliteetti huomioitiin pyrkimällä kuvaamaan 

tutkimuksen suunnittelu, eteneminen ja tulosten käsittely mahdollisimman tarkasti. 

Koska tuloksia on kerätty kahdella eri menetelmällä, saatiin triangulaation avulla 

vahvistettua tutkimuksen validiteettia (Cohen, 2018).  

 

Tutkimus tehtiin avointen kysymysten kautta. Siten vastaajille annettiin 

mahdollisuus laajaan ja perusteelliseen vastaukseen, jonka tulosten käsittelyssä 

huomattiin keskittyvät tiettyjen teemojen ympärille. Lisäksi kahden eri 

aineistonkeruumenetelmät käyttäminen lisäsi kattavuutta. Koska haastattelu tehtiin 

opettajille, jotka ovat olleet itse kiinnostuneita vierailemaan Kemianluokka 

Gadolinissa, voi se vaikuttaa tulosten luotettavuuteen myös valikoituneella tavalla.  

Garner, Siol, ja Eilks, (2015), Garner, Siol, Huwer, ym. (2015) sekä Hugerat ym. 

(2015) nostavat esiin mielenkiintoisen näkökulman siitä, kuka lopulta osallistuu 

vierailuille non-formaaleihin oppimisympäristöihin. On mahdollista, että vierailuille 

osallistuvat ne opettajat, jotka ovat jo valmiiksi aktiivisia omien materiaalien ja 

opetusmenetelmien kehittämisessä ja oman työnsä reflektoinnissa, mikä vaikuttaa 

tulosten luotettavuuteen. 

 

Tutkimuksen eettisyys huomioitiin kyselylomakkeen ja haastattelun osalta erikseen. 

Kyselylomakkeen täyttöhetkellä opettajat ovat antaneet suullisen luvan tulosten 

käyttämiselle tutkimustarkoitukseen, mutta lupa vastausten käyttämiseen osana tätä 

maisterintutkielmaa kysyttiin kirjallisesti syksyllä 2022 selventäen samalla, mihin 

tutkimukseen tuloksia käytetään. Luvan saannin jälkeen kyselylomakkeet 
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anonymisoitiin, ja alkuperäiset lomakkeet hävitettiin. Haastattelun osalta 

tutkimuksen eettisyys huomioitiin haastattelun sopimisvaiheessa. Haastateltavalta 

pyydettiin kirjallista suostumusta haastatteluun, sen nauhoittamiseen, ja tallenteen 

säilyttämiseen yliopiston sisäisessä järjestelmässä, johon pääsy on ainoastaan 

haastattelijalla ja tutkimuksen ohjaajilla, ja haastateltavalle kerrottiin, mihin 

tutkimukseen haastattelua ja siitä saatuja tuloksia käytetään. Haastattelut litteroitiin 

ja anonymisoitiin, jonka jälkeen tallenteet poistettiin.  
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4 Tulokset 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen tulokset, jotka käydään läpi 

tutkimuskysymyksittäin. Tulosten esittelyssä esitetään myös lainauksia opettajien 

vastauksista. Näiden yhteydessä K1 tarkoittaa kyselylomakkeeseen vastannutta 

opettajaa yksi, K2 kyselylomakkeeseen vastannutta opettajaa kaksi, ja niin edelleen. 

Vastaavasti H1 tarkoittaa haastatteluun vastannutta opettajaa yksi, ja niin edelleen. 

 

4.1 Opettajien asettamat odotukset vierailulle  

Opettajien asettamia tavoitteita omalle oppimiselleen vierailun aikana tutkittiin 

kyselylomakkeen sekä haastattelun avoimella kysymyksellä. Asiaa kysyttiin 

pyytämällä opettajia vastaamaan kyselylomakkeessa ”oppimistavoitteeni vierailulle 

ovat” -kohtaan. Haastattelussa opettajien omia oppimistavoitteita tutkittiin 

pyytämällä opettajia vastaamaan kysymykseen ”Mitkä olivat omat oppimistavoitteesi 

vierailulle?”.  

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet (N=45) antoivat vastauksen tähän kysymykseen. 

Vastauksissa nousi esille erityisesti kemian oppiminen 48 %:lla opettajista (22 

opettajaa) sekä kokeellisuus, jonka 44 % opettajista (20 opettajaa) oli maininnut 

vastauksissaan. Myös oman opetuksen kehittäminen koettiin yhtä lailla tärkeäksi, ja 

se esiintyi 44 %:ssa vastauksia (20 opettajaa).  

 

Osassa kyselylomakkeen vastauksista ei ollut selkeää, oliko opettaja tulkinnut 

oppimistavoitteilla viitattavan oppilaiden oppimistavoitteisiin. Näissä vastauksissa 

kuitenkin korostui Kemianluokka Gadoliniin tehtävälle opintokäynnille kohdistuvat 

odotukset oppilaiden innostamisessa kemian pariin sekä opettajien tavoitteet 

oppilaiden innostamisessa ja motivoimisessa kemian pariin. Haastattelussa kaksi 

viidestä vastaajasta antoi kysymykseen ensin vastauksen oppilaiden 

oppimistavoitteiden näkökulmasta. Näiden vastaajien kohdalla haastattelija totesi 

vastauksen vastaavan hyvin oppilaiden tavoitteisiin, ja tarkensi kysymyksen koskevan 

opettajan omia tavoitteita. Siten jokaiselta haastateltavalta saatiin vastaus heidän 

omiin oppimistavoitteisiinsa. Tulos vahvistaa kuitenkin kysymyslomakkeen kohdalla 
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olevaa pohdintaa, ovatko kaikki opettajat vastanneet omiin oppimistavoitteisiinsa vai 

osa mahdollisesti oppilaidensa oppimistavoitteisiin. 

  

Opettajien omia odotuksia vierailulle on esitetty taulukossa 2. Havaintojen määrässä 

on huomioitu kaikki aiheeseen tulleet kommentit ja näkökulmat, joita saman 

opettajan vastauksessa saattoi olla useampia. Kyselylomakkeen (KL) ja haastattelun 

(H) vastaukset on kirjattu taulukkoon erillisiin sarakkeisiin.  
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Taulukko 2 Opettajien omia odotuksia vierailulle. 

Yläluokka Alaluokka Vastausten 

määrä, KL 

Vastausten 

määrä, H 

Kemian oppiminen  Tietyt tutkimukset ja 

menetelmät. 

Syventää tietyn kemian 

alan tietoa liittyvää 

osaamista. 

 

15 

 

 

7 

 

- 

 

 

4 

Kokeellinen 

työskentely  

Oppia uusia kokeellisia 

töitä. 

Tietyn tuotteen 

valmistaminen. 

Tehdä kokeita, joita 

kouluympäristössä ei ole 

mahdollista toteuttaa.  

Innostaminen 

 

2 

 

5 

 

 

8 

2 

 

2 

 

1 

 

 

- 

- 

Yliopistoon sekä 

yliopisto-opintoihin 

tutustuminen  

Tutustuminen yliopistoon. 

Tutustuminen kemian 

opiskeluun. 

