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on käytössään opettaessaan kemiaa alakoulussa. Lisäksi pyritään selvittämään millaisena 

luokanopettajat näkevät oman tietämyksensä alakoulun kemianopetuksessa ja onko näkemyksissä 

eroja riippuen luokanopettajan työkokemuksesta tai fysiikka-kemia aineiden tuntemuksesta. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että osa opettajan tiedosta on vahvasti 

sisältöriippuvaista. En kuitenkaan ole törmännyt tutkimukseen, jossa olisi tutkittu opettajan tietoa 

tietyn oppiaineen näkökulmasta.  

Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu opetuksen määritelmän ja opettajan roolin päälle siten, 

että ne määrittelevät pitkälti sen millaista tietoa opettajalla tulee olla. Aikaisempien tutkimusten 

pohjalta olen luonut ennakkokäsityksen siitä, millaisia tiedon rakenteita oletan löytyvän alakoulun 

kemianopetuksen taustalta. Luokanopettajien tiedonrakennetta lähdetään etsimään kvantitatiivisesti 

faktorianalyysin keinoin ja saatua vastausta tarkastellaan teoreettisen viitekehyksen valossa. 

Valmista analyysiin soveltuvaa tutkimusaineistoa ei ollut saatavilla, joten aineiston keräämiseksi 

luotiin luokanopettajille kohdistettu web-kysely. Kyselyä varten luotiin 48 väittämää, jotka 

kuvaavat opettajalta vaadittavaa tietämystä alakoulun kemian opetuksessa. Vastaajia pyydettiin 

arvioimaan väitteiden paikkansapitävyyttä 5-portaisella LIKERT-asteikolla. Lisäksi vastaajilta 

kysyttiin 4 taustatietokysymystä koskien heidän kokemus- ja koulutustaustaansa. Kyselyyn vastasi 

yhteensä 128 luokanopettajaa. Kerättyä aineistoa analysoitiin eksploratiivisen faktorianalyysin 

menetelmin ja saadun faktoriratkaisun perusteella muodostettiin 6 tiedon osa-aluetta, joiden 

keskiarvoja vertailtiin vastaajien taustatietojen näkökulmasta. 

Analyysin perusteella luokanopettajilla on alakoulun kemianopetuksen taustalla ainakin yleistä ja 
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tietoa ja pedagogista sisältötietoa, mutta opettajat ovat jokseenkin epävarmoja näiden hallinnasta. 

Taustatekijöistä fysiikan ja kemian opinnoilla sekä fyke opetuksen kokemuksella, näyttäisi tämän 

tutkielman perusteella olevan tietämystä kohottavaa vaikutusta muihin tiedon osa-alueisiin paitsi 

pedagogiseen tietoon ja tietoon oppilaista. 

Faktorianalyysin luotettavuuden kannalta käytetyn aineiston koko on pienehkö. Saatu aineisto on 

kuitenkin testien mukaan analyysiin soveltuva. Siksi vastauksia voidaan pitää ainakin suuntaa-

antavina ja niitä voidaan hyödyntää luokanopettajien fyke koulutuksen kehittämiseen. 
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1 Johdanto 

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on alakoulun kemianopetuksen taustalla oleva 

opettajan tietoperusta. Tutkielmani tarkoituksena on selvittää millaista erilaista tietoa 

luokanopettajalla on käytössään opettaessaan kemiaa alakoulussa. Erityisesti tarkoituksena 

on löytää tiedon eri kategorioita, eikä niinkään selvittää paljonko tietoa on. Toisaalta 

luokanopettajien luonnontieteiden osaamisen tilasta ollaan yleisesti huolissaan, joten olisi 

mielenkiintoista myöskin tarkastella näkyykö tämä jotenkin heidän tiedon rakenteessaan. 

Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu opetuksen määritelmän ja opettajan roolin 

päälle siten, että ne määrittelevät pitkälti sen millaista tietoa opettajalla tulee olla. 

Aikaisempien tutkimusten pohjalta olen luonut ennakkokäsityksen siitä millaisia tiedon 

rakenteita oletan löytyvän alakoulun kemianopetuksen taustalta. Tämä käsitys nojautuu 

muun muassa Shulmanin (1987) määrittelemiin opettajan tiedon osa-alueisiin sekä 

myöhempiin Shulmanin mallia täydentäviin/tarkentaviin osa-alueisiin. 

Aiheeseen liittyen on tehty aikaisempia tutkimuksia yleisesti opettajan tiedon rakenteesta 

sekä muun muassa opettajan matemaattisen tiedon rakenteesta, niin meillä suomessa kuin 

kansainvälisestikin. Aikaisemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että osa opettajan 

tiedosta on vahvasti sisältöriippuvaista. En kuitenkaan ole törmännyt tutkimukseen, jossa 

olisi tutkittu opettajan yleistä tiedonrakennetta tietyn sisällön tai oppiaineen näkökulmasta.  

Tämän tutkielman taustalla on vahvasti oma kandidaatin tutkielmani aiheesta otsikolla: 

Luokanopettajien tiedolliset valmiudet opettaa kemiaa alakoulussa. Tutkielmassa 

määritellään kemian opetuksesta tehtyjen tutkimusten sekä vuoden 2004 perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden pohjalta millaisia tiedollisia valmiuksia luokanopettajilla 

tulee olla - ja toisaalta on – voidakseen opettaa kemiaa alakoulussa. Kandidaatin 

tutkielmaa tehdessä esille nousi erityisen mielenkiintoista tietoa muun muassa pedagogisen 

sisältötiedon rakentumisesta, pedagogisesta tiedosta ja sisältötiedosta. Sen pohjalta heräsi 

kysymys siitä millainen opettajan tiedonrakenne todellisuudessa löytyy alakoulun 

kemianopetuksen taustalta. 
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1.1 Alakoulun kemianopetus tutkimuskohteena 

Kemia on suomalaisen peruskoulujärjestelmän alaluokilla (luokka-asteet 1–6) varsin uusi 

oppiaine. Vielä vuoden 1994 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kemiaa ja 

fysiikkaa ei mainittu erillisenä oppiaineena vasta kuin vuosiluokasta 7 lähtien. Seuraavissa, 

vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa, kemialle ja fysiikalle on kuitenkin asetettu 

sisällöt ja tavoitteet omana oppiaineena jo 5. vuosiluokalta lähtien. (Agge, 2007; 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2004) Uusissa vuonna 2014 valmistuvissa, 

ja vuonna 2016 käyttöön otettavissa, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteessa 

kemia ja fysiikka, biologia ja maantieto sekä terveystieto palautetaan takaisin 

ympäristöopin alaisuuteen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kemian sisältöjä ja kemiaa ei 

opetettaisi alakoulussa, vaan se helpottaa kemian sisältöjen integroimista muiden 

luonnontieteiden opetukseen sekä yhä selvemmin suuntaa alakoulun kemian opetusta 

luokanopettajien vastuulle. (Opetushallitus) Näin ollen luokanopettajien tiedot kemian 

opettamiseen liittyen ovat ajankohtaisestikin mielenkiintoista ottaa lähemmän tarkastelun 

alle. 

Oma kiinnostukseni kemian opettamisen tutkimiseen on syntynyt mielenkiinnostani 

matematiikkaa ja luonnontieteitä kohtaan. Näistä erityisesti kemia on ollut mieleeni ja 

harkitsinkin ennen luokanopettajakoulutukseen pääsyä myös yliopistotason 

kemianopintoja. Nyt haluan lähestyä kemiaa luokanopettajaopintojeni näkökulmasta ja 

erityisesti haluan pohtia kemian opettamista, sillä sitä minäkin tulen joskus tekemään.  

Luokanopettajien luonnontieteiden osaaminen on asiantuntijoiden arvioiden mukaan 

toisinaan puutteellista, tai ainakin osaamisen tasosta ollaan huolissaan. Tähän tutkielmaan 

kuuluvalla empiirisellä tutkimuksella pyritään osaltaan selvittämään millaisena 

luokanopettajat itse kokevat oman osaamisensa alakoulun fysiikka-kemian opetuksessa. 

Tutkimuksesta saatavan tiedon perusteella voidaan mahdollisesti arvioida myös onko 

luokanopettajien tietämyksessä jonkin tietty osa-alue joka koetaan heikompana kuin muut. 

Tällaista tietoa voitaisiin myöhemmin hyödyntää opettajakoulutuksen luonnontieteiden 

kursseja kehitettäessä ja luokanopettajien täydennyskoulutuskursseja suunniteltaessa.  

http://www.oph.fi/ops2016/tyoryhmat/ymparistooppi
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1.2 Tutkielman rakenne 

Tämä tutkielma rakentuu siten, että alussa esitellään empiirisen tutkimuksen kannalta 

keskeinen teoreettinen viitekehys. Viitekehyksessä lähdetään liikkeelle opetuskontekstin ja 

opettajan tehtävän määrittelemisestä ja edetään opettajan tietoperustan määrittelemisen 

kautta alakoulun kemianopetukseen kuuluvaan tietoon. Kolmannessa luvussa eritellään 

empiirisen tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimuksessa käytetyt metodit. Tutkielman neljäs 

luku keskittyy empiirisen tutkimuksen analyysivaiheeseen ja esittelee analyysin keskeiset 

tulokset. Viidennessä luvussa analyysin tuloksista etsitään vastauksia tutkimusongelmiin ja 

pohditaan tulosten luotettavuutta sekä merkitystä. Tutkielman loppuosasta löytyy vielä 

luettelo tutkielmassa käytetyistä lähteistä sekä tutkielman liitteet. 
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2 Teoreettinen viitekehys 

Tämän tutkimuksen lähtökohdaksi on tarkoituksellisesti otettu opetustoiminta, sillä se 

määrittää niitä taitoja ja tietoja, joita opettajalla tulee olla voidakseen toimia opettajana. 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys lähtee liikkeelle opetuksesta yleisesti ja 

lähestyy sen kautta opettamisen ja opettajan tietoperustaa. Sen jälkeen tuota tietoperustaa 

tarkastellaan tutkimuskohteeksi valitun sisällön, alakoulun kemianopetuksen näkökulmasta 

ja määritellään millaisina toimintoina tietoperustan eri tiedon osa-alueet näyttäytyvät 

alakoulun kemianopetuksessa. Lopuksi esitellään vielä kaksi aikaisempaa tutkimusta, jotka 

ovat tämän tutkielman kannalta merkityksellisiä. 

2.1 Opetuksen tietoperustasta yleisesti 

Tässä alaluvussa luodaan käsitys siitä, mikä merkitys opettajan tiedolla on opetukselle ja 

millaista tietoa opetustoiminta opettajalta oikeastaan edellyttää. Liikkeelle lähdetään 

pohtimalla opetukseen liittyviä tekijöitä ja opettajan roolia opetuksessa. Tutkielman 

kannalta merkittävin sisältö tässä luvussa on kuitenkin opettajan/opetuksen tietoperustan ja 

erilaisten opettajan tiedon osa-alueiden määrittely. 

2.1.1 Opettajan rooli opetuskontekstissa 

Moderni opetuskäsite viittaa toimintaan, joka täyttää seuraavat kolme yleispiirrettä: 1. 

Toiminnalla on pedagoginen tarkoitus, 2. toiminta on suunnitelmallista ja tiedostettua 

(intentionaalista) ja 3. toiminta on organisoitua ja institutionalisoitua. Pedagogisella 

tarkoituksellisuudella viitataan opetuksen kahteen pääaspektiin, oppisisältöön ja 

oppimisprosessiin. ”Opetukseen liittyy olennaisesti idea sisällöstä, joka opetuksen avulla 

saatetaan oppijan oppimisprosessin kohteeksi.” (Siljander, 2002)  

Didaktisen kolmion (kuvio 1) mukaan käsitteellisesti opetus edellyttää kolmea asiaa: 

opettajaa, oppilasta ja sisältöä. Opetuksen suunnitelmallisuus edellyttää toiminnalta 

järjestelmällisyyden lisäksi tietoisuutta opettamisen menetelmistä. Opetuksen tavoitteet 

eivät toteudu itsestään, vaan sisällön toteutustavan ja kontekstin tietoisen organisoinnin 

avulla. (Siljander, 2002) 
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Didaktisessa kolmiossa mikään tekijä, ei opettaja, oppilas eikä sisältö, ole erityisasemassa. 

Sen sijaan opetuksen tarkastelun erilaiset painotuksen syntyvät siitä, mistä näkökulmasta 

kolmiota tarkastellaan, toisin sanoen mikä kulma valitaan tarkastelun lähtökohdaksi.  

Kuvio 1. Didaktinen kolmio. (Siljander, 2002). 

 

Opettajan yksi rooli on olla sisällön asiantuntija. Tällä tarkoitetaan useimmiten opettajan 

oppiaineen hallintaa eli sisältötietoa (Kansanen, 2004). Kouluopetuksen sisältö koostuu 

karkeasti jaoteltuna kahdesta osasta: oppiaineista ja muusta sisällöstä (Kansanen, 2004). 

Sisältöön kuuluu täten oppiaineksen hallinnan lisäksi muitakin osa-alueita. Sisällön kautta 

opetukseen tulee mukaan laajempi (ks. kuvio 2). (Kansanen, 2004) 

Kuvio 2. Kansasen ajatusten pohjalta muokattu didaktinen kolmio 
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Opettajalla on myös pedagoginen suhde oppilaaseen ja oppilaan ja sisällön välillä on myös 

suhde, joka näkyy opiskelemisena ja oppimisena. Nämä kolme didaktisen kolmion kylkeä 

eivät kuitenkaan vielä selitä opetusta kokonaisuudessaan, sillä jokin tekijä jää tällöin aina 

huomiotta. Kysymys kuuluukin: miten pedagoginen suhde, opettajan sisällön 

asiantuntijuus ja opiskelu–oppimisprosessi kytkeytyvät toisiinsa. Kaikki lähtee oppilaan ja 

sisällön välisestä suhteesta, jota opettaja pyrkii omalla toiminnallaan edistämään. Näin 

opettajan sisällön asiantuntijuus ja pedagoginen suhde oppilaaseen yhdistyvät didaktiseksi 

suhteeksi (ks. kuvio 2), joka on koko opetuksen ydin. (Kansanen, 2004) Didaktisen suhteen 

voidaan ajatella olevan opettamista, sillä se sisältää toimintaa, jolla yritetään vaikuttaa 

oppilaan sisällön oppimiseen. Opettaminen on opetuksen ydin, vaikka opetukseen kuuluu 

myös kasvatustoimintaa (pedagoginen suhde) ja sisällön asiantuntijuutta. 

2.1.2 Opettamisen tietoperustasta 

Opettamisen tietoperusta koostuu vähimmilläänkin sisältötiedosta, yleisestä pedagogisesta 

tiedosta, opetussuunnitelmatiedosta, pedagogisesta sisältötiedosta, tiedosta oppijoista ja 

heidän erityispiirteistään, tiedosta kasvatuskontekstista sekä tiedosta kasvatustoiminnan 

tarkoitusperistä, päämääristä ja arvoista. Näistä kaikista pedagoginen sisältötieto on 

erityisen merkittävä, sillä se määrittää opettamisen tietoperustan erityisluonteen. Siinä 

pedagogiikka ja sisältö sekoittuvat ymmärrykseksi siitä, kuinka tiettyjä aiheita, ongelmia ja 

kysymyksiä voidaan järjestää, esittää ja mukauttaa oppijan ymmärryksen ja mielenkiinnon 

mukaan. Pedagoginen sisältötieto on näistä opettamisen tietoperustan osa-alueista se, joka 

todennäköisimmin erottaa sisältöasiantuntijan ja pedagogin toisistaan. (Shulman, 1987) 

Opettajilla täytyy olla syvällistä ja joustavaa tietoa oppisisällöstä, jotta he voivat auttaa 

oppilaita; luomaan hyviä "kognitiivisia karttoja", löytää yhteyksiä eri asioiden välillä ja 

puuttua väärinkäsityksiin. Tällainen ymmärrys luo pohjan pedagogiselle sisältötiedolle, 

joka puolestaan mahdollistaa opettajan voivan tehdä asiat toisille selväksi. Taitava opettaja 

pystyy selvittämään millaisia tietoja ja uskomuksia oppilailla on aiheesta ja miten oppijat 

saa todennäköisimmin kiinnostumaan uusista asioista. Opettajien täytyy miettiä mitä 

tarkoittaa opettaa erilaista materiaalia eri tarkoituksiin ja kuinka päättää millainen 

oppiminen on oleellisinta tietyssä kontekstissa. Opettajien täytyy pystyä käyttämään 

erilaisia opetusmenetelmiä saavuttaakseen erilaisia tavoitteita. Lisäksi kaikki opettajat 
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tarvitsevat työkaluja erilaisista oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden kanssa 

työskentelyyn. (Darling-Hammond, 2008)  

Jo Shulmanin ja Darling-Hammondin ajatusten perusteella huomataan, että opettamisen 

tietoperusta on hyvin laaja ja monipuolinen. Ulkopuolisen silmin yksinkertaiseltakin 

näyttävät opettajan toiminnot kätkevät taakseen laajan verkoston erilaista tietoa niin 

opetettavasta sisällöstä, oppijoista kuin itse opettamisestakin. 