8 

 

4 

1 

 

1 

Laboratorioympäristö  Päästä tutustumaan ja 

tekemään kokeellisuutta 

oikeassa laboratoriossa. 

 

 

11 

 

 

1 

Oman opetuksen 

kehittäminen 

 

Uudet kokeelliset työt ja 

opetusmateriaalit. 

Pedagogiset menetelmät. 

Oppilaiden innostaminen ja 

motivointi. 

 

6 

6 

 

5 

 

2 

2 

 

1 

 

Kemian oppimisen osalta opettajien odotukset liittyivät itselle ennestään vieraisiin 

kokeellisiin töihin ja niiden kemian sisältötietoon selkeästi sen mukaan, mikä työ 

vierailulle oli varattu. Näin ollen kemian oppimisen osalta ei voida nostaa esiin 

mitään tiettyä aihealuetta, joka olisi vastauksissa noussut erityisesti esiin.  

Tutkijavierailuista koettiin olevan hyötyä kemian oppimisen näkökulmasta, ja se 
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mainittiin kolmen opettajan vastauksissa. Tutkijavierailuun liittyvistä vastauksista 

esimerkkeinä ovat:  

Lisäksi en tiennyt, että tutkijavierailu on näin opettavainen ja 
mielenkiintoinen, että sitä tavoitetta mulla ei ollut, mutta yleensähän 
tutkijavierailu on sellainen, että niistä oppii jotakin, kun se menee 
selkeästi lukion opetuksen ulkopuolelle, niin siitä ei välttämättä tiedäkään 
mitään. (H1) 

Kaipaisi just sitä että missä tutkimuksessa mennään, miten voisi tuoda sitä 
tulevaa tutkimusmaailmaa ja sitä mitä nykyään tehdään niin sitä mukaan 
ja niitä esimerkkejä, nähdä taas että mitä tehdään, vähän virkistää 
muistiaan ja tietojaan. (H5) 

 

Kokeellisen työskentelyn osalta alaluokassa ”Tehdä kokeita, joita kouluympäristössä 

ei ole mahdollista toteuttaa.” korostui erityisesti sellaisten laitteiden, mittalaitteiden 

ja laboratoriovälineiden käyttö, joita koulussa ei ollut käytössä. Opettajat kuvasivat 

näitä tavoitteita esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

Tutustutaan laitteisiin, joita koulussa ei ole. (K6) 

Oppia käyttämään uusia laboratoriovälineitä. (K8) 

Tehdä kokeita, joita kouluympäristössä ei yleensä ole mahdollista 
toteuttaa (tai ei ainakaan tule tehtyä). (K30) 

Kokeellisen työskentelyn osalta opettajilla oli tavoitteena oppia uusia kokeellisia 

töitä: 

Kun valitsin työtä, niin siinä tavoitteena oli, että olisi joku itsellekin uusi 
työ ja uudenlainen aihepiiri. (H1) 

Innostamisen osalta vastauksissa tuotiin esille innostuminen kokeelliseen 

työskentelyyn sekä mahdollisuus elämykselliseen ja toiminnalliseen oppimiseen. 

Kokeelliseen työskentelyyn voidaan osittain yhdistää myös yläluokkaan 

”Laboratorioympäristö” luokitellut vastaukset, sillä vastaukset keskittyivät 

laboratorioon tutustumiseen ja kokeelliseen työskentelyyn. Kaksi näistä vastaajista 

korosti, että vierailulla kokeellinen työskentely tapahtuu nimenomaan oikeassa 

laboratoriossa.  

 

Yliopistoon sekä yliopisto-opiskeluihin tutustumisen osalta vastauksissa tuli esiin 

tutustuminen yliopistoon erikseen opettajien oppimisen näkökulmasta, mutta myös 

tutustuminen kemianopiskeluun oppilaiden oppimisen näkökulmasta. Kaksi 

opettajaa tarkensi vastauksissaan syyksi erityisesti sen, että yliopistoon ja yliopisto-
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opiskeluihin tutustuminen tarjoavat mahdollisuuksia innostaa oppilaita 

opiskelemaan (luonnontieteitä).  

 

Oman opetuksen kehittämiseen liittyviä asioita olivat uudet kokeelliset työt, uudet 

työmenetelmät tai uudet materiaalit. Pedagogisista menetelmistä vastauksissa 

mainittiin oppilaiden yhteistyö, ohjeiden noudattaminen sekä ryhmäyttäminen. 

Innostaminen ja motivointi sisälsi oppilaiden innostumisen sekä vierailun aikana että 

sen jatkumisen koulussa. 

 

Haastatteluissa oman opetuksen kehittämiseen opettajat antoivat konkreettista 

taustatietoa tarpeelle: 

On kaivannut sitä, että kun kymmenisen vuotta on ollut täällä koululla, 
niin alkaa kangistua kaavoihinsa siten että tulee aika lailla toistettua 
samaa settiä. (H5) 

Saa sellaista mikä on valmiiksi suunniteltua ja valmiiksi pureskeltua, mitä 
voi käyttää. (H5)  

Vähän erilaisia työmetodeja mitä sitten oppitunnilla tehdään. (H4) 

 

Osassa kyselylomakkeen vastauksista ei ollut selkeää, oliko opettaja tulkinnut 

oppimistavoitteilla viitattavan oppilaiden oppimistavoitteisiin. Näissä vastauksissa 

kuitenkin korostui Kemianluokka Gadoliniin tehtävälle opintokäynnille kohdistuvat 

odotukset oppilaiden innostamisessa kemian pariin sekä opettajien tavoitteet 

oppilaiden innostamisessa ja motivoimisessa kemian pariin.  

 

Kyselylomakkeen osalta kaikki olivat esittäneet tavoitteita oppimiselle, mutta yhden 

haastattelun lopussa haastateltava totesi, että: 

En mä itselle asettanut mitään oppimistavoitteita, että siinä mielessä en 
ajatellut että itse jotain varsinaisesti oppisin. (H3) 

Haastattelun aikana vastaaja kuitenkin toi esiin oppimistavoitteitaan. 

 

4.2 Opettajien kokema oppiminen kemiasta 

Opettajien kokemaa oppimista kemiasta ja kemian opetuksesta vierailun aikana 

tutkittiin kyselylomakkeen avoimella kysymyksellä, jossa opettajia pyydettiin 
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vastaamaa ”Opin Kemianluokka Gadolin -vierailulla kemiasta ja sen opetuksesta 

seuraavaa” -kohtaan. Tähän kysymykseen tulleet vastaukset jaoteltiin erikseen 

oppimiseen kemiasta ja oppimiseen kemian opetuksesta, ja tässä kappaleessa 

esitetään oppimiseen kemiasta saadut vastaukset. Haastattelun osalta opettajien 

kokemaa oppimista kemiasta tutkittiin kysymyksellä ”Mitä kemiaa opit 

Kemianluokka Gadolinin vierailulla?”. 