Kuvio 3. Domains of Mathematical Knowledge for Teaching (Ball;Thames;& Phelps, 

2008)  

 

Ball et al. (2008) ovat lähteneet edelleen tarkentamaan Shulmanin (1987) esille tuomaa 

pedagogista sisältötietoa käytännön opettajantyöhön nojaten. Tarkkailemalla ja 

erittelemällä matematiikan opettajan työtä käytännössä, he ovat hahmotelleet opettamiseen 

tarvittavan matemaattisen tiedon osa-alueet Kuvio 3 mukaisesti. Ball et al. päätelmien 

mukaan sisältötieto (subject matter knowledge) koostuu edelleen yleisestä sisältötiedosta 

(common content knowledge / CCK) sekä erikoistuneesta sisältötiedosta (specialized 

content knowledge / SCK). Yhtälailla he jakavat pedagogisen sisältötiedon edelleen 

tiedoksi sisällöstä ja oppilaista (knowledge of content and students / KCS) ja tiedoksi 

sisällöstä ja opettamisesta (knowledge of content and teaching / KCT). (Ball et al., 2008) 

Lisäksi Kuvio 3 esiintyy sisältötiedon alaisuudessa horisontaalinen sisältötieto (horizon 

content knowledge) sekä pedagogisen sisältötiedon alaisuudessa tieto sisällöstä ja 

opetussuunnitelmasta, vaikka näiden sijaintia kuviossa Ball et al. eivät ole kattavasti 

perustelleet. Horisontaalinen tieto on löyhästi määritelty olevan tietoisuutta siitä, kuinka 

Specialized 

content 

knowledge 

(SCK) 

Knowledge of 

content and stu-

dents (KCS) 

Knowledge of 

content and 

teaching (KCT) 

Knowledge 

of content 

and 

curriculum 

Common 

content 

knowledge 

Horizon 

content 

knowledge 

SUBJECT MATTER KNOWLEDGE PEDAGOGICAL CONTENT 
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opetussuunnitelmassa esiintyvät (matemaattiset) aihealueet kytkeytyvät toisiinsa (Ball et 

al., 2008). 

Tutkijoiden määritelmän mukaan yleinen sisältötieto on matemaattista tietoa ja taitoa, jota 

voidaan käyttää muissakin kuin opetustilanteissa. Tällaista tietoa ei siis esiinny 

yksinomaan opettajilla, vaan myös muilla matemaattisen tiedon asiantuntijoilla. 

Esimerkkinä yleisestä matemaattisesta sisältötiedosta voitaisiin nähdä kyky huomata 

vastauksen olevan väärä tai oppikirjan määritelmän olevan epätäydellinen. Erikoistunut 

sisältötieto sen sijaan koostuu heidän mukaansa sellaisesta matemaattisesta tiedosta, jota 

tarvitaan yksinomaan opettajan työssä. Opettaja joutuu työssään tilanteisiin, joissa hän 

joutuu tekemään matemaattista työtä, jota ei muissa ammateissa tarvitse tehdä. Tällaista 

matemaattista päättelyä vaatii muun muassa oppilaiden tekemien virheiden analysointi: 

millaista laskutapaa oppilas on käyttänyt kun hän on päätynyt tekemään näin, mikä 

systemaattinen virhe tässä toistuu. (Ball et al., 2008)  

Tieto sisällöstä ja oppilaista on määritelty oleva sisältöriippuvaista tietoa oppilaista, heidän 

ajattelutavoistaan ja yleisistä väärinkäsityksistään. Se on niin sanotusti vuorovaikutusta 

matemaattisen ymmärryksen ja oppilaantuntemuksen välillä. Tieto sisällöstä ja 

opettamisesta taasen on vuorovaikutusta matemaattisen ymmärryksen ja oppimiseen 

vaikuttavan pedagogisen tiedon välillä. Se on tietoa tietyn sisällön opettamiseen liittyvistä 

erityispiirteistä. (Ball et al., 2008) Yhden opetuksessa kohdattavan haasteen 

ratkaisemiseksi saatetaan tarvita kaikkien neljän osa-alueen tietoa vaikka toiminto 

ulkoisesti näyttäisi hyvinkin yksinkertaiselta ja olisi opettajan työssä kuinka arkipäiväistä 

hyvänsä. Tämän takia opettajan tiedon eri osa-alueiden rajat ovat hankalasti 

määriteltävissä. Lisäksi on opettajakohtaisia eroja, sillä joku toinen voi ratkaista ongelman 

käyttämällä erikoistunutta sisältötietoa, kun taas toinen ratkaisee sen hyödyntämällä tietoa 

sisällöstä ja oppilaista (Ball et al., 2008). 
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Taulukko 1.  Eri tiedonalojen vertailua (Kennedy, Knowledge and teaching, 2002) 

 

Kennedy (2002) puolestaan on lähtenyt erittelemään opettajan tietoa toisenlaisesta 

näkökulmasta, lähestyen aihetta ennemmin tiedon luonteen ja ominaisuuksien kuin tiedon 

sisällön perusteella. Hän on erityisen kiinnostunut opettajan työlle ominaisesta ”käytännön 

tiedosta” (craft knowledge) ja vertailee sitä systemaattiseen tietoon (systematic knowledge) 

sekä preskriptiiviseen tietoon (prescriptive knowledge). Taulukko 1. havainnollistaa 

Kennedyn päätelmiä näiden kolmen tiedon ominaisuuksista.  

Kennedyn (2002) jaottelu opettamisen tietoperustasta on tehty täysin eri näkökulmasta, 

kuin esimerkiksi Shulmanin (1987) tai Ballin, Thamesin ja Phelpsin (2008), mutta 

kuitenkin näiden jaottelujen välillä on huomattavissa jonkinasteinen yhteys. Shulmanin 

(1987) erittelemät sisältötieto ja yleinen pedagoginen tieto ovat olemukseltaan hyvin 

pitkälti systemaattista tietoa, koska niitä hankitaan akateemisten opintojen kautta ja ne ovat 

 Käytännön tieto Systemaattinen 

tieto 

Preskriptiivinen tieto 

Ominaisuudet ei – teoreettinen 

idiosynkraattinen 

teoreettinen 

abstrakti 

kodifioitu 

koostuu ”tulisi” ja 

”pitäisi” lausunnoista 

kodifioidumpaa kuin 

käytännöntieto 

vähemmän teoreettista 

kuin systemaattinen tieto 

Ensisijainen 

lähde 

käytännön 

kokemukset 

akateemiset 

opinnot, tekstit 

ammatillisen kehittymisen 

kurssit, instituutiot 

Milloin tietoa 

tarvitaan? 

Kun halutaan 

saada oppilaat 

osallistumaan 

oppitunnilla. 

Kun halutaan 

edistää oppilaiden 

oppimista. 

Kun halutaan selvittää 

mitä sisällöstä tulisi käydä 

läpi ja mitä oppilaiden 

tulisi oppia. 

Miksi tietoa 

hankitaan? 

tyytymättömyys 

tiettyihin 

tapahtumiin 

velvollisuudentunto 

oppilaita ja 

yhteisöä kohtaan 

yleinen kiinnostus 

tiedon saatavuus 

Merkitys 

opettajalle 

kumulatiivinen 

kasvava 

lyhytaikainen vaihtelee triviaalista 

pysyvään ja dramaattiseen 
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luonteeltaan teoreettista tietoa jota käytetään kun halutaan edistää oppilaiden oppimista. 

Sen sijaan pedagoginen sisältötieto sekä tieto oppijoista ja heidän erityispiirteistään sekä 

tieto kasvatuskontekstista ovat puolestaan lähinnä Kennedyn (2002) kuvaamaa käytännön 

tietoa, sillä ne ovat luonteeltaan ei-teoreettista, kasaantuvaa eli kumulatiivista tietoa, jota 

syntyy käytännön kokemusten kautta. Vastaavasti Shulmanin (1987) 

opetussuunnitelmatieto ja tieto kasvatustoiminnan tarkoitusperistä, päämääristä ja arvoista 

muistuttavat olemukseltaan Kennedyn preskriptiivistä tietoa, koska ne sisältävät paljon 

normatiivista tietoa, (miten asioiden tulisi olla, mitä pitäisi tehdä) jota erilaiset instituutiot 

opettajille tarjoavat.  

Sen sijaan Ballin, Thamesin ja Phelpsin (2008) Kuvio 3 esiintyviä pedagogisen 

sisältötiedon ja sisältötiedon ”alaluokkia” on hankalampi jakaa Kennedyn (2002) mallin 

mukaan. Esimerkiksi erikoistunut sisältötieto on Shulmanin sisältötiedon kanssa yhtälailla 

enimmäkseen teoreettista tietoa, jolla pyritään nimenomaisesti edistämään oppimista. 

Vaikka tätä tietoa voidaan saada akateemisista lähteistä, on se kuitenkin hyvin vahvasti 

käytännön opettajantyöhön sidottua. Näin ollen erikoistunut sisältötieto ei täysin täytä 

systemaattisen tiedon piirteitä vaikka se sitä eniten muistuttaakin. Yleinen sisältötieto sen 

sijaan on selvemmin nähtävissä systemaattisena tietona. Vastaavasti taas tieto sisällöstä ja 

opettamisesta sekä tieto sisällöstä ja oppilaista on Kennedyn määritelmien perusteella 

enimmäkseen käytännön tietoa. Tällaista tietoa voidaan kuitenkin saada myös 

akateemisista, opettajille suunnatuista didaktiikan opinnoista ja tiedon tarkoitus on usein 

oppimisen edistäminen, mikä puolestaan viittaisi enemmänkin systemaattiseen tiedon 

luonteeseen. 

2.1.3 Tietoperustan yhteys opetustoimintaan  

Opetustoiminnan yhtenä lähtökohtana on se, että opettajalla on sellaista tietoa, jota 

oppilaalla ei ole (Kansanen, 2004). Näin ollen aineenhallinta, eli opettajan sisältötieto on 

yhteydessä oppilaiden tietotasoon. Tämä tarkoittaa sitä, että alakoulun opettajalla ei 

tarvitse olla niin laajaa sisältötietoa kuin esimerkiksi lukion aineenopettajalla tulee olla. 

Korostunut opettaja–sisältö -suhde kertoo ennemminkin sisällön asiantuntijuudesta kuin 

opettajuudesta. Opettajan sisällön asiantuntemus koostuu myös didaktiikasta. Se tulee 

esille muun muassa opettamisen perustaitoina, joihin on omat pedagogiset opinnot. Näitä 

pedagogisten opintojen sisältöjä kutsutaan myös ainedidaktiikaksi. Ainedidaktiikka on 
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asiantuntemusta, jota opettaja tarvitsee sisällön opettamisessa. Ainedidaktiikkaa on kaikki 

se, mikä kuuluu sekä kasvatustieteeseen että opetettavaan aineeseen. (Kansanen, 2004) 

Ainedidaktiikan voidaan ajatella olevan ainakin tässä tapauksessa juuri pedagogista 

sisältötietoa, sillä niissä molemmissa yhdistyy pedagoginen tieto sekä sisältötieto. Lisäksi 

ainedidaktiikka sisältää myös paljon, Ball et al. (2008), määritelmissä ilmennyttä 

erikoistunutta sisältötietoa. Kun palataan takaisin ajattelemaan opetustoimintaa, niin 

huomataan että siellä vastaavanlainen yhdistyminen tapahtuu opettajan ja oppilaan välisen 

pedagogisen suhteen sekä opettajan ja sisällön välisen asiantuntijuuden välillä ja tästä 

koostuu opetuksen ydin: opettajan didaktinen suhde oppilaan ja sisällön väliseen opiskelu–

oppimisprosessiin (ks. kuvio 2, s. 5). Näin ollen voidaan ajatella, että pedagoginen 

sisältötieto sekä erikoistunut sisältötieto ovat opettamisen tietoperustan ydintä, sillä ne 

vastaavat suoraan didaktista suhdetta, joka puolestaan on opetuksen ydintä. 

2.2 Opetuksen tietoperusta alakoulun kemianopetuksessa 

Pedagoginen sisältötieto on yhdistelmä opettajan pedagogista tietämystä ja sisällön 

tuntemusta. Jotta opettajalla voi olla pedagogista sisältötietoa kemiasta, täytyy hänellä olla 

käsitys siitä miten kemiaa opitaan, ja mitkä ovat kemian oppimisen ongelmia. Tämä 

puolestaan edellyttää kykyä löytää yhteyksiä oppimiskäsitysten sekä kemiallisen tiedon 

välillä.  

Luonnontieteiden oppimisen vaikeudet liittyvät niiden luonteeseen ja tapoihin, joilla 

luonnontietoa tavallisesti opetetaan riippumatta siitä mitä tiedetään lasten kyvystä oppia. 

Syy siihen, miksi luonnontieteiden oppiminen mielletään yleisesti haastavaksi, voi olla 

tiedon välittämisessä, tiedon vastaanottajissa tai tiedossa itsessään. Jossain määrin 

ongelmia aiheuttavat nämä kaikki. (Johnstone, 1991) Tässä alaluvussa esitellään niitä 

asioita, jotka luovat haasteita kemian opettamiselle ja ovat siten onnistuneen kemian 

opettamisen kannalta välttämättömiä tunnistaa. 

2.2.1 Yleistä ja erikoistunutta sisältötietoa kemiassa 

Kemia on luonnontiede, jonka tiedon voidaan äärimmillään ajatella olevan totuuden 

mukaista kuvaa fyysisestä maailmasta tai teorioita, joiden avulla me hahmotamme 

maailmaa. Todellisuudessa kemiallinen tieto on luonteeltaan paljon monimutkaisempaa. 

Jos kemia olisi totuutta vastaava kuva maailmasta, jossa elämme, kykenisimme oppimaan 
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kemiaa pelkästään pitämällä silmiämme auki ja tekemällä havaintoja. Teorioiden ja 

mallien avulla puolestaan pystytään tekemään vain todellisuutta koskevia arvioita. 

Havainnot, kokeet, mallit ja teoriat yhdessä auttavat meitä ymmärtämään ympäröivää 

todellisuutta paremmin. Teoriat ja kokeet ovat toisistaan riippuvaisia sillä ilman kokeista 

tehtäviä havaintoja ei meillä olisi teorioita eikä malleja. Toisaalta ilman teorioita ei olisi 

myöskään syytä tehdä kokeita, eikä tiedettäisi millaisiin havaintoihin niitä tehtäessä pitäisi 

kiinnittää huomiota. (Kyyrönen, 1999) Näin ollen sekä teorioiden, että kokeellisen 

työskentelyn merkityksen ymmärtäminen on yleistä kemian sisältötietoa. 

 

Luonnontieteiden opetuksessa yhtenä oleellisena sisältönä on luonnontieteellisten 

käsitteiden oppiminen (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2004). Valitettavasti 

monet luonnontieteelliset käsitteet ovat kuitenkin luonteeltaan aivan erilaisia kuin 

arkipäivän käsitteet. Arjessa vastaan tulevat ja kaikille tutut käsitteet perustuvat 

konkreettisesti havaittaviin ilmiöihin ja asioihin. Tieteellisiin käsitteisiin sisältyy kuitenkin 

paljon myös sellaisia käsitteitä, joista ei voida tehdä suoria havaintoja, vaan niiden 

erottaminen toisistaan tapahtuu yksinomaan ihmisen omassa mielessä. Tällaisia ovat 

esimerkiksi sellaiset käsitteet kuten alkuaine, yhdiste tai vaikkapa atomi. (Johnstone, 1991) 

Opettajan yleistä sisältötietoa on tuntea näitä luonnontieteellisiä käsiteitä. 

Luonnontieteellisen tiedon ja luonnontieteellisten käsitteiden ongelma ei kuitenkaan aina 

ole siinä, että niistä kaikista ei voida tehdä suoria havaintoja. Ongelmia on paljon myös 

sellaisten käsitteiden kanssa, joita voidaan käyttää myös arkikielessä. Monet tieteelliset 

käsitteet ovat arkipäiväistyneet ja sitä myötä niiden merkitys on saattanut muuttua aivan 

toisenlaiseksi. Joskus arkipäivän havainnot saattavat sotia jonkin käsitteen tieteellistä 

määritelmää vastaan, ja aiheuttaa siten vaikeuksia pitää tieteellistä selitystä pätevänä. 

Toisinaan tulisi miettiä, onko tieteellisten käsitteiden käyttö tarpeellista, vai voisiko 

kemian perusteet oppia arkikäsityksienkin kautta. (Johnstone, 1991; Kyyrönen, 1999) 

Opettajan erikoistuneeseen sisältötietoon kuuluu muun muassa myös kyky erottaa 

arkikäsitteitä luonnontieteellisistä käsitteistä, ja tehdä nämä erot selväksi myös oppilaille.  

Luonnontieteelliset käsitteet tai luonnontieteellinen tieto yleensä on monitasoista. 

Johnstonen kemiallisen ajattelun monitasomallin (kuvio 4) mukaan kemiallista ajattelua 

tapahtuu kolmella tasolla: makro- ja mikrotasolla sekä symbolisella tasolla. Makrotasoon 

kuuluu kaikki se, mistä voidaan tehdä suoria havaintoja: kaikki näkyvä, kuuluva, 

koskettavissa ja haistettavissa oleva. Tällä tasolla me usein toimimme konkreettisten ja 
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selkeiden asioiden kanssa. Mikrotasolle puolestaan kuuluvat sellaiset asiat, joiden voidaan 

ajatella olevan olemassa, mutta joista ei voida tehdä suoria havaintoja. Monet tieteelliset 

käsitteet, kuten atomi, kuuluvat tälle tasolle. Koska niistä ei voida tehdä suoria havaintoja, 

on niiden ymmärtäminen ja oppiminen haastavampaa kuin makrotason havaintoihin 

perustuva oppiminen. Kolmantena ajattelun tasona on vielä symbolinen taso, johon 

kuuluvat erilaiset kaavat, mallit ja yhtälöt, jotka ovat etenkin luonnontieteille ominaisia ja 

oleellisia luonnontieteellisen tiedon osia. (Johnstone, 1991; 2000) Symbolinen tieto on 

muodoltaan pelkistettyä, mutta sen vaarana on, että kemia eristäytyy arkipäivästä, koska 

symbolisen tiedon ymmärtämiseen tulee oppia oma symbolinen kieli (Kyyrönen, 1999).  

 

Kuvio 4. Kemiallisen ajattelun tasot (Johnstone, 1991) 

 

Nämä kolme kemiallisen ajattelun tasoa ovat keskenään tasapainossa ja muodostavat siten 

kolmiorakenteen (ks. kuvio 4). Mikään kemiallinen tieto ei kuitenkaan sijoitu vain yhdelle 

näistä tasoista, vaan kaikkia kemiallisia käsitteitä ja ilmiötä voidaan käsitellä jokaisella 

kolmella tasolla jopa yhdenaikaisesti. (Johnstone, 1991) Kemiallisen tiedon ja etenkin 

kemian opetuksen ja oppimisen haastavuus piilee juuri siinä, että kaikkia tasoja yritetään 

hallita yhtä aikaa. Kemian erikoistunutta sisältötietoa opettajalle on se, että hän kykenee 

huomaamaan millä ajattelun tasolla milloinkin ollaan. Opettajan tulee erottaa toisistaan 

sellaiset kemian sisällöt, jotka liikkuvat makrotasolla, mikrotasolla ja symbolisella tasolla. 

Vain siten opettaja kykenee erottelemaan sisällöstä sellaisia osia, jotka vastaavat 

oppilaiden kykyä oppia. 
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2.2.2 Pedagogista tietoa ja pedagogista sisältötietoa kemiassa 

Tämän päivän opetussuunnitelmat rakentuvat sosio-konstruktivistisen oppimiskäsityksen 

ympärille. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen ajatus on, että oppija itse rakentaa tietoa 

aikaisemman tietonsa varaan. Oppija toimii näin aktiivisesti, eikä vain ota passiivisesti 

vastaan mitä hänelle kerrotaan. Oppijan kyky konstruoida uutta tietoa on pitkälti 

riippuvainen hänen aikaisemmista tiedoistaan ja kokemuksistaan. Toisaalta 

konstruktivistisen käsityksen mukaan se mitä oppilas oikeasti oppii, riippuu paljolti myös 

siitä, paljonko aikaa, energiaa ja motivaatiota hänellä on tietyn asian opetteluun. 

Konstruktivistisen käsityksen mukaan tieto on aina subjektiivista, koska jokainen ihminen 

rakentaa tiedon itse, eikä sitä opita suoraan toisilta. (Puolimatka, 2002) Sosio-

konstruktivistinen oppimiskäsitys eroaa konstruktivistisesta käsityksestä siten, että sosio-

konstruktivistisen käsityksen mukaan oppimista tapahtuu niin yksilön oman kuin ryhmän 

yhteisten pohdintojen kautta. Siinä korostuu yksilöllisyyden lisäksi yhteisöllisyys. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2004) 

Pedagogiseen sisältötietoon kuuluu tietoa sekä kemian sisällöistä (millaista kemiallinen 

tieto on) että kemian oppimisesta (pedagoginen tieto). Näiden molempien yhtäaikainen 

hallitseminen on pedagogista sisältötietoa. Sisältötiedon ja pedagogisen sisältötiedon 

välillä on selviä yhteyksiä, jotka ovat merkittäviä kemian opettamisen kannalta. 

Pedagogista sisältötietoa on huomata millä ajattelun tasolla mitäkin asiaa voidaan opettaa, 

ja osata esittää kemian sisältöjä oppilaille riittävän konkreettisessa muodossa, jotta oppilaat 

kykenevät käsittelemään uutta informaatiota ja oppiminen mahdollistuu. Se on kykyä 

esittää oikeanlaisia kysymyksiä oppilaille, jotta heidän ajattelunsa kulkisi oikeaan suuntaan 

ja että he keskittäisivät huomionsa olennaisiin asioihin. Pedagogista sisältötietoa on myös 

kyky arvioida millaista tietoa oppilailla on entuudestaan ja osata yhdistää uusi opeteltava 

sisältö oppilaiden aikaisempiin kokemuksiin.  

2.2.3 Tarpeet luokanopettajan tiedollisille valmiuksille 

Alakoulun kemian opetus ei vaadi opettajalta yhtä kattavaa kemian sisällön asiantuntijuutta 

kuin esimerkiksi lukion kemianopetus vaatisi. Opettajan on kuitenkin hallittava 

opetussuunnitelmassa mainittavat asiat, jotta hän pystyy takaamaan oppilaille laadukasta 

opetusta. Kemian opettamiseen (tai opettamiseen yleensä) tarvittava tieto koostuu muun 

muassa opetussuunnitelmatiedosta, pedagogisesta sisältötiedosta ja oppiaineen 
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sisältötiedosta. Opetussuunnitelmatieto luonnollisesti syntyy pitkälti suoraan 

valtakunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden hallinnasta. Seuraavassa 

esitetään millaista pedagogista sisältötietoa ja sisältötietoa opetussuunnitelman 

toteuttaminen sitten luokanopettajalta edellyttää ajatellen alakoulun kemian opetusta. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) on 5. – 6. vuosiluokkien fysiikan ja 

kemian opetukselle asetetuissa tavoitteissa ja sisällöissä selvästi kahdenlaisia vaatimuksia 

opettajan tiedollisille valmiuksille. Ensimmäiset vaatimukset liittyvät etenkin opettajan 

pedagogiseen tietoon ja pedagogiseen sisältötietoon. Jotta alakoulun kemianopetuksessa 

voidaan lähteä liikkeelle oppilaiden aikaisempien tietojen, taitojen ja kokemusten pohjalta, 

on opettajalla oltava tietoa siitä, millaisia aikaisempia tietoja, taitoja, käsityksiä ja 

kokemuksia oppilailla on käsiteltäviin aiheisiin liittyen. Jos opettajalla ei tätä tietoa 

entuudestaan ole, on hänen hankittava sitä jollakin keinoin. Toisaalta, jotta opettaja voi 

opettaa oppilaita suorittamaan yksinkertaisia kokeita ja tekemään oikeanlaisia havaintoja, 

on hänen osattava järjestää turvalliset puitteet koetyöskentelyyn ja kyettävä arvioimaan 

millaisista kokeista oppilaat voivat onnistuneesti suoriutua. Toisaalta opettajan on kyettävä 

luomaan oppilaille tilaisuuksia ymmärtää ilmiöihin liittyviä syy-seuraussuhteita ja 

tarvittaessa selittää niitä heille, jotta he oppisivat itse selittämään näitä suhteita.  

Lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (2004) käy ilmi millaista 

sisältötietoa ja pedagogista sisältötietoa opettajalla tulee olla. Opettajan tulee hallita 

kemian periaatteet ja peruskäsitteet syvällisesti, jotta hän pystyy selvittämään niitä 

oppilailleen. Varsinaisista kemian sisällöistä opettajan on perehdyttävä ilmakehään ja 

ilman koostumukseen, veden ominaisuuksiin ja sen merkitykseen liuottimena, 

vedenpuhdistukseen ja luonnon vesien tutkimiseen sekä maaperästä saataviin aineisiin sekä 

niiden luokitteluun ja erotusmenetelmiin. Opettajan on oltava myös selvillä ilman kaasujen 

sekä maaperän alkuaineiden kemiallisista lyhennemerkeistä (symbolinen tieto).  

Luokanopettajan rooli kemian oppimisen ohjaajana sekä asenteiden ja innostuksen luojana 

on keskeinen. Hän toimii asiantuntijana sekä perustyötapojen opettajana. Opettajan rooli 

on erittäin moninainen ja haastava. Opettajan tulee hallita tietoaines opetettavasta asiasta, 

kyetä luomaan turvallinen ja rohkaiseva oppimisympäristö, herättää mielenkiinto aihetta 

kohtaan sekä tukea, neuvoa, motivoida ja ohjata oppilaita tarpeen mukaan ja olla valmis 

liittämään käytäntö ja teoria yhteen. (Rukajärvi-Saarela & Aksela, 2007) Tehokas 

opettaminen on ihanteellisten oppimisympäristöjen luomista ja oppimishalun virittämistä 
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sekä säilyttämistä pedagogiikan keinoin. Opettajan tehtävänä on ohjata opiskelua ja 

suunnitella oppimisympäristöjä. Opettajan tulee jatkuvasti arvioida omaa työskentelyään ja 

muuttaa sitä kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. (Aksela & Juvonen, 1999) Voidakseen luoda 

toimivia oppimisympäristöjä ja edistää oppilaiden oppimista on opettajalla oltava 

pedagogista sisältötietoa kemian opettamisesta.  

Oman haasteensa alakoulun kemian opetukseen vaadittaville tiedollisille valmiuksille 

asettavat myös kemianopetuksessa käytettävät kokeellisen/tutkivan oppimisen menetelmät. 

Kemia on empiirinen tiede, ja sellaisena sille on tyypillistä tutkiva ote opettamisessa. 

Kokeellinen toiminta ei kuitenkaan johda aktiiviseen tiedon käsittelyyn ja konstruointiin 

automaattisesti. Tutkivassa oppimisessa oppilaat tarvitsevat opettajan ohjausta ja 

harjoittelua sekä tarpeeksi aikaa ja monipuolisia työtapoja. Keskustelu ja yhdessä pohdinta 

ovat tärkeitä sekä ennen että jälkeen kokeellisen työn. Pelkkä kokemuksellisuus ei 

itsessään lisää oppimista ellei sitä liitetä aikaisempaan teoriaan tai selitykseen. (Rukajärvi-

Saarela & Aksela, 2007) 

Tutkiva oppiminen korostaa oppilaiden omaa ajatteluprosessia ja aktiivisuutta. Se nojaa 

induktiivisen oppimisen ajatteluun eli siihen, että tarpeeksi monen yksittäisen esimerkin 

pohjalta voidaan tehdä yleisiä päätelmiä aiheesta. Opettajan tehtävä tutkivassa oppimisessa 

on luoda ongelmatilanteita ja rohkaista oppilaita tutkimaan, kokeilemaan ja 

kyseenalaistamaan. Opettaja tuo oppilaille esimerkkejä, joiden parissa oppilaat 

työskentelevät, kunnes heille selviää mistä on kyse. Opettaja esittää ennemmin ajattelua 

herättäviä kysymyksiä, kuin selittää itse oppilaille ilmiöiden toimintaperiaatteita. Opettajan 

tehtävä on tukea oppilaiden omaa aktiivista opiskelua ja ohjata heitä oikeaan suuntaan 

tarjoamalla sopivia materiaaleja ja johdattelevia vihjeitä. (Puolimatka, 2002) 

Voidakseen käyttää tutkivan oppimisen mallia, tulee opettajan tietää miten oppilaat 

ymmärtävät ja tulkitsevat tutkittavia ilmiöitä. Opettajan on myös tunnettava selityksien 

taustalla olevat käsitykset ja se, miten käsitykset saattavat muuttua. Opettajan tehtävänä on 

tuoda esille oppilaan käsitysten ja tieteellisen määritelmän väliset ristiriidat ja auttaa 

oppilaita korjaamaan käsityksiään. (Ahtee & Pehkonen, 2000) Luokanopettajan on 

tiedettävä oma roolinsa tutkivassa oppimisessa, jotta hän pystyy käyttämään kyseistä 

menetelmää oppilaidensa kanssa, mutta myös ymmärrettävä opetusmenetelmän 

heikkoudet. 



17 

 

 

Uusia opetusmenetelmiä ja -malleja luonnontieteiden opetukseen kehitetään jatkuvasti, 

mutta opettajan tulee niitä kohdatessaan kyetä sekä kriittiseen, että luovaan ajatteluun. 

Uudistuksissa on aina jotain sellaista, mistä voi olla opetukseen hyötyä, mutta opettajan ei 

tule ottaa sokeasti vastaan suoria toimintaohjeita. Opettajan tulee huomata ideoiden 

vahvuudet ja kehittää niitä edelleen omaan opetukseensa soveltuviksi toiminnoiksi. 

Häneltä edellytetään kykyä analysoida eri opetusmenetelmiä ja valita niistä kuhunkin 

tilanteeseen sopivia osia. (Lavonen, 2005) Tutkivan oppimisen menetelmä luo positiivisia 

oppimiskokemuksia, mutta ei aina ole tehokkain opetusmetodi, koska oppiminen on 

pitkälti oppilaiden omalla vastuulla (Puolimatka, 2002). 

Varsinkin alakoulun kemianopetus voi olla paljolti opettajajohtoista. Opettajajohtoisuus ei 

itsessään ole huono asia, sillä vain opettaja hallitsee kemian sisältöjä ja menetelmiä. Tämän 

lisäksi opettajalla on tietoa oppilaiden ennakkokäsityksistä sekä tavoista joilla oppilaat 

oppivat. Myös sillä on merkitystä, että opettaja tuntee opetussuunnitelman ja osaa siten 

päätellä mikä tieto on oppilaille olennaista tulevan kannalta. (Lavonen, 2005) Kemiaa 

opetettaessa opettajan on kuitenkin muistettava ajatus oppilaslähtöisyydestä siinä mielessä, 

että kemia pitää tuoda lähelle lasten omaa kokemusmaailmaa ja arkielämää, eikä yrittää 

vain viedä lapsia kemian maailmaan, jolla ei näytä olevan mitään tekemistä oikean elämän 

kanssa. 

2.3 Aikaisempia tutkimuksia aiheesta 

Opettajiin kohdistuvaa tutkimusta tehdään kasvatustieteessä jatkuvasti. Opettajan tieto on 

merkittävä, jos ei jopa merkittävin osa opettajan ammattitaitoa, ja siksi tutkimisen arvoinen 

aihealue kaikkialla maailmassa. Opettajien tietoperustaan liittyvää tutkimusta ei kuitenkaan 

ole viimevuosina tehty kovinkaan paljon. Shulmanin 1980 -luvulla kehittämää pedagogisen 

sisältötiedon määritelmää käytetään kasvatustieteissä melko yleisesti, mutta melko harva 

tutkija on lähtenyt haastamaan tuota määritelmää. Shulman esitti tuolloin, että opettajalla 

on paljon sisältöriippuvaista tietoa, ja siksi onkin aiheellista tutkia opettajan tietorakennetta 

sekä yleisesti, että myös jonkin yksittäisen oppiaineen tai oppisisällön kannalta. Tässä 

luvussa esittelen kaksi opettajan tietoperustaan liittyvää tutkimusta, joista toinen on 

kohdistettu tietyn oppiaineksen opettamiseen ja toinen käsittelee suomalaisten 

luokanopettajien käsityksiä omasta osaamisestaan. 
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2.3.1 Opettaja tiedon rakenne tietyn oppiaineen näkökulmasta 

Ball, Thames ja Phelps ovat tehneet tutkimusta matematiikan opettamisen taustalla 

olevasta opettajan tiedon rakenteesta. Vuonna 2008 raportoidussa tutkimuksessa (Content 

knowledge for teaching - What makes it special?) he ovat lähestyneet aihetta käytännön 

opettajantyön näkökulmasta ja analysoineet matematiikan opetusta ja sen opettajalta 

vaativaa tietämystä kvalitatiivisin analyysimenetelmin. Tutkijat pyrkivät tutkimuksellaan 

luomaan käytännön opettajatyöhön perustuvan teorian opettamisen sisältötiedosta. Heidän 

tutkimuksensa tuloksia on eritelty tarkemmin tämän tutkielman luvussa 2.1.2. 