 

Kysymykseen antoi vastauksen 38 opettajaa (N=45). Kemiaa koki oppineensa 37 % 

opettajista (17 opettajaa). Yksi opettajista mainitsi erikseen, että ei kokenut 

oppineensa kemiaa, ja perusteli sen peruskoulun vierailulla ja itselle ennestään 

tutulla aihepiirillä (H2). Myös toinen opettaja vastasi ensin, ettei vierailu antanut 

itselle kemian uusia tietoja, mutta täydensi vastaustaan kokeelliseen työskentelyyn 

liittyvillä kemiasta opituilla asioilla (H5). Kemian oppiminen luokiteltiin vastausten 

perusteella oppimiseen kemian sisältötiedosta sekä oppimiseen kokeellisesta 

työskentelystä.  

 

Opettajien vastauksia heidän kokemaansa oppimiseen kemiasta on esitelty 

taulukossa 3. Vastausten määrässä on huomioitu kaikki aiheeseen tulleet kommentit 

ja näkökulmat, joita saman opettajan vastauksessa saattoi olla useampia. 

Kyselylomakkeen (KL) ja haastattelun (H) vastaukset on kirjattu taulukkoon erillisiin 

sarakkeisiin.  

 

Taulukko 3 Opettajien vastauksia heidän kokemastaan kemian oppimisesta. 

Yläluokka Alaluokka Vastausten 

määrä, KL 

Vastausten 

määrä, H 

Kemian 

oppiminen 

Kemian sisältötieto 

Kokeellinen työskentely 

20 

6 

4 

9 

 

Kemian oppimisen osalta opettajien vastaukset painottuivat selkeästi sen mukaan, 

mikä työ vierailulle oli varattu: 

Kupariaspirinaatti: käyttö, reaktio, vaikutus. (K23) 

Siten kemian oppimisen osalta ei voida nostaa esiin mitään tiettyä aihealuetta, joka 

olisi vastauksissa noussut erityisesti esiin. Osa vastaajista koki saaneensa sellaista 

tietoa kemiasta, jolla kemiaa voi tuoda osaksi oppilaiden arkea: 
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Arkipäivän asioiden/esineiden/ilmiöiden taustat -> mistä mikin johtuu. 
(K30) 

Kemian sisältötiedon osalta esiin nousivat tutkijavierailuiden tuoma uusi kemian 

sisältö hyvin konkreettisin esimerkein: 

Niistä ionisista liuottimista opin siinä tutkijavierailussa: mitä se ioninen 
liuotin tarkoittaa ja tarkennusta selluloosan rakenteesta tuli hienosti siinä 
ja sitten niistä sidoksista. (H1) 

 

Kemian kokeellisessa työskentelyssä esiin nousi erilaisten kemiallisten menetelmien 

käyttö sekä erilaiset työskentelytavat, kuten vastauksissa: 

Tehdään vähän erilaisilla välineillä, siirrytään vähän pienempiin 
ainemääriin, että semmoisessa työturvallisuuspuolessa, jätteiden 
käsittelyssä ja muussa niin saa uusia näkökulmia, kun joku on miettinyt, 
että miten sitä voidaan tehdä neljäsosalla ainesmääriä ja saada silti yhtä 
näyttävät tulokset. (H3)  

On se aina erilaista nähdä ja seurata sitä työskentelyä, kun meillä ei 
resursseja nestetyppeen ole, eikä paljon muuhunkaan, niin mennään aika 
vanhoilla välineillä.” (H5) 

Näissä jälkimmäisessä opettaja viittasi myös mahdollisuuteen seurata oppilaiden 

työskentelyä. Myös kokeellisen työskentelyn helppous ja tieteellinen lähestymistapa 

mainittiin vastauksissa. 

 

4.3 Opettajien kokema oppiminen kemian opetuksesta  

Kysymykseen antoi vastauksen 38 opettajaa (N=45). Kemian opetuksesta koki 

oppineensa 64 % opettajista (29 opettajaa).  

 

Opettajien kokemassa kemian opetuksen oppimisessa vierailun aikana nousi 

erityisesti 48 %:lla opettajista (22 opettajaa) esiin erilaiset opettamiseen sekä 

työskentelytapoihin liittyvät huomiot. Opettajista 24 % (11 opettajaa) mainitsi 

oppilaiden työskentelyn tarkkailemisen, mutta huomattavaa on tähän luokkaan 

tulleiden erilaisten mainintojen suuri määrä suhteessa vastaajiin. Lisäksi 22 % 

opettajista (10 opettajaa) koki saaneensa työkaluja omaan opetuksen tueksi erilaisten 

toimintatapojen kautta. Opettajien vastauksia heidän kokemaansa kemian 
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opetuksesta oppimiseen on esitelty taulukossa 4. Kyselylomakkeen (KL) ja 

haastattelun (H) vastaukset on kirjattu taulukkoon erillisiin sarakkeisiin. 

 

Taulukko 4 Opettajien vastauksia heidän kokemaansa kemian opetuksesta oppimiseen. 

Yläluokka Alaluokka Vastausten 

määrä, KL 

Vastausten 

määrä, H 

Opetus- ja 

työskentelytavat  

Erilaiset lähestymistavat 

opetukseen. 

Molekyylimallinnus 

Jatko-opintojen esittelytavat 

oppilaille. 

 

10 

6 

 

2 

 

4 

- 

 

- 

Kokeellisuuden 

toteuttaminen  

 

Ajatukset ja huomiot 

kokeellisuuden toteutukseen 

omassa opetuksessa. 

Keskustelu oppilaiden kanssa. 

Laitehankinnat 

 

 

9 

3 

2 

 

 

2 

- 

- 

Oppilaiden 

työskentelyn 

tarkkaileminen  

Havaintojen tekeminen 

oppilaiden työskentelystä.  

 

16 

 

3 

 

Opetus- työskentelytapojen osalta vastauksissa, jotka käsittelivät erilaisia 

lähestymistapoja opetukseen, esiintyi opettajilla huomioita työohjeen muotoon, 

ajankäyttöön, työhön valmistautumiseen opettajan näkökulmasta sekä työn 

sijoittumiseen opetussuunnitelmaan. Lisäksi opettajat mainitsivat kokeelliseen 

työskentelyn motivoimiseen sekä ryhmä- ja työpistetyöskentelyyn liittyviä huomioita. 