Ball ja kumppanit lähtivät viemään eteenpäin Shulmanin 1980 -luvun lopulla aloittamaa 

pedagogisen sisältötiedon määritelmää. He toteavat artikkelissaan, että Shulmanin 

aloittama työ on jäänyt tutkimuksen kentällä keskeneräiseksi ja haluavat lähteä viemään 

tuota työtä eteenpäin. Vaikka pedagogisen sisältötiedon käsitettä käytetään laajalti, ei sen 

potentiaalia ole vielä päästy hyödyntämään kunnolla muun muassa löyhän määrittelyn ja 

empiiristen todisteiden puuttumisen vuoksi (Ball et al., 2008).  

Ball, Thames ja Phelps (2008) ottivat tutkimuksensa lähtökohdaksi käytännön 

opettajantyön. He aloittivat erittelemällä niitä asioita, joita opetustyöhön kuuluu ja 

määrittelivät sitä kautta niitä asioita, joita opettajan tulee tietää voidakseen opettaa kemiaa. 

Tutkimuksen lähtökohta oli nimenomaan opetustoiminta. Tutkimuksensa seuraavassa 

vaiheessa he kehittivät tapoja, joilla mitata matematiikan opettamisen sisältötietoa. Lopulta 

he saivat tarkennettua omalta osaltaan pedagogisen sisältötiedon ja opettamiseen kuuluvan 

sisältötiedon käsitekenttää ja löysivät viitteitä ainoastaan opetustyölle ominaisesta 

erikoistuneesta sisältötiedosta.  

Tutkimusraporttinsa päätteeksi Ball, Thames ja Phelps esittävät, että Shulmanin ja hänen 

kollegoidensa puheeksi ottamat asiat ovat avaintekijöitä opettamisen ja 

opettajankoulutuksen tutkimuksessa. He ehdottavat että tulevaisuudessa tulisi tehdä 

opettajien sisältötietoon liittyvää empiiristä tutkimusta, jotta siitä saatavaa tietoa voitaisiin 

hyödyntää esimerkiksi opettajien koulutuksen kehittämiseksi ja opettajien tarvitsemien 

tukimateriaalien luomiseksi. (Ball et al., 2008) Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena 

on pyrkiä vastaamaan omalta osaltaan tuohon tarpeeseen. 
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2.3.2 Tietorakenne osana luokanopettajan ammattitaitoa 

Raija ja Yrjö Yrjönsuuri ovat tehneet Suomessa jo 1990 -luvulla tutkimusta opetuksesta 

intentionaalisena toimintana. He ovat tehneet tätä tutkielmaa vastaavaa luokanopettajan 

ammattitaitoon liittyvää analyysia osana laajempaa tutkimusta. Tutkimuksen perustavana 

ajatuksena oli se, että opettajan intentionaalinen toiminta määräytyy kolmen tekijän, 

luokanopettajien osaamisen, tilanneorientaatioiden ja toiminnan reflektoinnin perusteella 

(Yrjönsuuri & Yrjönsuuri, 1995). Näistä tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisin osio 

on juuri opettajan osaamiseen liittyvä osio. Opettajien osaamista koskevat 

tutkimusongelmat tutkimuksessa olivat: A1 Millaisen ammattitaidon rakenteen opettajien 

käsitykset sisältävät? A2 Kuinka riittäväksi opettajat käsittävät osaamisensa? A3 Miten 

opettajien käsitykset ovat yhteydessä sukupuolen, koulutukseen ja toimintaympäristöön? 

(Yrjönsuuri & Yrjönsuuri, 1995).  

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselynä, joka lähetettiin vajaalle 500 valikoidulle 

luokanopettajalle. Vastauksia kyselyyn saatiin lopulta reilut 280 kappaletta. Kyselyn yksi 

osa oli luotu nimenomaan opettajan osaamista mittaavaksi, ja se käsitti yhteensä 45 osiota. 

(Yrjönsuuri & Yrjönsuuri, 1995) ”Opettajien osaamista koskevien käsitysten odotettiin 

jakautuvan intentionaalisen toiminnan kolmeen vaiheeseen, intention muodostamiseen, 

tekojen valintaan ja tekojen toteuttamiseen, ja kaikkiaan seitsemään ulottuvuuteen. 

Kyselyn osiot laadittiin näihin ulottuvuuksiin kohdistuviksi.” (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri, 

1995, s. 56) 

Yrjönsuurten tutkimuksessa aineiston analyysiin käytettiin faktorianalyysia, 

pääkomponenttimenetelmää ja ortogonaalista varimax -rotaatiota, kun tutkittiin 

teoreettisten strukturaalisten mallien toteutumista opettajien ajattelussa. Faktorianalyysin 

tuloksissa saadut faktorit latautuivat teorian mukaisesti ja vahvistivat siten teoriaa.  
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3 Empiirinen tutkimus 

Tämän tutkielman empiirisen tutkimuksen lähtökohtana on kolme tutkimusongelmaa, 

joista suurin painoarvo on ensimmäiseksi mainitulla, ja vähiten merkitystä viimeksi 

mainitulla. Nämä ongelmat ovat: 

- Millainen tiedon rakenne − toisin sanoen millaista eri tietoa − luokanopettajalla on 

alakoulun kemianopetuksen taustalla?   

- Millaisena luokanopettajan näkevät oman tietämyksensä/osaamisensa alakoulun 

kemianopetuksessa? 

- Onko luokanopettajien tietämyksessä eroja riippuen työkokemuksesta tai fysiikka-

kemia aineiden tuntemuksesta? 

3.1 Metodit ja menetelmät 

Ensimmäistä tutkimusongelmaa, Millainen tiedon rakenne opettajalla on? voidaan 

lähestyä sekä kvalitatiivisesta, että kvantitatiivisesta tutkimusnäkökulmasta. 

Aikaisemmissa opettajan tiedon rakennetta kuvaavissa tutkimuksissa (muun muassa Ball, 

Thames & Phelps, 2008) asiaa on tutkittu nimenomaan laadullisesti, erittelemällä opettajan 

työn toimintoja ja niissä tarvittavaa tietämystä. Aiheeseen läheisesti liittyvissä 

tutkimuksissa (kuten esimerkiksi Yrjönsuuri, 1995) on kuitenkin käytetty myös 

kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä kuten faktorianalyysia.  

Myös toiseen (Millaisena luokanopettajat näkevät oman tietämyksensä?) ja kolmanteen 

tutkimusongelmaan (Onko luokanopettajien tietämyksessä eroja riippuen työkokemuksesta 

tai fysiikka-kemia aineiden tuntemuksesta?), saataisiin vastaus sekä kvantitatiivisin, että 

kvalitatiivisin menetelmin. Kvalitatiivisten menetelmien käyttö edellyttäisi kuitenkin 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen nähden erilaista aineistoa ja siten myös erilaista 

aineistonkeruumenetelmää. Vastaavasti kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyttäen 

voidaan yhdellä kertaa kerätä sellainen aineisto, jonka avulla pystytään vastaamaan 

kumpaankin kysymykseen. 

Lisäksi kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä vaatisi tutkimuskohteeksi joitakin yksittäisiä 

opettajia, jotka olisivat suostuvaisia toimintansa seuraamiseen ja erittelyyn. Tällöin 

saadaan kuva vain yksittäistapauksista, jotka voivat herkästi olla toisistaan hyvinkin 
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poikkeavia. Sen sijaan kvantitatiivisilla menetelmillä voidaan tutkimuskohteeksi valita 

laajakin joukko luokanopettajia, jolloin saadaan kattavampi kuva opettajien tiedon 

rakenteesta yleisesti. 

Kun lähdetään liikkeelle käytännön opetustoiminnasta ja ollaan etsimässä vastausta 

kysymykseen, millaista erilaista tietoa luokanopettajilla on, on syytä olettaa että 

tutkimuksessa esiintyy useampia muuttujia. Tällöin tutkimuksen analysoinnissa kannattaa 

hyödyntää monimuuttujamenetelmiä. Näistä yleisimpiä ovat erilaiset faktorianalyysit.  

Näillä tiedoilla tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivisen lähestymistapa ja 

Yrjönsuurten tutkimuksessakin (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri, 1995) toimivaksi havaitun 

faktorianalyysi opettajan tiedonrakenteen tutkimiseen. Lisäksi sopivalla 

aineistonkeruumenetelmällä saadusta aineistosta pystytään mahdollisesti luomaan 

faktoreiden perusteella uusia muuttujia, joita tarkastelemalla voidaan analysoida opettajien 

käsityksiä omasta tietämyksestään tiedon eri osa-alueilla. 

Tutkimuksen analysointiin käytetään eksploratiivista faktorianalyysiä. Eksploratiivinen 

faktorianalyysi valittiin sillä perusteella, että se vastaa parhaiten tutkimusasetelmaa. 

Yleisesti faktorianalyysi luo keinon linkittää yhteen muuttujia, joilla on jotain yhteistä. Sen 

avulla voidaan havaita muuttujien välisiä yhteyksiä ja muodostaa suurempia 

muuttujarakenteita(faktoreita). Faktorianalyysia on sekä eksploratiivista, että 

konfirmatorista. Eksploratiivista faktorianalyysia käytetään pääasiassa selvittämään 

entuudestaan tuntemattomia muuttujien ryhmittymiä, kun taas konfirmatorista 

faktorianalyysia käytetään testaamaan löydettyjä faktoreita hypoteettista ryhmittelymallia 

vasten. (Cohen;Manion;& Morrison, 2007) Eksploratiivinen faktorianalyysi kuitenkin 

soveltuu erityisesti tilanteeseen, jossa tutkijalla on käsitys muuttujia yhdistävästä teoriasta. 

Konfirmatorinen faktorianalyysi puolestaan edellyttäisi tutkijalta teoriasta valmista mallia, 

jonka paikkansapitävyyttä testattaisiin aineistolla. (Metsämuuronen, 2006) 

Teoreettisen viitekehyksen perusteella minulla on jonkinlainen arvio siitä, miten 

luokanopettajan tieto on mahdollisesti rakentunut. Minulla ei kuitenkaan ole selkeää 

yhtenäistä mallia siitä, miten tiedon eri osa-alueet suhtautuvat toisiinsa. Näin ollen minulla 

ei ole tarvittavaa teoreettista mallia, jotta voisin käyttää konfirmatorista faktorianalyysia. 

Siten päädyin ratkaisuun, jossa hyödynnetään eksploratiivista faktorianalyysia ja verrataan 

sen antamia tuloksia tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen.  
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Oma tutkimukseni muistuttaa selvästi molempia luvussa 2.3 esiteltyjä, Ball et al:n sekä 

Yrjönsuurten tutkimuksia. Tutkimukseni lähtökohta ja lähestymissuunta on samat kuin 

Ball et al:n tutkimuksessa, mutta tutkimusongelma ja empiirinen lähestymistapa ovat 

pitkälti samanlaiset Yrjönsuurten tutkimuksen kanssa. Tutkielmassani lähden liikkeelle 

nimenomaan opetustoiminnan määrittelystä ja etsin sitä kautta määritelmää opettajan – 

opetustoiminnan toteuttajan – tietoperustalle. Tässä tutkielmassa on noudatettu hyvin 

pitkälti samanlaista metodologista mallia kuin edellä mainitussa Yrjönsuurten 

tutkimuksessa. Tämä ei kuitenkaan ole ollut tarkoituksellista vaan yhteneväisyydet ovat 

syntyneet pitkälti yleisten tieteellisen tutkimuksen periaatteiden nojalla. Tässä 

tutkimuksessa on kuitenkin hyödynnetty Yrjönsuurten tutkimuksessa toimiviksi havaittuja 

ratkaisuja metodologisia valintoja tehtäessä. 

3.2 Ennakkokäsitykset ja oletukset 

Opettajan tietoperustaan ja sen merkitykseen perehdyttyäni minulle on syntynyt ennakko-

oletus siitä millainen tiedonrakenne alakoulun kemianopetuksen taustalla on. Shulman 

(1987) ilmaisee artikkelissaan oman käsityksensä siitä, millaista tietoa opettajalla täytyy 

vähimmilläänkin olla. Täten on perusteltua olettaa, että tässä tutkimuksessa löydettäisiin 

alakoulun kemianopetuksen taustalla vaikuttavasta opettajan tietoperustasta ainakin 

seuraavat komponentit: 

i) sisältötieto 

ii) pedagoginen sisältötieto 

iii) pedagoginen tieto  

iv) opetussuunnitelmatieto 

v) tieto kasvatuksellisesta kontekstista 

vi) tieto oppilaista ja heidän ominaisuuksistaan 

 

Näiden oletusten perusteella olen luonut karkean mallin opettajan tiedon rakenteesta 

liittäen Shulmanin (1987) teorian Siljanderin (2002) ja Kansasen (2004) ajatuksiin 

opetuksen perusrakenteesta.  
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Kuvio 5. Oletusmalli opettajan tiedon rakenteesta 

 

Toisaalta Ball et al. (2008) lähtivät viemään Shulmanin mallia eteenpäin tarkastelemalla 

opettajan työtä matematiikan opettamisen osalta. Vaikka malli onkin sidottu tiettyyn 

sisältöön (matematiikka) on se hyvin yleispätevä ja siksi tähän tutkimukseen soveltuva. 

Tämän lisäksi kemia oppiaineena ja tieteenalana on melko läheinen matematiikan kanssa, 

joten on perusteltua voida olettaa, että näihin kytkeytyvä opettajan tiedon rakenne on 

jokseenkin samanlainen. Näin ollen on perusteltua uskoa, että kemian opetuksen taustalla 

opettajalla olisi tarkemmin määriteltynä ainakin: 

a) yleistä sisältötietoa 

b) erikoistunutta sisältötietoa 

c) tietoa sisällöstä ja opettamisesta 

d) tietoa sisällöstä ja oppilaasta 

 

Yhdistämällä nämä tarkemmat rakenteet aikaisempaan karkeaan malliin, saadaan 

hienorakenteisempi malli siitä millainen tiedon rakenne luokanopettajilta voi löytyä. 
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Kuvio 6. Hienorakenteisempi oletusmalli opettajan tiedon rakenteesta 

 

Empiiristä tutkimusta on lähdetty toteuttamaan näiden oletettujen mallirakenteiden 

pohjalta. Tässä vaiheessa on kuitenkin tiedostettava, että tulokset voivat osoittaa myös 

aivan toisenlaisen tiedon rakenteen. Aineistoa analysoitaessa voidaan esimerkiksi löytää 

rakenne, joka muistuttaa enemmän Kennedyn (2002) mallia käytännöntiedosta, 

systemaattisesta tiedosta ja preskriptiivisesta tiedosta.  

3.3 Tutkimusaineisto 

Kvantitatiiviset analyysimenetelmät yleisesti vaativat numeerista dataa. Näin ollen 

tutkielmaani varten minun on kerättävä aineistoni numeerisessa muodossa tai muokattava 

keräämäni aineisto numeerisen muotoon. Koska valmista aineistoa aiheesta tai aiheeseen 

sopivaa mittaria ei ole tarjolla, on ylimääräisen työmäärän minimoimisen kannalta järkevää 

valita sellainen aineistonkeruumenetelmä, joka tuottaa suoraan numeerisessa muodossa 

olevaa dataa/informaatiota. Näin ollen päädyin luomaan tutkielman teoreettisen 

viitekehyksen puitteissa aineistonkeruuta varten web-kyselylomakkeen muotoon mittarin, 
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joka mittaa luokanopettajien käsityksiä omasta tietämyksestään/osaamisestaan alakoulun 

kemianopetuksen kontekstissa. Cohenin, Manionin ja Morrisonin (2007) mukaan web-

pohjaisilla kyselyillä saadaan todennäköisemmin laajempi vastaajajoukko, kuin 

esimerkiksi sähköpostikyselyillä, mutta sähköpostia on hyvä hyödyntää web-kyselyn 

markkinoinnissa. 

3.3.1 Kyselylomakkeen luominen 

Edellä esitettyjen hypoteettisten mallien ja teoreettisesta viitekehyksestä nousseiden 

ajatusten pohjalta on luotu tutkimusta varten web-kyselylomake (ks. Liite 1). Web-kyselyn 

luomisessa on pyritty noudattamaan Cohenin, Manionin ja Morrisonin (2007) ohjeistuksia. 

Kyselyn ulkoasu on pidetty yksinkertaisena. Sen alussa on lyhyt ja informatiivinen 

johdantosivu ja kunkin sivun alareunassa on palkki joka esittää lukijalla kuinka pitkälle 

hän on kyselyssä edennyt. Kyselyssä on käytetty ainoastaan helposti vastattavia 

monivalintakysymyksiä ja kysymykset on pyritty muotoilemaan lyhyiksi, yksikäsitteisiksi 

ja selkeäsanaisiksi. 

Kyselylomakkeeseen on tarkoituksellisesti luotu väittämiä, jotka mahdollistavat 

hienorakenteisemman tiedon rakenteen löytymisen. Väittämät on luotu aikaisemmissa 

tutkimuksissa (esimerkiksi Ball et al., 2008) esille tulleiden esimerkkien, sekä teoreettisen 

viitekehyksen määritelmien pohjalta. Kaikki väittämät on kohdistettu nimenomaan 

alakoulun kemianopettamiseen. 

Väittämiä on pyritty tekemään kuusi(6) kappaletta kutakin oletettua kahdeksaa(8) 

tiedonalaa kohden. Näistä kuudesta väittämässä viisi(5) on niin sanotusti positiivisesti 

varautuneita ja toisistaan hieman eroavia kun taas kuudes väittämä on negatiivisesti 

varautunut vastapari yhdelle viidestä positiivisesta väittämästä. Negatiivisesti 

varautuneiden väittämien mukaan ottaminen on perusteltua mittarin sisäisen validiteetin 

parantamiseksi. Analyysivaiheessa negatiivisesti varautuneet muuttujat käännetään 

positiivisiksi. On kuitenkin todettu, että faktorianalyysissä kännetyt osiot eivät lataudu 

faktoreille kunnolla, ja siksi niitä ei tulisi ottaa mukaan kuin muutamia, esimerkiksi yksi 

kutakin dimensiota eli ulottuvuutta kohden (Metsämuuronen, 2006). 

Metodologiakirjallisuudessa ei ole perusteluita sille, kuinka paljon muuttujia kutakin 

oletettua ulottuvuutta kohden tulisi olla, mutta aikaisempiin tutkimuksiin verraten 

(esimerkiksi Yrjönsuuri & Yrjönsuuri, 1995) kuusi(6) kappaletta on sopiva lukumäärä. 
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Tällöin muuttujia on riittävän monta osoittamaan tiettyjen ulottuvuuksien olemassaolo, 

vaikka jokin muuttujista latautuisikin oletusten vastaisesti toiselle faktorille tai jäisi 

kokonaan latautumatta. Näin ollen vähennetään muuttujien mahdollisesta heikosta 

muotoilusta johtuvia riskejä analyysin epäonnistumiselle. 

Alla kyselylomakkeeseen suunnitellut väittämät tiedonaloittain.  

Yleinen sisältötieto  

Huomaan jos oppikirjassa on esitetty jokin kemian asia väärin.  

Osaan puhua kemian sisällöistä oikeilla käsitteillä.  

Tiedän milloin oppilaan antama vastaus on väärin.  

Hallitsen itse ne asiat, joita odotan oppilaideni oppivan kemiasta.  

Osaan selittää alakoulun kemianopetuksessa käsiteltäviä ilmiöitä.  

En osaa itse niitä kemian asioita joita opetan.  

Erikoistunut sisältötieto  

Pystyn päättelemään oppilaiden vääristä vastauksista missä heidän ajattelunsa meni vikaan.  

Osaan arvioida pitääkö oppilaan esittämä väite yleisesti paikkansa.  

Pystyn muodostamaan kysymyksiä, jotka ohjaavat oppilaitteni ajattelua oikeaan suuntaan.  

Keksin itse hyviä esimerkkejä kemian ilmiöille.  

Osaan selittää arkikäsitteiden ja kemiallisten käsitteiden eroja.  

En pysty sanomaan onko oppilaani esittämä väite yleispätevä.  

Tieto sisällöstä ja opettamisesta  

Tiedän miten kemian sisältöjä kannattaa havainnollistaa, jotta halutut asiat tulevat esille  

Tiedän millaiset mallit tai vertaukset sopivat parhaiten tietyn sisällön opettamiseen.  

Tunnistan minkälaisia taitoja tehtävät oppilailta vaativat.  

Tunnistan ne oppilaiden esittämät kysymykset, joiden pohtiminen auttaa oppimaan 

haluttua asiaa.  

Huomaan milloin jokin asia täytyy selittää uudelleen.  

En tiedä miten esittää kemian ilmiöitä niin, että tärkeimmät asiat tulisivat esille.  

Tieto sisällöstä ja oppilaista  

Tiedän mitkä kemian asiat ovat oppilaille usein vaikeita hahmottaa.  

Tunnen oppilaiden tyypillisimpiä väärinkäsityksiä kemian ilmiöistä.  
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Tiedän millaiset kemian käsitteet ovat oppilaille entuudestaan tuttuja.  

Löydän kemian ilmiöille esimerkkejä oppilaiden arjesta.  

Osaan muokata kemian tehtäviä niin, että eritasoiset oppilaat selviävät niistä.  

En tiedä mitä kemian käsitteitä oppilaani tietävät entuudestaan.  

Opetussuunnitelmatieto  

Tiedän mitä kemian sisältöjä alakoulussa tulee käsitellä.  

Tiedän miten alakoulun kemian sisällöt liittyvät yläkoulun kemianopetukseen.  

Tiedän mitkä alemmilla luokilla opetetut asiat liittyvät opiskeltavaan kemian asiaan.  

Tiedän mitkä ovat alakoulun fysiikka-kemian opetuksen keskeisimmät tavoitteet.  

Tiedän minkälaisia lähestymistapoja/opetusmenetelmiä alakoulun kemianopetuksessa tulisi 

käyttää.  

En tiedä mitä kemiasta tulisi opettaa alakoulussa.  

Pedagoginen tieto  

Tiedän millaista tietoa 5. – 6. -luokkalaiset pystyvät käsittelemään.  

Tiedän miten uutta tietoa opitaan.  

Hallitsen kasvatustieteen perusasiat.  

Tiedän millaisia yleisiä tavoitteita kasvatuksella on.  

Tunnen alakouluikäisten lasten psykofyysisen kehityksen perusteet.  

Kasvatustieteen perusasiat ovat minulle vieraita.  

Tieto oppilaista ja heidän ominaisuuksistaan  

Tiedän millaiset asiat kiinnostavat opetusryhmäni oppilaita.  

Tunnen oppilaideni erityispiirteitä oppijoina.  

Tiedän ketkä oppilaistani tarvitsevat enemmän apua.  

Tiedän ketkä oppilaistani ovat erityisen kiinnostuneita fysiikasta ja kemiasta.  

Tiedän miten oppilaani osaavat toimia ryhmässä.  

En tiedä millaisia oppijoita opetusryhmässäni on.  

Tieto kasvatuksellisesta kontekstista  

Tiedän millaisia kemian opetukseen soveltuvia välineitä koulullamme on.  

Osaan käyttää koulumme fysiikan ja kemian opetukseen tarkoitettuja välineitä ja 

materiaaleja.  

Tiedän mitkä ovat meidän koulumme tavoitteet kemianopetukselle.  
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Tiedän millaisia mahdollisuuksia kunnassamme on fysiikan ja kemian opetukseen.  

Tiedän ketkä kollegoistani opettavat fysiikka-kemiaa alakoulussa.  

En tiedä onko koulullamme kemian opetukseen soveltuvia välineitä.  

 

Kyselylomakkeen ensimmäistä versiota testattiin pienellä joukolla (N=8) Oulun yliopiston 

kasvatustieteiden tiedekunnan matemaattisluonnontieteellisten aineiden sekä tieto- ja 

viestintätekniikan kandi-/graduseminaariryhmässä. Saadun palautteen perusteella kyselyn 

väittämät olivat selkeästi muotoiltuja ja kyselyyn oli suhteellisen helppo vastata. Kyselyn 

vastaamiseen kului testiryhmältä keskimäärin 10 − 15 minuuttia, joskin muutamat vastaajat 

olivat tehneet kyselyn hyvin nopeasti, jopa alle viidessä minuutissa. Osa vastaajista koki 

että kyselyssä oli turhan runsaasti väittämiä, mutta toiset eivät nähneet tätä haitaksi. 

Palautteen perusteella harkitsin väittämien karsimista, mutta tulin siihen tulokseen, että 

tutkimuksen luotettavuuden kannalta on merkittävämpää että väittämiä on tarpeeksi. Tämä 

päätös ja palautteen perusteella esille tullut riski on kuitenkin otettava huomioon 

tutkimuksen tuloksia analysoitaessa. Näillä perustein varsinainen tutkimuskysely säilytti 

lähes täysin testikyselyn rakenteen. Ainoastaan testikyselyn loppuosan palautekysymykset 

poistettiin lopullisesta kyselylomakkeesta. 

3.3.2 Aineistonkeruu 

Tutkimusaineistoa kerättiin 23.3.−21.4.2014 välisenä aikana web-kyselylomakkeen (Liite 

1) muodossa. Web-kyselyyn johtavaa linkkiä jaettiin melko vapaasti suomalaisille 

luokanopettajille muun muassa sosiaalisen median ja sähköpostin välityksellä. 

Sosiaalisessa mediassa julkaistiin linkki kyselyyn sekä saatekirje (Liite 7) ”Alakoulun 

aarreaitta” sekä ”Luokanopettajaliitto” nimisten luokanopettajien suosimien Facebook -

ryhmien sivuilla. Linkki ja lyhyt viesti (Liite 6) julkaistiin molemmilla sivuilla kahteen 

kertaan.  

Sähköpostitse web-kyselyyn johtavaa linkkiä välitettiin eteenpäin yhteensä neljä (4) kertaa. 

Ensimmäinen viesti (Liite 2) lähetettiin yhteensä 148:lle peruskoulun rehtorille, jotka 

edustivat yhteensä kymmentä (10) suomalaista paikkakuntaa. Viestin liitteenä oli edelleen 

välitettäväksi kutsukirje luokanopettajille (Liite 7).  
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Toinen viesti (Liite 3) saatekirjeineen (Liite 7) lähetettiin kymmenelle (10) eräitä suomen 

paikkakuntia edustaville sivistys/koulutoimen johtaville henkilöille edelleen välitettäväksi 

jälleen paikkakuntien luokanopettajille. Osa heistä ilmoitti, ettei voi välittää 

tutkimuskutsua eteenpäin ilman kyseiseltä kaupungilta anottua tutkimuslupaa. Tähän 

reagoitiin anomalla tutkimuslupaa kahdelta paikkakunnalta, joiden kanssa se hoitui 

sähköisesti ja joiden oletettiin käsittelevän luvan mahdollisimman nopeasti. 

Kolmas viesti (Liite 4) lähetettiin uudelleen kaikille ensimmäisellä kierroksella 

tavoitetuille peruskoulujen rehtoreille, muistutukseksi ja tiedoksi vastausajan jatkamisesta. 

Lisäksi lähetettiin Kuopion kaupungin alakoulujen rehtoreille neljäs viesti (Liite 5), kun 

Kuopion kaupunki oli myöntänyt tutkimukselle tutkimusluvan. 

Kaikki sähköpostitse lähetetyt tutkimuskutsut menivät seuraavien kaupunkien rehtoreille 

tai sivistysjohtajille: Oulu, Kuopio, Viitasaari, Parkano, Pori, Kotka, Tuusula, Alavus, 

Kuusamo, Orivesi, Rovaniemi, Inari, Kuhmo, Kokkola, Vaasa, Joensuu, Mikkeli, 

Jyväskylä, Loimaa ja Vihti. Paikkakunnat valittiin muun muassa maantieteellisen sijainnin 

perusteella. Joukkoon pyrittiin saamaan mahdollisimman edustava otos suomalaisista 

paikkakunnista, niin pienistä kuin suurista, sekä lähellä että kaukana 

opettajankoulutuslaitoksista. Sosiaalisen median kautta tapahtuneen web-kyselyn yleisen 

levikin vuoksi tämän kyseisen otoksen merkitys tutkimuksen luotettavuudelle on kuitenkin 

varsin pieni. 

Aineistonkeruu oli odotettua haastavampi ja pidempi prosessi, mutta lopulta vastauksia 

saatiin yhteensä 128 suomalaiselta luokanopettajalta. Näistä vastauksista noin puolet 

saatiin vasta viimeisen viestikierroksen jälkeen. Vastaajista 33 % oli toiminut 

luokanopettajana 0−5 vuotta, 20 % 6−10 vuotta, 20 % 11−20 vuotta ja loput 28 % yli 20 

vuotta. Vain neljännes (25 %) vastaajista ei ollut opettanut fyke:a alakoulussa, kun loput 

75 % olivat. Noin joka kymmenennellä vastaajalla (N=12) oli sivuaine- tai 

erikoistumisopintoja fysiikasta tai kemiasta, mutta ainoastaan kahdella vastaajista oli myös 

fysiikan tai kemian aineenopettajapätevyys. 
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4 Analyysi 

Tässä luvussa esitellään tutkimusaineistolle tehty analyysi ja sen antamat tulokset. 

Tulosten tulkintaa ja vastauksia tutkimusongelmiin esitetään tarkemmin vasta seuraavassa 

luvussa.  

Tutkimusaineistona tässä käytettiin web-kyselynä kerättyä matriisimuotoon tallennettua 

aineistoa, johon saatiin 128 vastaajaa. Kaikilta vastaajilta saatiin vastaukset jokaiseen 

53:een kyselyssä olleeseen kysymykseen, joista ensimmäinen oli osallistumisen vahvistava 

triviaalikysymys, 48 seuraavaa olivat väittämiä koskien vastaajien osaamista alakoulun 

kemianopetuksessa ja loput neljä (4) koskivat heidän taustatietojaan. Datamatriisi 

kopioitiin sellaisenaan web-kyselyn vastaustiedostosta SPSS -ohjelmaan. 

4.1 Vaiheet 

Ennen varsinaista analyysia matriisista poistettiin ylimääräinen informaatio, kuten 

vastausten aikaleimat, sekä muuttujien numeroinnin ja nimeämisen jälkeen muuttujiin 

liittyvät väittämät. 5-portaisella LIKERT-asteikolla mitatut väittämämuuttujat merkittiin 

järjestysasteikollisiksi muuttujiksi kun taas taustatietomuuttujat merkittiin nominaali -

asteikollisiksi. Muuttujat numeroitiin x1 − x52 siinä järjestyksessä kuin ne esiintyivät 

kyselyssä. Negatiivisesti varautuneista muuttujista tehtiin uudet käännetyt muuttujat, joissa 

siis alkuperäisten muuttujien arvot käännettiin uusiin muuttujiin seuraavalla tavalla: 1→5, 

2→4, 3→3, 4→2, 5→1.  

Koska tässä tutkielmassa pyritään vastaamaan kolmeen eri tutkimusongelmaan, on myös 

analyysiprosessi porrastettu kolmeen osaan. Ensimmäinen ja työläin osa koskee 

tutkimuksen pääkysymystä – millaista erilaista tietoa luokanopettajilla on alakoulun 

kemianopetukseen liittyen. Sitä varten suoritetaan eksploratiivinen faktorianalyysi. 

Varsinainen faktorianalyysi tapahtuu myös vaiheittain. Vaiheet jakaantuvat hieman 

eritavalla sen mukaan tarkastellaanko tietokoneperusteisen analyysiohjelman (tässä 

tapauksessa SPSS) tekemää työtä vai tutkijan tehtäväksi jäävää tulkinnallista työtä. 

Metsämuurosen (2006) mukaan analyysiohjelman toimintoja - sekä eksploratiivisessa 

faktorianalyysissa että pääkomponenttianalyysissa - ovat: a) muuttujien välisen 

korrelaatiomatriisin laskeminen, b) faktoreiden latauksien estimointi matriisin perusteella, 

c) latausten rotatointi ja mahdollisesti d) faktoripisteiden laskeminen.  
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Cohen, Manion ja Morrison (2007) puolestaan jakavat tutkijan tehtävien näkökulmasta 

eksploratiivisen faktorianalyysin kolmeen vaiheeseen: 

vaihe 1 faktorien lukumäärän määrittäminen muuttujien korrelaatioiden perusteella, 

faktorilatausten määrittäminen ja faktoreiden rotatointi 

vaihe 2 muuttujien jakaminen faktoreille 

vaihe 3  faktoreiden nimeäminen muuttujien ja teoreettisen viitekehyksen perusteella, 

 näin syntyneiden faktoreiden ja siihen kuuluvien muuttujien esittely  

Nämä vaiheet ja analyysiohjelman toiminnot linkittyvät selkeästi yhteen siten, että 

analyysiohjelman toiminnot a), b) ja c) muodostavat tutkijan analyysiprosessin vaiheen 1, 

jota seuraavat vaiheet 2 ja 3. Tämän jälkeen tutkija voi halutessaan suorittaa ohjelmalla 

toiminnon d). Tämän tutkimuksen analyysissa on kaikkia faktorianalyysin vaiheita toistettu 

useaan otteeseen, parhaimman ja luotettavimman ratkaisun löytymiseksi. 