Monet näistä sisälsivät konkreettisia ajatuksia, kuten: 

Jäteastiat pitäisi laittaa valmiiksi luokkaan, johon oppilaat voi itse pyytää 
kaatamaan jätteet. (K11)  

Opintokäynnillä oli aiheeseen noussut myös laajempia ideoita: 

Kokonaisopetukseen tuli hyviä ajatuksia. (K33)  

Molekyylimallinnus mainittiin erikseen neljän opettajan vastauksissa. Vastaajat 

kokivat, että he olivat itse oppineet molekyylimallinnuksen käytön vierailulla siten, 

että pystyvät hyödyntämään sitä omassa opetuksessaan. 
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Kokeellisuuden toteuttamisen osalta laitehankinnat koskivat erilaisia 

mittausautomaatiovälineitä. Keskustelu oppilaiden kanssa koski erityisesti tulosten 

läpikäyntiä ja pohdintaa eri näkökulmista. Ajatukset ja huomiot kokeellisuuden 

toteutukseen omassa opetuksessa jakaantuivat konkreettisiin esimerkkeihin siitä, 

miten työn voisi toteuttaa omassa koulussa, kuten:  

Itse asiassa perunajauhomuovi-juttu olisi helposti toteutettavissa ilman 
labraakin. (K30)  

ja  

Mahamysteerityössä olisi kiva käyttää eri näytteitä eri ryhmille. (K11) 

Toisaalta kokeellisuuden merkitys nousi esille myös oppilaan näkökulmasta:  

Kokeellisten töiden merkitys teorian syventämisessä. Olisi hyvä tehdä 
enemmänkin töitä, jos se olisi mahdollista. (K28) 

Kokeellisuuden toteuttamisen osalta yksi opettaja toi esiin omaa reflektiotaan aiheesta 

ja mainitsee vastauksessaan: 

Ainakin tuommoiset aina auttaa jotenkin tarkastelemaan sitä omaakin 
opetusta ja semmoista, että mitkä on vaikka tommoisen kokeellisen työn 
ohjauksessa sellaisia tärkeitä pointteja. Niin kyllä koen oppineeni. (H1)  

Kokeellisuuden toteuttamisesta uudella tavalla opettajan vastaus: 

Eli että on monia vähän pienempiä asioita mitä kierretään tekemässä ja se 
pitkäjänteisyys siinä, että se yhden työn ei tarvitse olla niin pitkä. Että 
siihen voisi ehkä omassa opetuksessa kiinnittää huomiota. (H3)  

yhdistää kokeellisuuteen myös erilaiset työskentelytavat. 

 

Oppilaiden työskentelyn tarkkailun osalta opettajat kuvasivat vastauksissaan 

pystyvänsä opintokäynnillä keskittymään siihen, miten oppilaat ottavat ohjeita 

vastaan ja miten he suorittavat itsenäistä- tai ryhmätyöskentelyä. Oppilaiden 

työskentelyn tarkkailemisen osalta opettajien vastauksissa esiintyi muun muassa 

seuraavat kommentit: 

Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus seurata ja arvioida oppilaiden 
labratyöskentelyä, kun ei itse tarvitse ohjeistaa! (K7) 

On antoisaa seurata oppilaiden työskentelyä "ulkopuolisena" ja tehdä 
havaintoja heidän työskentelystään. (K8)  
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4.4 Opettajien ajatuksia vierailun hyödyntämisestä omassa opetuksessaan  

Opettajien ajatuksia siitä, miten he voivat hyödyntää vierailulla oppimaansa omassa 

opetuksessaan tutkittiin kyselylomakkeen sekä haastattelun avoimella kysymyksellä. 

Asiaa kysyttiin pyytämällä opettajia vastaamaan kyselylomakkeessa ”Tulen 

hyödyntämään oppimaani omassa opetuksessa seuraavasti”-kohtaan. Haastattelussa 

opettajien ajatuksia siitä, miten he voivat hyödyntää vierailulla oppimaansa omassa 

opetuksessaan tutkittiin pyytämällä opettajia vastaamaan kysymykseen ”Miten tulet 

hyödyntämään oppimaasi omassa opetuksessasi?”.   

 

Kysymykseen antoi vastauksen 38 opettajaa (N=45), joista kaikki kokivat voivansa 

hyödyntää vierailua jollain tavalla omassa opetuksessaan. Vastauksissa nousi esiin 

erityisesti vierailun vaikutus omien työskentelytapojen monipuolistamiseen 48 %:ssa 

vastauksia (22 opettajaa). Kokeellisuuden hyödyntäminen mainittiin 33 %:ssa 

vastauksia (15 opettajaa), ja näissä korostui opettajien halu tehdä sama työ uudelleen 

toisen oppilasryhmän kanssa omassa koulussaan.  

 

Opettajien vastauksia heidän ajatuksistaan vierailun hyödyntämisestä omassa 

opetuksessaan on esitelty taulukossa 5. Vastausten määrässä on huomioitu kaikki 

aiheeseen tulleet kommentit ja näkökulmat, joita saman opettajan vastauksessa 

saattoi olla useampia. Kyselylomakkeen (KL) ja haastattelun (H) vastaukset on 

kirjattu taulukkoon erillisiin sarakkeisiin. 
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Taulukko 5 Opettajien vastauksia heidän ajatuksistaan vierailun hyödyntämisestä omassa 
opetuksessaan. 

Yläluokka Alaluokka Vastausten 

määrä, KL 

Vastausten 

määrä, H 

Kokeellinen 

työskentely 

Saman työn tekeminen 

koulussa. 

Töiden jatkokehittäminen. 

 

12 

2 

 

1 

- 

Työskentelytapojen 

monipuolistaminen 

Työskentelymenetelmät 

Uutta sisältöä omaan 

opetukseen. 

Laaja-alaisuuden lisääminen. 

Jatkotyöskentely 

Vierailu uudelleen 

Gadoliniin. 

11 

 

8 

3 

3 

 

3 

- 

 

11 

- 

- 

 

1 

 

Kokeellisen työskentelyn hyödyntäminen omassa opetuksessa koettiin 

mahdollisuudeksi saman tai samankaltaisen kokeellisen työn tekemisen toisen 

ryhmän kanssa kautta. Kahdella vastaajista oli herännyt vierailun aikana ideoita siitä, 

miten kokeellista työtä voisi kehittää edelleen vastaamaan koululta löytyviä välineitä, 

kuten seuraavassa kommentissa kuvataan:  

Meillä ei ole kaasun paine mittari, mutta CO2-mittari pitäisi olla, ehkä siitä 
voisi kehitellä kouluun reaktionopeustyön. (K3) 

 

Työskentelytapojen monipuolistamisen osalta opettajat kokivat saaneensa erityisesti 

opetuksellista sisältöä sekä kemian sisältötietoa oman opetuksen tueksi. Kemian 

sisältötiedon osalta vastauksissa mainittiin kemia, josta opettajilla ei aikaisemmin 

ollut niin syventävää tietoa, esimerkkinä vastaus: 

Selluloosan rakenteessa niin voi suoraan ottaa sitten kun puhutaan niistä 
polymeereistä niin tarkennusta siihen mitä oppikirjoista löytyy. (H1) 

Työskentelytapojen monipuolistaminen koettiin asiaksi, jota opettajat ajattelivat 

hyödyntävänsä vierailun jälkeen, ja tämä tuli erityisesti haastattelun kohdalla esille jo 

kemiasta koetun oppimisen vastauksissa. Työskentelymenetelmistä mainittiin 

työpistetyöskentely, työskentely pareittain ja vaiheittain sekä molekyylimallinnuksen 

käyttäminen osana opetusta. Suunnitelmallisuus ja selkeämpi oppilaiden 

ohjeistaminen kokeellisuuteen tuli esiin neljässä vastauksessa, samoin kuin 
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oppiainerajat ylittävä laaja-alainen opetus, joista erityisesti kemian ja kotitalouden 

yhdistäminen tuli vastauksissa esiin. Opetuksellisen sisällön osalta viisi opettajaa 

mainitsi, että vierailun aiheisiin voidaan palata koulussa opetuksen yhteydessä, ja 

niiden avulla voidaan tukea oppilaille uusien asioiden opetusta, kuten: 

No kyllä varmasti, nämä oli just sellaisia, missä oli niin selkeä linkki siihen 
lukion sisältöihin että sit se on sellaista hyvää täydentävää tietoa ja että 
sitten osaa ottaa esille että tämmöstäkin mielenkiintoista tutkitaan ja on 
olemassa. (H1) 

Kolme mainitsi erikseen, että aikoo tulla uudelleen vierailulle Kemianluokka 

Gadoliniin.  