Toiseen tutkimusongelmaan lähdetään hakemaan vastausta varsinaisen faktorianalyysin 

jälkeen. Tämä analyysiprosessin osa on riippuvainen faktorianalyysin tuloksista. Tässä 

vaiheessa alkuperäiset muuttujat sidotaan tiettyihin faktoreihin ja näin muodostetaan uusia 

faktorimuuttujia eli eri tiedonosa-alueita aineiston perusteella. Uusia faktorimuuttujia 

tarkastelemalla pystytään vastaamaan toiseen tutkimusongelmaan – millaisena 

luokanopettajat näkevät oman tietämyksensä alakoulun kemianopetuksessa. 

Kolmanteen tutkimusongelmaan vastaaminen on myös riippuvainen varsinaisen 

faktorianalyysin tuloksista. Analyysiprosessin toisessa osassa luotujen faktorimuuttujien 

vastauksia tarkastellaan kyselyvastaajia koskevien taustatietojen (muuttujat x49 – x52) 

valossa. Taustatietojen perusteella syntyvien ryhmien vastauksia eri faktorimuuttujilla 

vertaillaan keskenään ja näin pyritään selvittämään, onko luokanopettajien tietämyksessä 

eroja riippuen työkokemuksesta tai fysiikka-kemia aineiden tuntemuksesta.  

Näillä analyysiprosessin osilla pystytään siis kattamaan kaikki tutkimusongelmaksi asetetut 

kysymykset. Huomattavaa on, että kaikkien kysymysten vastaukset ovat varsin 

merkittävästi riippuvaisia siitä, miten ensimmäisen osan eksploratiivinen faktorianalyysi 

onnistuu ja millainen tulos siitä saadaan. 
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4.2 Tulokset 

Tässä alaluvussa esitellään niitä tuloksia, joita analyysiprosessissa on saatu, ja perustellaan 

prosessin aikana tehtyjä ratkaisuja. Tässä luvussa ei vielä tehdä merkittäviä päätelmiä 

saaduista tuloksista tai pyritä vastaamaan tarkasti tutkimusongelmiin. Ensin käsitellään 

analyysinprosessin merkittävintä vaihetta – varsinaista faktorianalyysia, ja sen jälkeen 

kuvataan tuon analyysin perusteella luodut faktorimuuttujat. 

4.2.1 Faktorianalyysi 

Aluksi koko aineistolla lähdettiin kokeilemaan faktorianalyysia aluksi sekä 

pääkomponentti- että maximum likelyhood -menetelmiä käyttäen. Ensimmäisissä 

analyyseissa saatiin vastaukseksi kaksitoista (12) faktoria, jotka olivat ominaisarvoltaan yli 

1. Muuttujien tarkastelussa ei kuitenkaan saatu faktoreista irti mitään selkeää 

tiedonrakennetta. Tässä vaiheessa aineistosta poistettiin käännetyt muuttujat (x7uusi, 

x13uusi, x19uusi, x27uusi, x33uusi, x39uusi, x43uusi ja x46uusi) jotka Metsämuurosen 

(2006) mukaan eivät aina lataudu kunnolla. Näiden muuttujien poistaminen oli perusteltua 

myös siksi, että niille kaikille oli jäljellejääneessä muuttujajoukossa vastaava muuttuja, 

joka mittasi kutakuinkin samaa ominaisuutta. 

Käännettyjen muuttujien poistamisen jälkeen suoritettiin SPSS -ohjelmalla uusi 

faktorianalyysi maximum likelyhood -menetelmää ja ortogonaalista varimax -rotaatiota 

käyttäen. Näin saatiin yhdeksän (9) ominaisarvoltaan yli 1 olevaa faktoria. Rotatoitua 

faktorimatriisia tarkastellessa todettiin että oikeastaan vain viisi (5) noista faktoreista oli 

merkittäviä (käsittivät useamman kuin yhden muuttujan) ja nuo viisi faktoria pystyttiin 

tunnistamaan teoreettisen viitekehyksen nojalla. Noiden viiden faktorin ulkopuolelle 

jääneet neljä (4) muuttujaa otettiin lähempään tarkasteluun, ja huomattiin että myös ne 

latautuivat selvästi jollekin viidestä faktorista. Niinpä päätettiin teoreettisen viitekehyksen 

nojalla etsiä tällä samalla aineistolla kuuden (6) faktorin ratkaisua. Tässä valittiin 6 faktoria 

sillä perusteella, että ennakko-oletuksissa ollut karkea malli muodostui kuudesta eri tiedon 

osa-alueesta ja edellä saadusta faktorianalyysin ratkaisussa näytti teorian valossa siltä, että 

ensimmäinen faktori oltaisi mahdollisesti voitu jakaa vielä kahtia. 

Maximum likelyhood -menetelmällä ja ortogonaalista varimax -rotaatiota käyttämällä 

saadusta pakotetusta kuuden faktorin ratkaisusta edelleen viisi faktoria tuki selvästi 
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oletettua teoreettista mallia tiedonrakenteesta. Kuudes syntynyt faktori oli edelleen vain 

yhden muuttujan muodostama. Vertailemalla edellä saatua faktoriratkaisua tähän 

ratkaisuun huomattiin, että kyseessä oli sellainen muuttuja, joka ei edellisessäkään 

ratkaisussa latautunut muiden muuttujien kanssa samoille faktoreille. Kyseinen muuttuja 

vastasi väittämään ”Tiedän ketkä oppilaistani tarvitsevat enemmän apua”. Tässä vaiheessa 

on huomattavaa, että kyseinen väittämä saattaa olla jokseenkin triviaali, sillä lähes kaikki 

opettajat ovat varsin nopeasti tietoisia heikommista oppilaista. Aineiston perusteella jopa 

76 % vastaajista (N=128) oli sitä mieltä että väittämä pitää heidän kohdallaan täysin 

paikkansa ja 23 % sitä mieltä, että väite pitää jokseenkin paikkansa. Ainoastaan kaksi (2) 

vastaajaa olivat sitä mieltä, että väittämä ei pidä paikkansa. Näillä perustein kyseinen 

muuttuja poistettiin analysoitavien muuttujien joukosta ja sama analyysi tehtiin uudelleen. 

Ylimääräisen muuttujan poistamisen jälkeen saadussa analyysissa löydettiin jälleen 

edellisten analyysien kaltainen faktoriratkaisu, jossa oli siis viisi (5) teoreettisen 

viitekehyksen perusteella loogista faktoria ja yksi yksittäisen muuttujan muodostama 

faktori. Tällä kertaa tuo muuttuja latautui kuitenkin merkittävästi myös toiselle faktorille, 

joten tehtiin päätös liittää se yhteen tuon faktorin muuttujien kanssa ja jättää niin sanottu 

kuudes faktori huomiotta. Yhteensä tämän ratkaisun faktorit selittävät 51,4 % huomioidun 

aineiston kokonaisvaihtelusta, kun mukaan lasketaan myös kuudes seuraavista 

analyysivaiheista poistettu faktori.  

Taulukossa 2 näkyvät tämän faktorianalyysin rotatoitu faktorimatriisi. Taulukosta on tehty 

helppolukuisempi poistamalla arvot, jotka ovat pienempiä kuin 0,1.  

Taulukko 2.  Rotatoitu faktorimatriisi 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

oikeat käsitteet 0,827 0,289     

oma osaaminen 0,790 0,127  0,241   

käsite-erot 0,774 0,176 0,122  0,159 0,144 

ilman oppikirjaa 0,768 0,107  0,143 0,183  

virhe kirjassa 0,729 0,248   0,160  

yleispätevyys 0,656   0,234 0,461 0,135 

väärä vastaus 0,626 0,150   0,166 0,100 

välineiden käyttö 0,618 0,402 0,230   0,340 
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 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

aikaisemmin opittu 0,602 0,167 0,111  0,325  

oma esimerkki 0,600 0,220 0,130 0,318   

arkiesimerkki 0,595 0,293   0,211  

havainnollistaminen 0,514 0,428 0,134 0,110   

sisällön visualisointi 0,504 0,290  -0,110 0,299  

miten tukee yläkoulua 0,459 0,411  0,153 0,242  

mikä vaikeaa 0,440 0,380   0,408  

oikeat kysymykset 0,427 0,193 0,396 0,239  -0,150 

tutut käsitteet 0,369 0,345 0,111 0,117 0,217  

tavoitteet 0,347 0,739     

kemian sisällöt 0,261 0,695 0,101 0,110  0,141 

koulun tavoitteet 0,187 0,590  0,126  0,115 

tehtävien muokkaus 0,291 0,479 0,175 0,284  -0,136 

opetustyyli 0,232 0,412 0,338 0,336 0,176  

kunnan mahdollisuudet 0,111 0338   0,112  

fyke kiinnostus  0,204 0,619  0,222  

mikä kiinnostaa  0116 0,601 0,247 0,129  

ryhmässä toimiminen   0,570 0,329   

uudelleen selitys 0,154 0,145 0,547 0,149 0,108  

kollegat 0,110  0,535    

erityispiirteet   0,520 0,365   

tiedon käsittely  0,255 0,409 0,125  0,318 

mitä taitoja vaatii 0,259 0,236 0,368 0,320 0,140 -0,262 

kasvatustiede   0,332 0,740  0,160 

tiedon oppiminen  0,206 0,161 0,671  -0,196 

kasvatustavoitteet   0,308 0,663   

psykofyysinen kehitys 0,142   0,441 0,214 0,174 

väärinkäsitykset 0,303 0,300  0,165 0,611 0,207 

oppilaiden kysymykset 0,358  0,322  0,495 -0,137 

ajatteluvirheet 0,247  0,307 0,185 0,455  

koulun välineet 0,340 0,416 0,250   0,618 
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Edellä esitetyn taulukon 2 arvojen, sekä teoreettisen viitekehyksen perusteella, analyysissa 

mukana olleet muuttujat jaettiin viiteen faktoriin ja noista faktoreista yksi jaettiin vielä 

teorian perusteella kahtia. Näin saatiin aikaiseksi kuusi (6) faktoria, jotka nimettiin teorian 

perusteella seuraavasti: 

Faktori 1 − Yleinen sisältötieto, joka käsittää yhteensä 7 muuttujaa leikkauspisteellä 0,62. 

Tälle faktorille kuuluvat muuttujat (x38) oikeat käsitteet, (x28) oma osaaminen, (x2) 

käsite-erot, (x16) ilman oppikirjaa, (x1) virhe kirjassa, (x21) yleispätevyys sekä (x6) väärä 

vastaus. 

Faktori 2 – Erikoistunut sisältötieto, joka on irrotettu alkuperäisestä faktorista 1 ja käsittää 

yhteensä 10 muuttujaa leikkauspisteellä 0,36. Tälle faktorille kuuluvat muuttujat (x48) 

välineiden käyttö, (x5) aikaisemmin opittu, (x40) oma esimerkki, (x4) arkiesimerkki, (x30) 

havainnollistaminen, (x3) sisällön visualisointi, (x41) miten tukee yläkoulua, (x42) mikä 

vaikeaa, (x29) oikeat kysymykset sekä (x37) tutut käsitteet. 

Faktori 3 – Opetussuunnitelma ja kontekstitieto, joka sisältää 6 muuttujaa leikkauspisteellä 

0,33. Faktoriin ei kuitenkaan ole sisällytetty niitä muuttujia jotka ylittävät leikkauspisteen, 

mutta jotka on jo huomioitu muissa faktoreissa. Tähän faktoriin on huomioitu muuttujat, 

(x32) tavoitteet, (x11) kemian sisällöt, (x10) koulun tavoitteet, (x31) tehtävien muokkaus, 

(x17) opetustyyli, (x36) kunnan mahdollisuudet ja laskennallisesti itsenäisen faktorin 

muodostanut (x23) koulun välineet. Kyseisen viimeisen muuttujan latausarvo ylittää 

kuitenkin määrätyn leikkauspisteen, joten se on perusteltua sisällyttää tähän faktoriin. 

Faktori 4 – Tieto oppilaista, joka koostuu kahdeksasta (8) muuttujasta leikkauspisteenään 

0,36. Tähänkään faktoriin ei ole sisällytetty sellaisia muuttujia, joilla on suurempi 

latausarvo jollakin toiselle faktorille. Tällä faktorille kuuluvat muuttujat (x9) fyke 

kiinnostus, (x20) mikä kiinnostaa, (x24) ryhmässä toimiminen, (x25) uudelleen selitys, 

(x26) kollegat, (x35) erityispiirteet, (x8) tiedon käsittely sekä (x47) mitä taitoja vaatii.  

Faktori 5 – Pedagoginen tieto, joka käsittää yhteensä 4 muuttujaa leikkauspisteellä 0,44. 

Tähän faktoriin sisältyvät muuttujat (x22) kasvatustiede, (x34) tiedon oppiminen, (x44) 

kasvatustavoitteet ja (x18) psykofyysinen kehitys.  

Faktori 6 – Pedagoginen sisältötieto, joka koostuu kolmesta (3) muuttujasta 

leikkauspisteellä 0,45. Tähänkään faktoriin ei ole huomioitu niitä muuttujia joilla on 
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korkeampi latausarvo jollekin toiselle faktorille. Tälle faktorille kuuluvat muuttujat (x12) 

väärinkäsitykset, (x14) oppilaiden kysymykset ja (x15) ajatteluvirheet.  

4.2.2 Faktorimuuttujat 

Edellä saadun faktorimallin mukaan luotiin 6 faktorimuuttujaa siten, että faktorimuuttujan 

arvoksi laskettiin faktoriin kuuluvien muuttujien arvojen aritmeettinen keskiarvo. Näille 

faktorimuuttujille laskettiin keskiarvot, keskihajonnat ja 95 % luottamusvälit (taulukko 3.), 

joiden avulla voidaan vastata toiseen tutkimusongelmaan – millaisena luokanopettajat 

näkevät oman tietämyksensä alakoulun kemianopetuksessa.  

Taulukko 3.  Faktorimuuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja 95 % luottamusvälit 

 Keskiarvo Keskihajonta 95 % luottamusväli 

Sisältötieto 3,5279 0,80445 3,3872 – 3,6683 

Erikoistunut sisältötieto 3,5828 0,62357 3,4737 – 3,6919 

Opetussuunnitelma- ja kontekstitieto 3,6127 0,69088 3,4919 – 3,7336 

Tieto oppilaista 4,3545 0,41938 4,2811 – 4,4278 

Pedagoginen tieto 4,3711 0,50293 4,2831 – 4,4591 

Pedagoginen sisältötieto 3,4922 0,64663 3,3791 – 3,6053 

 

Kolmanteen tutkimusongelmaan vastaamista varten laskettiin faktorimuuttujille keskiarvot 

ja keskihajonnat erikseen kaikkien neljän taustatekijämuuttujan (x49) työkokemus, (x50) 

fyke kokemus, (x51) erikoistumisopinnot ja (x52) aineenopettajapätevyys suhteen. Lisäksi 

eri ryhmien välisiä keskiarvoja vertailtiin tilastollisesti. Seuraavissa taulukoissa esitetään 

nuo tunnusluvut kunkin taustamuuttujan mukaan. 
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Taulukko 4.  Faktoreiden keskiarvot ja keskihajonnat työkokemuksen mukaan 

Työ-

kokemus 

0−5 vuotta 

(N=42) 

6−10 vuotta 

(N=25) 

11−20 vuotta 

(N=25) 

Yli 20 vuotta 

(N=36) 

 keski-

arvo 

keski-

hajonta 

keski-

arvo 

keski-

hajonta 

keski-

arvo 

keski-

hajonta 

keski-

arvo 

keski-

hajonta 

sisältötieto 3,442 0,7823 3,229 0,8028 3,949 0,5623 3,544 0,8792 

erikoistunut 

sisältötieto 

3,491 0,6555 3,364 0,5715 3,908 0,4396 3,617 0,6557 

ops ja 

kontekstitieto 

3,398 0,6455 3,503 0,6574 3,874 0,7358 3,758 0,6647 

tieto  

oppilaista 

4,259 0,3928 4,395 0,3692 4,465 0,3895 4,361 0,4890 

pedagoginen 

tieto 

4,256 0,4603 4,420 0,5240 4,660 0,4010 4,271 0,5324 

pedagoginen 

sisältötieto 

3,310 0,6307 3,467 0,5271 3,787 0,5844 3,519 0,7235 

 

Taulukko 5.  Faktoreiden keskiarvot ja keskihajonnat fyke kokemuksen mukaan 

Fyke kokemus Ei (N=32) Kyllä (N=96) 

 keskiarvo keskihajonta keskiarvo keskihajonta 

sisältötieto 2,9196 0,77734 3,7307 0,70836 

erikoistunut sisältötieto 3,0125 0,59825 3,7729 0,50690 

ops ja kontekstitieto 3,0982 0,72520 3,7842 0,58956 

tieto oppilaista 4,2813 0,41397 4,3789 0,42047 

pedagoginen tieto 4,3359 0,55580 4,3828 0,48660 

pedagoginen sisältötieto 3,1042 0,58314 3,6215 0,61676 

 

  



38  

 

  

Taulukko 6.  Faktoreiden keskiarvot ja keskihajonnat erikoistumisopintojen mukaan  

Erikoistumisopinnot Ei (N=116) Kyllä (N=12) 

 keskiarvo keskihajonta keskiarvo keskihajonta 

sisältötieto 3,4631 0,79698 4,1548 0,59826 

erikoistunut sisältötieto 3,5328 0,62105 4,0667 0,41851 

ops ja kontekstitieto 3,5677 0,66886 4,0476 0,77850 

tieto oppilaista 4,3427 0,42990 4,4687 0,28765 

pedagoginen tieto 4,3815 0,48618 4,2708 0,66108 

pedagoginen sisältötieto 3,4540 0,63306 3,8611 0,68841 

 

Taulukko 7.  Faktoreiden keskiarvot ja keskihajonnat aineenopettajapätevyyden mukaan  

Aineenopettan pätevyys Ei (N=126) Kyllä (N=2) 

 keskiarvo keskihajonta keskiarvo keskihajonta 

sisältötieto 3,5079 0,79479 4,7857 0,10102 

erikoistunut sisältötieto 3,5690 0,61870 4,4500 0,07071 

ops ja kontekstitieto 3,6088 0,69545 3,8571 0,20203 

tieto oppilaista 4,3552 0,42202 4,3125 0,26517 

pedagoginen tieto 4,3770 0,50373 4,0000 0,35355 

pedagoginen sisältötieto 3,4841 0,64719 4,0000 0,47140 
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Taulukko 8.  Keskiarvojen vertailu työkokemuksen mukaan 

 

  

  Neliösumma df Keskineliö F Sig. 

Sisältötieto Ryhmien 

välinen 

6,982 3 2,327 3,837 0,011 

 Ryhmien 

sisäinen 

75,204 124 0,606   

 Yhteensä 82,186 127    

Erikoistunut 

sisältötieto 

Ryhmien 

välinen 

4,240 3 1,413 3,882 0,011 

 Ryhmien 

sisäinen 

45,142 124 0,364   

  Yhteensä 49,382 127    

OPS ja 

kontekstitieto 

Ryhmien 

välinen 

4,708 3 1,569 3,481 0,018 

 Ryhmien 

sisäinen 

55,910 124 0,451   

 Yhteensä 60,618 127    

Tieto  

oppilaista 

Ryhmien 

välinen 

0,731 3 0,244 1,399 0,246 

 Ryhmien 

sisäinen 

21,605 124 0,174   

 Yhteensä 22,337 127    

Pedagoginen 

tieto 

Ryhmien 

välinen 

3,065 3 1,022 4,360 0,006 

 Ryhmien 

sisäinen 

29,058 124 0,234   

 Yhteensä 32,123 127    

Pedagoginen 

sisältötieto 

Ryhmien 

välinen 

3,611 3 1,204 3,015 0,033 

 Ryhmien 

sisäinen 

49,493 124 0,399   

 Yhteensä 53,103 127    
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Taulukko 9.  Keskiarvojen vertailu fyke kokemuksen mukaan 

  Neliösumma df Keskineliö F Sig. 

Sisältötieto Ryhmien 

välinen 

15,786 1 15,786 29,955 0,000 

 Ryhmien 

sisäinen 

66,400 126 0,527   

 Yhteensä 82,186 127    

Erikoistunut 

sisältötieto 

Ryhmien 

välinen 

13,878 1 13,878 49,249 0,000 

 Ryhmien 

sisäinen 

35,505 126 0,282   

  Yhteensä 49,382 127    

OPS ja 

kontekstitieto 

Ryhmien 

välinen 

11,295 1 11,295 28,853 0,000 

 Ryhmien 

sisäinen 

49,324 126 0,391   

 Yhteensä 60,618 127    

Tieto  

oppilaista 

Ryhmien 

välinen 

0,229 1 0,229 1,304 0,256 

 Ryhmien 

sisäinen 

22,108 126 0,175   

 Yhteensä 22,337 127    

Pedagoginen 

tieto 

Ryhmien 

välinen 

0,053 1 0,053 0,207 0,650 

 Ryhmien 

sisäinen 

32,070 126 0,255   

 Yhteensä 32,123 127    

Pedagoginen 

sisältötieto 

Ryhmien 

välinen 

6,424 1 6,424 17,340 0,000 

 Ryhmien 

sisäinen 

46,679 126 0,370   

 Yhteensä 53,103 127    
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Taulukko 10.  Keskiarvojen vertailu erikoistumisopintojen mukaan 

  Neliösumma df Keskineliö F Sig. 

Sisältötieto Ryhmien 

välinen 

5,203 1 5,203 8,516 0,004 

 Ryhmien 

sisäinen 

76,983 126 0,611   

 Yhteensä 82,186 127    

Erikoistunut 

sisältötieto 

Ryhmien 

välinen 

3,100 1 3,100 8,440 0,004 

 Ryhmien 

sisäinen 

46,282 126 0,367   

  Yhteensä 49,382 127    

OPS ja 

kontekstitieto 

Ryhmien 

välinen 

2,504 1 2,504 5,430 0,021 

 Ryhmien 

sisäinen 

58,114 126 0,461   

 Yhteensä 60,618 127    

Tieto  

oppilaista 

Ryhmien 

välinen 

0,173 1 0,173 0,983 0,323 

 Ryhmien 

sisäinen 

22,164 126 0,176   

 Yhteensä 22,337 127    

Pedagoginen 

tieto 

Ryhmien 

välinen 

0,133 1 0,133 0,524 0,470 

 Ryhmien 

sisäinen 

31,990 126 0,254   

 Yhteensä 32,123 127    

Pedagoginen 

sisältötieto 

Ryhmien 

välinen 

1,802 1 1,802 4,426 0,037 

 Ryhmien 

sisäinen 

51,301 126 0,407   

 Yhteensä 53,103 127    
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Taulukko 11.  Keskiarvojen vertailu aineenopettajapätevyyden mukaan 

 

   Neliösumma df Keskineliö F Sig. 

Sisältötieto Ryhmien 

välinen 

3,214 1 3,214 5,129 0,025 

 Ryhmien 

sisäinen 

78,972 126 0,627   

 Yhteensä 82,186 127    

Erikoistunut 

sisältötieto 

Ryhmien 

välinen 

1,528 1 1,528 4,023 0,047 

 Ryhmien 

sisäinen 

47,854 126 0,380   

  Yhteensä 49,382 127    

OPS ja 

kontekstitieto 

Ryhmien 

välinen 

0,121 1 0,121 0,253 0,616 

 Ryhmien 

sisäinen 

60,497 126 0,480   

 Yhteensä 60,618 127    

Tieto  

oppilaista 

Ryhmien 

välinen 

0,004 1 0,004 0,020 0,887 

 Ryhmien 

sisäinen 

22,333 126 0,177   

 Yhteensä 22,337 127    

Pedagoginen 

tieto 

Ryhmien 

välinen 

0,280 1 0,280 1,107 0,295 

 Ryhmien 

sisäinen 

31,843 126 0,253   

 Yhteensä 32,123 127    

Pedagoginen 

sisältötieto 

Ryhmien 

välinen 

0,524 1 0,524 1,256 0,265 

 Ryhmien 

sisäinen 

52,579 126 0,417   

 Yhteensä 53,103 127    
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5 Pohdinta 

Tässä luvussa vastataan tutkimusongelmiin edellisessä luvussa esitettyjen analyysien 

tulosten pohjalta. Luvussa myös tarkastellaan saatujen tulosten ja tehtyjen analyysien 

luotettavuutta, sekä pohditaan tutkimustulosten merkitystä tutkimuskentälle. 

5.1 Tutkimusongelmiin vastaaminen 

Tämän tutkielman lähtökohtana on ollut pyrkimys selvittää millainen tiedon rakenne 

luokanopettajilla on koskien alakoulun kemianopetusta. Samalla on haluttu myös kartoittaa 

opettajien näkemystä omasta osaamisestaan ja vertailla kokemuksen sekä koulutuksen 

vaikutusta tuohon näkemykseen. Tässä esitellään empiirisen tutkimuksen perusteella 

saadut vastaukset näihin kolmeen tutkimusongelmaan. 

5.1.1 Millaista erilaista tietoa luokanopettajilla on alakoulun kemianopetuksen taustalla? 

Tehdyn faktorianalyysin pohjalta päädyttiin vastaukseen, jossa luokanopettajien 

tietoperusta alakoulun kemianopetuksesta rakentuu kuudesta tekijästä: Yleisestä 

sisältötiedosta ja erikoistuneesta sisältötiedosta, opetussuunnitelma- ja kontekstitiedosta, 

tiedosta oppilaista sekä pedagogisesta tiedosta ja pedagogisesta sisältötiedosta. Tämä 

ratkaisu muistuttaa jonkin verran ennalta odotettua niin sanottua karkeaa mallia (ks. luku 

3.2) kemianopettamisen tietoperustasta. Saadussa rakenteessa on kuitenkin viitteitä myös 

hienommasta rakennemallista.  

Analyysin pohjalta saadut faktorit on nimetty edellä mainituin tavoin teoreettiseen 

viitekehykseen nojaten. Yleisen sisältötiedon ja erikoistuneen sisältötiedon muuttujat 

muodostavat aineiston analyysissä yhden suuren faktorin, mutta muuttujia tarkastellessa 

pystytään faktori jakamaan kahtia ja erottamaan erikoistunut sisältötieto yleisestä 

sisältötiedosta. Kumpikin tiedon osa-alue on yhtä vahvasti sisällön asiantuntemusta, mutta 

erikoistuneen sisältötiedon erityispiirteenä nähdään Ballin, Thamesin ja Phelpsin (2008) 

määritelmän mukaan sen piirre olla ominaista juuri opettajalle. Toisaalta myös 

pedagoginen sisältötieto on nimenomaan opettajalle ominaista sisällön asiantuntemusta ja 

siten tämä muuttuja voitaisiin nimetä myös pedagogiseksi sisältötiedoksi. Tässä on 

kuitenkin päädytty edellä mainittuun ratkaisuun siitä syystä, että tähän ryhmään kuuluvat 
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muuttujat todellakin muodostivat analyysin perusteella sisältötiedon kanssa yhteisen 

faktorin. Teorian perusteella pedagoginen sisältötieto on yleisestä sisältötiedosta 

selkeämmin eroava tiedon osa-alue kuin erikoistunut sisältötieto. 

Opetussuunnitelma- ja kontekstitieto nivoutuvat aineiston pohjalta tehdyssä analyysissa 

yhteen, kun taas oletuksen mukaan ne voisivat olla erillisiä tekijöitä. Alkuperäisen 

Shulmanin (1987) luetteloinnin perusteella ei kuitenkaan ole perusteltua päätellä onko 

kyseessä kaksi erillistä tiedon osa-aluetta - kuten alun perin oletettiin, vai todella yksi 

yhtenäinen tiedonala - kuten aineiston pohjalta voitaisiin päätellä. Merkityksellistä on 

lähinnä se, että opettajalla on tietoa sekä opetussuunnitelmasta että opettamisen 

kontekstista ja siihen liittyvistä tekijöistä.  

Neljäs selkeä tekijä kemianopetuksen tietoperustassa on tämän tutkimusaineiston 

perusteella opettajan tieto oppilaista. Tämä tiedon osa-alue oli teorian perusteella melko 

helposti nimettävissä, sillä kaikki faktorille latautuneet muuttujat olivat vahvasti sidoksissa 

oppilaaseen, lukuun ottamatta kollegoita koskevaa muuttujaa. Huomattavaa on, että 

kyselyä varten luoduista väittämistä ne, jotka liittyivät tietoon sisällöstä ja oppilaista eivät 

selvästikään linkittyneet yhteen oppilaita koskevat tiedon kanssa. Toisaalta tämä oli 

oletettavaakin, sillä tieto sisällöstä ja oppilaista on alkuperäisen Ball et al:n (2008) 

luokittelun mukaan pedagogisen sisältötiedon osa-alue, ja siten jo erillään tiedosta 

oppilaista. 

Selkeimmin teoriaa tukeva tekijä on viides pedagogisen tiedon osa-alue. Tuo tekijä 

muodostuu neljästä muuttujasta, joiden oletettiinkin muodostavan kyseisen tiedon osa-

alueen. Alkuperäisestä muuttujajoukosta erkaantui ainoastaan oppilaiden 

tiedonkäsittelykykyä koskeva muuttuja, joka aineiston perusteella latautui oppilaita 

koskevaan tiedon osa-alueeseen.  

Viimeisin ja teoreettisen viitekehyksen kannalta ehkä merkittävin tekijä saadussa 

ratkaisussa on pedagogisen sisältötiedon osa-alue. Tähän joukkoon kuuluu tieto oppilaiden 

yleisistä väärinkäsityksistä, oppilaiden esittämien kysymysten merkityksestä opetukselle ja 

oppilaiden tekemien ajatteluvirheiden tunnistamisesta. Nämä tiedot ovat melko vahvasti 

sidoksissa oppilaaseen, joten tekijän voisi teorian perusteella nimetä myös tiedoksi 

sisällöstä ja oppilaista. Kuten edellä on sanottu, on tieto sisällöstä ja oppilaista kuitenkin 

pedagogisen sisältötiedon alaluokka ja siten tekijän nimi on varsin osuva.  
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Yhteenvetona voidaan siis tämän tutkimusaineiston ja sille tehtyjen analyysien perusteella 

sanoa, että luokanopettajilla on alakoulun kemianopetuksen taustalla yleistä ja 

erikoistunutta tietoa sisällöstä, pedagogista tietoa sekä pedagogista sisältötietoa, tietoa 

oppilaista sekä opetussuunnitelmasta ja koulukontekstista.  

5.1.2 Millaisena luokanopettajat näkevät oman tietämyksensä kemiasta? 

Tähän ongelmaan vastatakseen on aineiston analyysissä luotu kullekin tiedon osa-alueelle 

aritmeettiseen keskiarvoon perustuvat faktorimuuttujat ja noille muuttujille on laskettu 

keskiarvot, keskihajonnat sekä 95 % luottamusvälit, jotka on kaikki esitetty taulukossa 3. 

(s. 36). Näiden tunnuslukujen perusteella voidaan sanoa, että luokanopettajat ovat 

jokseenkin epävarmoja sisältötiedostaan (ka n.3,5), erikoistuneesta sisältötiedostaan (ka 

n.3,6), opetussuunnitelma- ja kontekstitiedostaan (ka n.3,6) ja pedagogisesta 

sisältötiedostaan (ka n.3,5). He kuitenkin näkevät hallitsevan noita asioita jossain määrin. 

Sen sijaan pedagoginen tietämys (ka n.4,4) ja tieto oppilaista (ka n.4,4) on tämän aineiston 

perusteella luokanopettajilla melko hyvää. (Tunnuslukuja kuvaava asteikko: ei pidä 

lainkaan paikkansa 1 – 5 pitää täysin paikkansa) 

5.1.3 Onko luokanopettajien tietämyksessä eroja riippuen työkokemuksesta tai fysiikka-

kemia aineiden tuntemuksesta? 

Tiedon rakeenteen perusteella luotujen faktorimuuttujien arvoja on vertailtu opettajien 

taustatietojen valossa ja nuo tunnusluvut on esitetty luvussa 4.2.2 taulukoissa 4 – 11. 

Tehtyjen vertailujen perusteella voidaan todeta, että työkokemuksella, kokemuksella fyke 

opetuksesta sekä erikoistumisopinnoilla ja aineenopettajapätevyydellä on tämän aineiston 

perusteella paikoin tilastollisesti merkittävä vaikutus luokanopettajien tietämykseen.  

Työkokemuksella näyttäisi tämän aineiston perusteella olevan jonkin verran vaikutusta 

kaikkiin tiedon osa-alueisiin lukuun ottamatta tietoa oppilaista. Aineiston perusteella 

näyttäisi siltä, että 11 – 20 vuotta työkokemusta omaavat luokanopettajat näkevät oman 

tietämyksensä hieman muita parempana. Aineiston perusteella ei voida kuitenkaan yleistää 

että pidempi työkokemus olisi yhteydessä parempaan osaamiseen, sillä vasta 0−5 vuotta 

opettajana toimineet ja yli 20 vuotta opettajana toimineet arvioivat omaa osaamistaan 

keskiarvoisesti lähes samalla tavoin ainakin useimmilla tiedon osa-alueilla. 
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Kokemus fysiikka-kemian opetuksesta puolestaan näyttäisi aineiston perusteella 

vaikuttavan merkittävästi luokanopettajan sisältötietoon, erikoistuneeseen sisältötietoon, 

pedagogiseen sisältötietoon sekä opetussuunnitelma- ja kontekstitietoon (sig. arvot < 

0.001). Tämä ero on loogisesti perusteltavissa sillä, että luokanopettajat eivät hallitse niin 

hyvin sellaista sisältöä jota heidän ei tarvitse hallita tai toisaalta sillä että luokanopettaja 

joka ei koe hallitsevansa jotakin sisältöä ei välttämättä päädy tuota sisältöä opettamaan. 