 

Haastattelun päätteeksi opettajille annettiin mahdollisuus täydentää vastauksiaan, 

mikäli he kokivat, että jotain oleellista oli jäänyt mainitsematta. Vastaukset, joita 

opettajat antoivat, kokosivat erityisesti vierailun hyödyntämiseen omassa opetuksessa 

liittyviä aiheita. Vastauksissa tuli esiin se, että kaikkea opittua ei ollut mahdollista 

eritellä esitettyjen kysymysten alle. 

Selkeästi pystyy nyt jo näkemään sitä teoriaa, mitä voi hyödyntää. Kaikesta 
tämmöisestä jää kuitenkin sellaista mielikuvaa, joka vaikuttaa sitten siihen 
omaan toimintaan, suunnitteluun ja sellaiseen, mitä ei ehkä oikein itse 
tiedostakaan. (H1) 

Lisäksi vierailu toi yhdelle opettajalle vahvistusta omille työskentelymenetelmille. 

Vahvistaa sitä, että jos me tehdään koulussa, niin että varmaan tää nyt 
sitten on niinku sitä mitä tästä kemianopetuksesta haetaan, tavallaan 
vahvistus työlle. (H2) 
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5 Johtopäätökset ja pohdinta 

Opettajien odotuksia sekä heidän kokemuksiaan ammatillisesta kehittymisestä non-

formaalien opintokäyntien yhteydessä ei ole tutkittu laajalti. Tutkimus on painottunut 

opettajien odotuksiin oppilaiden oppimisesta non-formaalin kemian 

oppilaslaboratorion vierailun yhteydessä. Tutkimusta on tehty myös non-formaalin 

oppimisympäristön vaikutuksista tulevaisuuden kemianopettajiin, eli kemian 

opettajaopiskelijoihin (mm. Domenici, 2022). Tämän tutkimuksen avulla saatiin tietoa 

siitä, mitä asioita opettajat pitävät tärkeinä oman oppimisensa ja siten ammatillisen 

kehittymisensä kannalta vieraillessaan kemian non-formaalissa oppimisympäristössä.  

 

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimuskysymysten tulokset peilaten niitä 

teoreettisessa viitekehyksessä esitettyihin käsitteisiin. Samalla nostetaan esille 

tutkimuksen merkitys sekä mahdollisia teemoja jatkotutkimukseen näistä aiheista. 

 

5.1 Opettajien vierailuille asettamat tavoitteet omalle oppimiselle 

Opettajien tavoitteita omalle oppimiselleen non-formaalissa oppimisympäristössä on 

tutkittu vain vähän, sillä tutkimukset keskittyvät pääsääntöisesti joko opettajien 

oppilaiden oppimiselle asettamiin tavoitteisiin (Garner & Eilks, 2015), tai siihen, 

miten vierailu non-formaalissa oppimisympäristössä parhaiten saadaan tukemaan 

oppilaille asetettuja tavoitteita (Coll et al., 2013). Tämä tutkimus tuo uutta tietoa 

kohdistuen ainoastaan opettajien itselleen asettamin tavoitteisiin.  Näiden 

tavoitteiden asettaminen voidaan ajatella tärkeäksi jatkuvan ammatillisen 

kehittymisen kontekstissa, sillä kuten Collin ym. (2012) kuvaa, ammatillista 

oppimista ja kehittymistä varten henkilön tulisi olla tietoinen sen hetkisistä omista 

taidoistaan ja kehitystarpeistaan.  

 

Opettajien tavoitteissa oppimiselle vierailun aikana korostui kemian oppiminen, 

jonka mainittiin 48 %:ssa vastauksia. Erityisesti tietyn kemian alan (opettajan 

vierailun sisällön mukaisesti vaihdellen) tiedon syventäminen koettiin 

merkitykselliseksi oppimistavoitteeksi. Aineenhallinta on tärkeä osa pedagogista 

sisältötietoa, kuten alan tutkimuksissa on esitetty (Gess-Newsome, 1999; Kind, 2015; 

Loughran ym., 2012; Schneider & Plasman, 2011; Shulman, 1987; J. van Driel H. ym., 
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2001) ja siten kemian oppimisen tavoitteiden voidaan ajatella olevan myös 

pedagogisen sisältötiedon kehittymistä. 

  

Toinen tärkeäksi koettu opettajien tavoite omalle oppimiselle oli kokeellinen 

työskentely, jonka 44 % opettajaa oli vastannut oppimistavoitteekseen. Koska 

Kemianluokka Gadolin on autenttinen laboratorioympäristö, on siellä mahdollisuus 

tehdä monipuolisempia kokeellisia töitä koulujen kemianluokkaan verrattuna, ja 

tämä olikin tavoitteena 26 % vastaajista. Myös kirjallisuudesta nousee esiin 

opettajien toive vastaavaan, autenttiseen laboratoriotyöskentelyyn (Garner & Eilks, 

2015). Kemianluokka Gadolinin tavoite tarjota mahdollisuus työskentelyyn aidossa 

laboratorioympäristössä (Aksela & Pernaa, 2009) vastaa siten opettajien vierailulle 

asettamiin tavoitteisiin, ja voi toimia sen tukena. Huomioitavaa 

laboratorioympäristön merkitykseen liittyviin vastauksiin on kuitenkin se, että kaikki 

Kemianluokka Gadolinissa vierailevat ryhmät eivät välttämättä työskentele 

laboratoriossa: opintokäynneille on mahdollista varata molekyylimallinnusta 

tietokoneluokassa tai molekyyligastronomiaa luokkatilassa. Näin vastauksien 

määristä ja korrelaatiosta ei voida tehdä suoria johtopäätöksiä.  

 

Kokeellisuuden osalta uudet kokeelliset työt mainittiin 20 %:ssa vastauksia (9 

opettajaa), mutta toisaalta oman opetuksen kehittämiseen liittyen uudet kokeelliset 

työt opetusmateriaalien ja pedagogisten menetelmien näkökulmasta tuli esiin 

yhteensä 31 %:ssa vastauksia (14 opettajaa). Tulokset vahvistavat kirjallisuudesta 

saatuja vastaavia tuloksia. Niiden mukaan yli 70% opettajista odotti hyötyvänsä 

vierailusta omaa opetusta rikastuttavalla tavalla, jota uudet kokeelliset työt ja niihin 

liittyvät materiaalit edustavat (Garner, Siol, Huwer, ym., 2015; Garner ym., 2014; 

Garner & Eilks, 2015). Toive uusille opetusmateriaaleille tuli myös esiin Garnerin, 

Siolin, ja Eilksin (2015) sekä Garnerin, Siolin, Huwerin, ym. (2015) tutkimuksessa, 

jossa opettajat perustelivat toivetta sillä, että se tuo helpotusta kokeellisen työn 

valmistautumiseen kuluvaan aikaan omassa koulussa vierailulla opittujen 

kokeellisten töiden ja käytetyn pedagogiikan kautta. Sen perusteella opettajien 

aiheeseen kohdistuvan opetuksen voidaan ajatella kohdistuvan ainakin osittain myös 

pedagogisen sisältötiedon kehittymisen tarpeeseen.  

 



40 
  

 

Kirjallisuudesta ei noussut esiin opettajien tavoitteita yliopistoon tai yliopisto-

opintoihin tutustumiselle oman oppimisen näkökulmasta, mikä tässä tutkimuksessa 

nousi esiin 26 % vastaajista, kuten ei myöskään kemian oppimiseen liittyvien 

odotusten yhteydessä toistunut vastaus tutkijavierailuun liittyvistä odotuksista. 

Tähän voi vaikuttaa Kemianluokka Gadolinin opintokäynneille tarjoamat erilliset 

tietoiskut. Niillä Gadolinin ohjaajat tai yliopiston jatko-opiskelijat kertovat omista 

opinnoistaan ja urapolustaan tavoitteenaan motivoida oppilaita ja tuoda 

kemianopiskelua tunnetummaksi ja helposti lähestyttäväksi. Kemianluokka 

Gadolinin opintokäynnin yhteydessä on mahdollisuus varata yliopistolla 

työskentelevä tutkija kertomaan omasta tutkimuksestaan ja sen käytännön 

sovelluksista sekä merkityksestä. Myös kampuskierros tai tutkimuslaboratorioihin 

tutustuminen voidaan toteuttaa osana opintokäyntiä. Opettajat ovat tämän 

tutkimuksen vastausten perusteella kokeneet, että kaipaavat juuri tällaisia toimintoja 

oman oppimisen tueksi opintokäyntien yhteyteen. Vastauksissaan opettajat kokivat 

oppineensa tietoiskujen, tutkijavierailuiden, kampuskierrosten tai 

tutkimuslaboratorioon tutustumisten kautta kemian sisältötietoa sekä saaneensa 

menetelmiä relevanssin lisäämiseen omassa opetuksessaan sekä oppilaiden 

motivointia tukevaa kemian sisältötietoa. Näiden perusteella vierailut erityisesti 

yliopistojen yhteydessä toimiviin non-formaaleihin oppimisympäristöihin voivat 

toimia tämän tavoitteen tukena samalla kehittäen opettajien kemian sisältötietoa. 

Affeldtin ym. (2017) nostaa esiin sen, että non-formaalissa oppimisympäristössä sekä 

opettajia että oppilaita voidaan tutustuttaa sellaisiin uusiin materiaaleihin ja 

aiheisiin, jotka eivät vielä ole opetussuunnitelmissa, mutta jotka ovat ajankohtaisia ja 

relevantteja, ja tukevat opetussuunnitelman sisältöjä ennakoiden myös mahdollisesti 

jo tulevia opetussuunnitelmien sisältöjä. Erityisesti tutkijavierailut vastaavat tähän 

tarpeeseen.  

 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on keskeistä nostaa esiin pohdinta siitä, 

ovatko opettajat vastanneet kyselylomakkeeseen nimenomaan omien tavoitteiden ja 

oppimisen näkökulmasta. Pohdintaa tukee se, että haastatteluissa osa opettajista 

vastasi omiin odotuksiin ensin oppilaille asetettujen tavoitteiden kautta. Haastattelun 

aikana pystyttiin opettajilta kysymyksen tarkennuksen ja uudelleen esittämisen 

kautta varmistamaan, että he ovat esittäneet vastauksen juuri heidän omien 

oppimistulostensa kautta, mutta kyselylomakkeen vastausten osalta näin ei pystytä 
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varmuudella toteamaan. Tämän tutkimuksen perusteella vastaavia tutkimuksia voisi 

ehdottaa tehtävän haastatteluna, jolloin voidaan varmistaa vastauksen kohdistuvan 

juuri opettajan omaan oppimiseen. 

 

5.2 Opettajien kokema oppiminen kemiasta ja kemian opetuksesta vierailun 

aikana 

Opettajien kokemassa oppimisessa kemiasta ja sen opetuksesta vierailun aikana 

korostui kemian erilaisista opetus- ja työskentelytavoista oppiminen. Vastauksissa 

tuotiin eniten esiin erilaisten lähestymistapojen oppiminen oman opetuksen tueksi. 

Garner ja Eilks (2015) toteavat opettajien odotuksien ammatillisen kehittymisen 

osalta vierailuilla keskittyvät ideoiden saamiseen omaan opetukseen koulussa, ja 

tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat vierailun vastaavan tämän osalta 

kirjallisuudessa esitettyihin odotuksiin. Tutkimuksen vastausten perusteella opettajat 

kerryttävät vierailulla sisältötietoon ja pedagogiseen sisältötietoon liittyen tietoaan, 

joka kirjallisuuden (Garner, Siol, & Eilks, 2015; Garner, Siol, Huwer, ym., 2015) 

mukaan antaa ideoita omaan opetukseen kokeellisten töiden, materiaalien sekä 

opetusmenetelmien kautta.  

 

Kyselylomakkeen sekä haastattelun vastauksissa oli merkittäviä eroja kemian 

oppimisen osalta: kyselylomakkeessa korostuu opettajien kokema kemian 

sisältötiedon oppiminen ja haastattelun osalta kokeellinen työskentely. Omissa 

oppimistavoitteissaan molempien ryhmien opettajat mainitsivat kemian oppimisen 

useammin kuin kokeellisen työskentelyn. Tuloksia selittää se, että kaikki 

haastatteluun osallistuneet opettajat olivat kemian pääaineopettajia ja 

kyselytutkimukseen vastanneet saattoivat olla opettajia, joilla kemia oli toisena 

opetettavana aineena, tai ei omana opetettavana aineena lainkaan. Lisätutkimukset 

sen osalta, millaisia odotuksia kemian pääaineopettajilla on muihin kemiaa 

opettaviin verrattuna, opetuskokemuksen kesto sekä se, mitä eroja heidän 

kokemassaan oppimisessa vierailun aikana nousee esiin, voisivat tuoda lisää tietoa 

aiheeseen ja tarkentaa tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia aiheen osalta lisäten siten 

tutkimuksen luotettavuutta.  
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Koulussa opetustilanteissa, erityisesti laboratoriotyöskentelyssä, opettajalle voi 

muodostua rooli, jossa hänen aikansa menee oppilaiden ohjeistamiseen työn 

etenemisen eri vaiheissa. Garnerin, Siolin, ja Eilksin (2015) raportoimissa tuloksissa 

puolet opettajista toi esiin sen, että vierailulla non-formaaliin oppimisympäristöön he 

kokivat hyödylliseksi vierailukohteen henkilökunnalta saadun tuen, ja avointen 

kommenttien kautta opettajien vastauksissa tuen merkitys tarkentui eritysesti siitä 

näkökulmasta, että se mahdollisti oppilaiden työskentelyn tarkkailemisen eri tavalla, 

kuin luokkaympäristössä omassa koulussa. Tätä tulosta korostavat myös Garner ym. 

(2014) sekä Garner, Siol, Huwer, ym. (2015): heidän mukaansa samanlaiseen 

tarkkailuun ei opettajilla omassa arjessaan ole pääsääntöisesti mahdollisuutta, sillä 

he vastaavat oppimistilanteissa yksin oppilasryhmästään, ja monet opettajat kokivat 

päässeensä seuraamaan oppilaansa työskentelyä eri näkökulmasta non-formaalissa 

oppimisympäristössä.  

 

Kemianluokka Gadolinissa ohjaajat vastaavat opintokäynnistä kokonaisuudessaan: 

he ohjeistavat oppilaat työturvallisuuteen, työn suorittamiseen ja ohjaavat 

tarvittaessa työn aikana niitä, jotka kaipaavat neuvoja. Näin opettajalla on 

mahdollisuus keskittyä koko opetustilanteen tarkkailemiseen ulkopuolisena. Noin 

neljäsosa tutkimukseen osallistuneista opettajista koki kirjallisuuden tuloksia 

vahvistaen ainutlaatuiseksi juuri mahdollisuuden havainnoida omien oppilaiden 

toimintaa ilman varsinaista opetusvastuuta, ja he jotka olivat asian maininneet, toivat 

vastauksissaan monipuolisesti tämän mahdollisuuden eri näkökulmia esiin. Tällaisen 

havainnoinnin kautta opettajien pedagogisella sisältötiedolla on mahdollisuus 

kehittyä monipuolisesti, sillä havainnoinnin tuloksena opettaja pystyy kehittämään 

opetusmenetelmiään hyödyntäen samalla aineenhallinnasta oppimaansa. Myös Gess-

Newsome (2015) huomauttaa, että opettaja peilaa opetustaan oppilaiden 

suoriutumiseen: ulkopuolisena tarkkailijana opettaja pystyy seuraamaan oppilaiden 

suoriutumista, ja huomioimaan tämän myöhemmin omassa opetuksessaan. Siten 

opetustilanteen ulkopuolisen tarkkailun kautta opettajalla on mahdollisuus kehittää 

omaa pedagogista sisältötietoaan. Samoin opettajien kokema oppiminen 

kokeellisuuden toteuttamisesta on sen mahdollistama, että vierailulla ulkopuolinen 

ohjaa oppimistilannetta ja on tehnyt valmistelut sen toteuttamiseksi.  
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Kemianopettajilla työn muutoksiin ja siten sisältötiedon ja pedagogisen sisältötiedon 

kehittämistarpeisiin vaikuttavat sekä opetussuunnitelmien muutokset että 

ajankohtaisten asioiden ja ilmiöiden huomioiminen omassa opetuksessa. Hugeratin 

ym. (2015) mukaan opetussuunnitelman toimeenpanossa luokkahuoneessa opettajan 

rooli on valtava, ja opettajan ajantasaisen sisältötiedon ja pedagogisen sisältötiedon 

kautta taataan oppilaille laadukas opetus. Muutokset opetussuunnitelmaan voivat 

tuoda opettajalle tarpeen päivittää tietoaan opettavissa aiheista tai uusista 

pedagogisista tavoista aiheen käsittelyyn, ja ne otetaan osaksi omaa opetusta 

matalammalla kynnyksellä silloin, kun opettajat kokevat niiden aidosti parantavan 

sekä oppilaiden oppimista että heidän omaa opetustaan.(Hugerat ym., 2015). 

Opettajien omista oppimistavoitteista erityisesti kokeellinen työskentely, sen 

toteuttamisen pedagogiikka sekä kemian teoriatiedon syventäminen olivat teemoja, 

joissa opettajat ajattelivat kokeneensa oppimista vierailun aikana. Lauer ym. (2014) 

toteaa, että hyvin suunnitellut, tehokkaat ja lyhyetkin ammatillista kehittymistä 

tukevat tapahtumat antavat positiivisia tuloksia opettajien oppimisesta, vahvistaen 

tutkimuksen toteutuspaikkana toimineen Kemianluokka Gadolinin mahdollisuuksia 

opettajien jatkuvan ammatillisen kehittymisen tukemiseen.  

   

Cheetham ja Chivers (2001) huomauttavat, että aina henkilö itsekään ei osaa sanoa, 

onko oppimista tapahtunut. Tutkimuksessa opettajat ovat vastanneet kyselyyn 

välittömästi vierailun jälkeen, ja jatkotutkimus tai seurantakysely siitä, millaiseksi 

opettajat ovat kokeneet oppimisen kemiasta ja sen opettamisesta voisi olla tarpeen 

tietyn aikajakson jälkeen vierailusta. Näin opettajille annettaisiin aikaa reflektoida 

sekä mahdollisesti ottaa käyttöön oppimaansa, ja tutkimuksen tulokset tämä 

kysymyksen osalta olisivat entistä luotettavampia. 

 

5.3 Opettajien ajatuksia vierailulla opittujen asioiden hyödyntämisestä 

omassa opetuksessaan 

Garnerin, Siolin, Huwerin, ym. (2015) mukaan non-formaalit oppimislaboratoriot 

voivat toimivat paikkana tutustuttaa opettajia uusiin materiaaleihin, ja jatkuvan 

ammatillisen kehittymisen lisäksi non-formaalit oppimisympäristöt voivat uusien 

materiaalien myötä tuoda samalla apua opettajan kiireiseen arkeen.  Opettajien 

vastauksissa siihen, miten he ajattelevat voivansa hyödyntää vierailulla oppimaansa 
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omassa opetuksessaan, korostui sekä työskentelytapojen monipuolistaminen (48 % 

vastaajista) että kokeellisen työn hyödyntäminen uudelleen omassa opetuksessa (33 

% vastaajista). Tämä vastaa hyvin myös opettajien omiin oppimistavoitteisiin 

kokeellisen työskentelyn oppimisen osalta, jolloin voidaan sanoa vierailun 

vastanneen opettajan omiin odotuksiin. Lisäksi erityisesti molekyylimallinnuksen 

hyödyntäminen jatkossa omassa opetuksessa nousi esiin niillä vastaajilla, jotka olivat 

kokeneet oppineensa sen käytöstä ja hyödyntämisestä opetuksessa. Näiltä osin 

vierailuiden voidaan tutkimuksen perusteella tukevan Garnerin, Siolin, Huwerin, ym. 

(2015) tutkimuksen mukaisesti opettajien ammatillista kehittymistä.  

 

Garner, Siol, ja Eilks (2015) toteavat tutkimustuloksissaan, että niiden perusteella 

voidaan todeta non-formaalien oppimisympäristöjen tukevan opettajien jatkuvaa 

ammatillista kehittymistä. Garner, Hayes, ym. (2014) huomauttavat opettajien 

tiedostavan tämän hyödyn käytyään vierailulla non-formaalissa 

oppimisympäristössä. Tämän tutkimuksen osalta voidaan antaa vahvistus näille 

tuloksille, sillä suurin osa vastaajista, 84 %, antoi vastauksen siihen, miten he aikovat 

hyödyntää vierailulla oppimaansa omassa opetuksessaan. Koulussa tapahtuvan 

jatkotyöskentelyn esiin nouseminen kuvaa opettajien saaneen uutta teoreettista 

sisältöä oppitunneille. Näin ollen se, miten opettajat käyttävät hyödyksi 

Kemianluokka Gadolinin vierailun aikana oppimaansa omassa opetuksessa, yhdistää 

opettajien ammatillisen kehittymisen ja pedagogisen sisältötiedon. Opettajien 

voidaan siten ajatella oppineen vierailun aikana uutta kokeellisesta työskentelystä 

sekä uusien kokeellisten töiden että työskentelytapojen osalta, ja niiden vieminen 

osaksi opetusta rikastaa, monipuolistaa ja kehittää heidän pedagogista 

sisältötietoaan. Baldwinin ja Fordin (1988) huomiot siitä, että kaikki 

oppimistapahtumassa havainnoidut asiat eivät aina tule aktiiviseen käyttöön tukee 

edelleen seurantatutkimusta aiheen osalta siitä, miten opettajat ovat vierailun aikana 

oppimaansa todellisuudessa hyödyntäneet omassa opetuksessaan.   

 

5.4 Tutkimuksen merkitys 

Tämän tutkimuksen avulla saatiin tietoa siitä, mitä asioita opettajat pitävät tärkeinä 

oman oppimisensa ja siten ammatillisen kehittymisensä kannalta vieraillessaan 

kemian non-formaalissa oppimisympäristössä.  
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Tutkimukset tulokset tukevat Garnerin ja Eilksin (2015) tutkimuksessa saatuja 

tuloksia opettajien odotuksista vierailulle oman ammatillisen kehittymisen 

näkökulmasta, sillä tuloksista nähtiin opettajien sekä toivovan että oppivan uusia 

kokeellisia töitä vierailuiden aikana. Tulokset tukivat myös kirjallisuudesta saatuja 

tuloksia, joiden mukaan uusi sisältötieto sekä kemiasta että sen opetuksesta ja uudet 

tavat oman opetuksen rikastamiseksi ovat opettajien tärkeäksi kokemia asioita 

(Garner & Eilks, 2015), kuten myös uudet ideat oman opetuksen kehittämiseksi 

(Garner et al., 2015). Tuloksissa saadaan myös vahvistus kirjallisuudesta nouseville 

huomioille non-formaalien kemian oppilaslaboratorioiden tärkeästä tehtävästä osana 

opettajien jatkuvaa ammatillista kehittymistä (Aksela, 2017; Garner & Eilks, 2015). 

Tehty tutkimus korostaa niiden mahdollisuuksia erityisesti pedagogisen sisältötiedon 

kehittymiselle, ja vahvistaa, että non-formaali kemian oppimislaboratorio voi toimia 

opettajan oman pedagogisen sisältötiedon kehittymisen tukena. Vastatakseen 

tarkemmin pedagogisen sisältötiedon kehittymisen hyötyihin, aikaisemmin tässä 

luvussa esitetyt jatkotutkimukset voisivat tuoda tähän tarkempaa tietoa.  

 

Yksi haastateltavista toi esiin se, ettei ollut ajattelut oppivansa itse jotain vierailulla 

(H3). Vastaus oli yksittäinen, eikä siitä siten voida tehdä laajoja johtopäätöksiä. Se 

nostaa kuitenkin esiin mielenkiintoisen kysymyksen siitä, kokevatko opettajat 

vierailut non-formaaleihin oppimisympäristöihin omaa ammattitaitoaan kehittävinä, 

vai tehdäänkö vierailuja ensisijaisesti oppilaiden oppimistavoitteiden näkökulmasta. 

Garner, Siol, ja Eilks (2015) tukee DeWittin ja Osbornen (2007) tuloksia siitä, että 

mahdollisuudet jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen nousevat opettajien omissa 

toiveissa esiin kysyttäessä heiltä motiiveja vierailulle non-formaaliin 

oppimisympäristöön. Vaikka haastatteluun osallistuneille opettajille kerrottiin, että 

haastattelu tulee osaksi tutkimusta, jossa selvitetään kemian non-formaalien 

opintokäyntien mahdollisuuksia osana opettajien ammatillista kehittymistä, ei 

vastauksissa noussut kirjallisuudesta poiketen esiin heidän tavoitteitaan tähän 

liittyen vierailun yhteydessä.  

 

Tässä työssä saadut tulokset eivät ota kantaa siihen, onko opintokäynnin sisältö 

valittu vain oppilaiden oppimistavoitteiden näkökulmasta opettajan sopeuttaessa 

omat tavoitteensa näihin, vai onko sisällön valintaan vaikuttaneet sekä oppilaille 

asetetut tavoitteet että opettajan omat oppimistavoitteet. Huomioitavaa silti on, että 
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opettajat ovat usein epätietoisia omasta roolistaan vierailulla (Cheetham & Chivers, 

2001) eivätkä osaa ottaa huomioon vierailun tarjoamia mahdollisuuksia ennen 

vierailua, mikä nousi esiin erityisesti haastattelun vastauksissa. Tähän voisi kiinnittää 

huomiota tiedotettaessa vierailumahdollisuuksista opettajille, jolloin opettajat 

osaisivat huomioida enemmän omia tarpeitaan oppilaiden tavoitteiden rinnalla 

vierailua suunniteltaessa.  

 

Suomessa opettajilla on suuri vastuu työssään, ja työssä säännöllisesti tapahtuvat 

muutokset tuovat siihen omat haasteensa. Tehtäessä haastatteluja yksi 

haastateltavista kuvasi opettajien täydennyskoulutukseen liittyviä realiteetteja: 

”…milloin ehtii ja mitä jaksaa työpäivän päälle” (H5). Tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella vierailut non-formaalissa kemian oppimisympäristössä voivat sekä 

vahvistaa opettajan osaamista että tuoda jatkuvan ammatillisen kehittymisen osaksi 

heidän työaikaansa, tukien näin useammasta näkökulmasta opettajan kiireistä arkea.  

Ne voivat toimia luontaisena paikkana opettajien tutustuttamiseen uuteen, 

opetussuunnitelman ulkopuoliseenkin mutta silti sitä relevanssilla ja 

ajankohtaisuudella tukevaan materiaalin. Mikäli materiaaleja voidaan kehittää 

yhteisesti suunnittelemalla opettajien kanssa, tukee se opettajien jatkuvaa 

ammatillista kehittymistä monesta eri näkökulmasta: opettajat pääsevät kehittymään 

siinä osa-alueessa, jonka kokevat tärkeäksi itselleen sekä oman kehittymisen että 

oppilaiden näkökulmasta, opettajat pääsevät tutustumaan ajankohtaiseen 

tutkimukseen aiheesta ja opettajat saavat konkreettista apua työhönsä uuden 

materiaalin muodossa.  
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