Myös erikoistumisopinnoilla näyttäisi oleva tietämystä vahvistava vaikutus 

luokanopettajan osaamiseen etenkin sisältötiedon osalta. Sivuaineopinnoilla näyttäisi 

olevan myös jonkinasteinen merkitys pedagogisen sisältötiedon ja opetussuunnitelma- ja 

kontekstitiedon hallinnan kannalta, mutta pedagogiseen tietoon ja tietoon oppilaista 

silläkään ei näyttäisi olevan tilastollisesti merkittävää vaikutusta. Tämän aineiston 

perusteella kemian tai fysiikan aineenopettajapätevyys tuo luokanopettajalle ainoastaan 

lisää sisältötietoa. Tämä tulkinta on kuitenkin melko epävarma, sillä tutkimuksen yhtensä 

128 vastaajasta ainoastaan kahdella on aineenopettajapätevyys.  

Tässä tutkimuksessa ei lähdetty vertailemaan eri taustamuuttujien yhteisvaikutuksia. 

Huomioitavaa kuitenkin on, että esimerkiksi fyken opetuskokemus, erikoistumisopinnot ja 

aineenopettajapätevyys saattavat epätasaisesti jakautuessaan hyvinkin vaikuttaa siihen 

miltä esimerkiksi työkokemuksen vaikutukset tilastollisesti näyttävät.  

Alla nähtävän taulukon 12. perusteella huomataan, että molemmat aineenopettajan 

pätevyyden omaavat vastaajat kuuluvat siihen joukkoon, jonka työkokemus on 0−5 vuotta. 

Näin ollen Aineenopettajien mukana olo saattaa vaikuttaa vähän työkokemusta omaavien 

opettajien keskiarvoon nostavasti. On kuitenkin huomattavaa, että kaiken kaikkiaan tuohon 

joukkoon kuuluu 42 vastaajaa, joten kahden hieman poikkeavan vastauksen merkitys 

joukossa on varsin pieni. Vastaavasti huomataan että 11−20 vuotta opettajana toimineista 

25 vastaajasta ainoastaan 3:lla ei ole kokemusta fyke opetuksesta. Tämä voisi osaltaan 

selittää tilannetta, miksi juuri tuo joukko (11−20 vuotta työkokemusta) näyttäytyi 

tilastollisessa tarkastelussa olevan hieman varmempi omasta osaamisestaan alakoulun 

kemianopetusta koskien. Toisaalta myös yli 20 vuotta opettajana toimineista vastaajista 

selvä enemmistö on päässyt opettamaan fyke:a, mutta silti heidän käsityksensä eroavat 

niistä, jotka ovat toimineen opettajina 11−20. Näin ollen fyke kokemus ei oletettavasti ole 

ainoa työkokemusryhmien eroihin vaikuttava tekijä.  
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Taulukko 12.  Vastaajien lukumäärät taustatekijöiden mukaan luokiteluina 

Työ- 

kokemus 

Fyke kokemus Erikoistumisopinnot Aineenopettajapätevyys 

Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä 

0−5 vuotta  

N=42 

14 28 40 2 40 2 

6−10 vuotta  

N=25 

11 14 22 3 25 0 

11−20 vuotta  

N=25 

3 22 22 3 25 0 

Yli 20 vuotta  

N=36 

4 32 32 4 36 0 

 

5.2 Luotettavuus 

Kvantitatiivisten tutkimusten luotettavuustarkastelussa on otettava huomioon sekä itse 

tutkimuksen ja siinä käytettyjen menetelmien validiteetti, että tutkimustulosten 

reliabiliteetti.  

5.2.1 Validiteetti 

Validiteettia on sekä sisäistä, että ulkoista. Ulkoinen validiteetti koskee tutkimuksen 

yleistettävyyttä ja siihen vaikuttaa muun muassa kohdejoukon otanta. 

(Metsämuuronen, 2006) Tässä tutkimuksessa otannan voidaan vain olettaa olevan 

kattava koko kohdejoukosta – suomalaisista luokanopettajista. Mikäli kaikki 

tutkimuskyselyn levitysyritykset ovat menneet perille, on kyselyllä tavoitettu useita 

tuhansia luokanopettajia. Heistä kuitenkin vain murto-osa on päättänyt osallistua 

tutkimukseen. Näin ollen vaikka otanta olisi ollut hyvin tarkasti rajattu, ei 

vastaajajoukon kattavuudesta voitaisi näin pienellä osallistumisprosentilla olla 

varmoja.  

Tutkimuksen sisäinen validiteetti puolestaan koskee sitä, mittaako tutkimusmenetelmä 

niitä asioita, joita sen väitetään mittaavan. Sisälinen validiteetti on jaettavissa 

rakennevaliditeettiin ja sisällön validiteettiin. Sisällön validiteetti käsittää sellaisia 

asioita, kuin ”ovatko käsitteet teorian mukaiset?”, ”onko käsitteet operationalisoitu 

oikein?” tai ”kattavatko käsitteet kyseisen ilmiön riittävän laajasti?”. 
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Rakennevaliditeetilla puolestaan mitataan sitä, tukeeko aineisto teoriaa tai mallia. 

(Metsämuuronen, 2006) Näistä validiteetin muotoja ei ole tässä tutkielmassa tarpeen 

tarkastella erikseen, sillä niissä esitetyt kysymykset ovat käytännössä koko empiirisen 

tutkimuksen tarkastelun kohteena. 

5.2.2 Reliabiliteetti 

Eksploratiivinen faktorianalyysi menetelmänä edellyttää käytettävältä aineistolta 

tiettyjä ominaisuuksia, jotta analyysin tulokset olisivat luotettavia. Analyysissa 

käytettävien muuttujien tulisi olla vähintään hyvin järjestysasteikollisia muuttujia 

kuten esimerkiksi tässä tutkimuksessa käytettyjä LIKERT -asteikollisia muuttujia, ja 

noiden muuttujien välillä tulisi olla aitoa korrelaatiota. Lisäksi muuttujien oletetaan 

noudattava normaalijakaumaa, eikä niillä saa olla yhteistä selittävää eivätkä se saa olla 

toisistaan johdettavissa. (Metsämuuronen, 2006) 

Edellä mainittujen ehtojen lisäksi analyysissa käytettävän otoksen koko on oltava 

riittävän suuri. Ainesiton kokoa määrittävänä nyrkkisääntönä on, että tutkittavia 

tapauksia tulisi olla enemmän kuin muuttujia (Cohen et al, 2007). Ihanne tilanne olisi, 

että tapauksia olisi 5 – 10 kertainen määrä muuttujiin nähden (Cohen et al, 2007; 

Metsämuuronen, 2006). Useinmiten 200 tapausta on riittävä määrä (Metsämuuronen, 

2006). Tässä tutkielmassa käytettyyn tutkimusaineistoon saatiin yhteensä 128 

vastausta, joita kaikkia voitiin käyttää analyysissa. Lopullisessa ratkaisussa aineistosta 

huomioitiin ainoastaan 39 muuttujaa kaikista 52 muuttujasta. Näin ollen 

tutkimuksessa saadun ratkaisun taustalla on keskimäärin 3,3 vastaajaa kutakin 

analysoitua muuttujaa kohden. Tämä ei täytä ihanteellisen aineistokoon kriteeriä, 

mutta on sen verran suuri, että aineiston perusteella saadut tulokset ovat pienellä 

varauksella yleistettävissä. 

Toisaaltaan myöskään liian suuri otos voi aiheuttaa hankaluuksia faktorianalyysin 

luotettavuuden arvioinnissa. Useita satoja tapauksia sisältävät aineistot saattavast 

antaa aineiston soveltuvuutta mittaavissa testeissä virheellisiä arvoja. 

(Metsämuuronen, 2006) Tässä tehdyn empiirisen tutkimuksen jokaisella 

faktorianalyysikerralla tehtiin analyysissa käytettävälle aineistolle Kaiserin KMO -

testi sekä Bartlettin sfäärisyystesti, mittaamaan aineiston soveltuvuutta 

faktorianalyysiin. KMO -testin arvot vaihtelivat 0.834 – 0,866, joten kaikki arvot 
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olivat suurempia kuin luotettavuusrajana pidetty arvo 0,6. Näin ollen KMO –testin 

perusteella aineisto sopii faktorianalyysiin. Myös Bartlettin sfäärisyystestin arvot, 

jotka kaikki olivat pienempiä kuin 0,001, osoittavat aineiston soveltuvan analyysiin. 

 

5.3 Johtopäätökset 

Tämän tutkielman pyrkimyksenä oli selvittää millainen tiedon rakenne luokanopettajilla on 

alakoulun kemianopetuksen taustalla. Tutkielman avulla haluttiin selvittää myös millaisena 

luokanopettajat itse näkevät oman tietämyksensä ja kuinka esimerkiksi työkokemus tai 

fysiikan ja kemian erikoistumisopinnot vaikuttavat tuohon näkemykseen.  

Näiden asioiden selvittämiseksi tehtiin empiirinen tutkimus, johon kerättiin web-

kyselylomakkeen avulla aineistoa suomalaisilta luokanopettajilta. Aineistoa analysoitiin 

eksploratiivisella faktorianalyysilla ja näin muodostettiin käsitys luokanopettajien 

tiedonrakenteesta. Faktorianalyysin perusteella luotiin aineistosta eri tiedon osa-alueita 

kuvaavat muuttujat joiden keskiarvoja tarkastelemalla selvitettiin luokanopettajien 

käsityksiä omasta osaamisestaan sekä kokemuksen ja koulutuksen vaikutuksia noihin 

käsityksiin. 

Kuten luvussa 5.1.1 todettiin, tukee tutkimuksessa saatu faktoriratkaisu hyvin alkuperäistä 

teoriaa. Ratkaisusta ei käy suoraan ilmi Ball et al:n (2008) tarkemmin määrittelemät 

sisältötiedon ja pedagogisen sisältötiedon alaluokat, mutta viitteitä näiden kaltaisten tiedon 

osa-alueiden olemassaolosta on havaittavissa. Se, minkä tässä tutkimuksessa saatu 

faktorimalli todella osoittaa, on että pedagogisen sisältötieto ja siihen läheisesti liittyvät 

tiedon osa-alueet kaipaavat edelleen tarkempaa tieteellistä määrittelyä ja testausta.  

Tämän tutkielman perusteella on syytä huomioida kuinka laajaa tietämystä 

luokanopettajien työ todella vaatii jopa yksittäisen oppiaineen näkökulmasta. Tämän 

tiedostaminen niin opettajienkoulutuslaitosten kuin luokanopettajien itsensäkin osalta on 

varmasti merkittävää opettajien ammattitaidon kehittämisen ja kehittymisen kannalta. 

Tämä tutkielma omalta osaltaan osoittaa, että luokanopettajat kaipaavat ainakin jonkin 

verran lisää luonnontieteiden sisältöön liittyvä koulutusta ja kokemusta. Tutkimuksen 

perusteella on myös syytä uskoa, että tuollainen koulutus ja kokemus myös näkyvät siinä, 

kuinka opettajat itse kokevat hallitsevan alakoulun fyke-opetukseen liittyvää tietoa. 
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Toivon että tämän tutkimuksen tulokset voisivat toimia jonkinlaisena rohkaisuna ja 

tienviittana luokanopettajien luonnontieteitä koskevaa koulutusta suunniteltaessa. 

Vastaavasti toivon, että tulevaisuudessa tehtäisiin aiempaa enemmän opetuksen 

tietoperustaan sekä alakoulun luonnontieteiden opettamisen liittyvää tutkimusta.  
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LIITE 2 

 

Hei! 

 

Kutsun Teidän kuntanne ja koulunne luokanopettajat osallistumaan Pro gradu -

tutkielmaani, joka koskee alakoulun kemianopetuksen taustalla olevaa opettajan tietoa. 

Tutkimuksen kannalta on tärkeää saada riittävän monipuolinen ja laaja otos vastaajia, ja 

siksi juuri Teidät on valittu. Vastausaikaa verkossa tapahtuvaan tutkimuskyselyyn on 

6.4.2014 saakka eli noin yksi viikko. Toivoisinkin että välittäisitte liitteenä tutkimuskutsua 

pian eteenpäin koulunne/koulujenne luokanopettajille. 

 

Aurinkoisin kevätterveisin, Henna Lepistö (luokanopettajaopiskelija, Oulun yliopisto) 

 

 

Ps. Tästä linkistä pääset myös suoraan kyselyyn ja näet itse mistä on kyse. 

https://docs.google.com/forms/d/1UZeTqY9E-

NPitc5jXqcQU8i9i9taaI4vo70BD_jAQcA/viewform 
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LIITE 3 

 

Hei,  

Kutsun Teidän kuntanne/kaupunkinne sekä koulujenne luokanopettajat osallistumaan Pro 

gradu -tutkielmaani, joka koskee alakoulun kemianopetuksen taustalla olevaa opettajan 

tietoa.  

Tutkimuksen kannalta on tärkeää saada riittävän monipuolinen ja laaja otos vastaajia, ja 

siksi juuri Teidät on valittu. Vastausaikaa verkossa tapahtuvaan tutkimuskyselyyn on 

6.4.2014 saakka eli enää vajaa viikko. Toivoisin että välittäisitte tätä tutkimuskutsua pian 

eteenpäin koulujenne luokanopettajille.  

Tutkimusmenetelmästä johtuen vastauksia tarvitaan runsaasti!  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millainen tiedon rakenne löytyy luokanopettajien 

käsityksistä omasta osaamisestaan ja millaisena luokanopettajat näkevät omat 

tietonsa/taitonsa alakoulun FyKe -opetuksessa.  

Tutkimuksen tuloksista on hyötyä opettajankoulutuksen kehittämistyössä ja 

luokanopettajien täydennyskoulutuksia suunniteltaessa.  

 Aineistoa kerätään web-kyselylomakkeella, johon vastaaminen ei vie kuin 10-15min. 

Kaikki lomakkeen kysymykset ovat melko yksinkertaisia monivalintatehtäviä. Kyselyyn 

vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti eikä vastauksista voi mitenkään päätellä 

vastaajan henkilöllisyyttä tai työnantajaa. Kyselyn kaikki kysymykset mittaavat ainoastaan 

opettajan käsityksiä omasta osaamisestaan, joten se ei paljasta mitään kaupungista, 

koulusta tai sen oppilaista. 

Linkki kyselyyn:  

https://docs.google.com/forms/d/1UZeTqY9ESNPitc5jXqcQU8i9i9taaI4vo70BD_jAQcA/

viewform  

  

Suuri kiitos avustanne!  

Henna Lepistö, 5.vsk luokanopettajaopiskelija, Oulun yliopisto 

(Henna.Koivukangas@student.oulu.fi) 

  

PS. Linkin avautumisessa on ajoittain havaittu pieniä häiriöitä, mikä johtuu oletettavasti 

siitä että kyselyä yrittää avata useampi ihminen yhtä aikaa.  

Mikäli linkki ei heti avaudu, yritäthän hetken kuluttua uudelleen. Jos tämä ei auta, olkaa 

ystävällisiä ja ottakaa minuun yhteyttä, niin pyrin korjaamaan ongelman. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1UZeTqY9ESNPitc5jXqcQU8i9i9taaI4vo70BD_jAQcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1UZeTqY9ESNPitc5jXqcQU8i9i9taaI4vo70BD_jAQcA/viewform
mailto:Henna.Koivukangas@student.oulu.fi
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LIITE 4 

 

HEI! 

 

Tarvitsen tutkimukseeni edelleen lisää vastauksia luokanopettajilta. Lisävastauksia 

kerätään vielä 20.4. saakka, mikäli tarvittavaa vastausmäärä ei tuota ennen saada täyteen. 

Toivoisin kuitenkin saavani aineiston kasaan mahdollisimman pian, jotta ehdin valmistua 

vielä tälle keväälle. 

 

Kyselyn linkin kanssa on ollut paikoin ongelmia, jotka ilmeisesti johtuvat 

fonttimuutoksista.  

Alla olevan linkin pitäisi toimia suoraan. Mikäli se ei toimi, ole hyvä ja kopioi teksti 

tekstinkäsittelyohjelmaan (esim. office word tai open office) ja muuta fontiksi calibri tai 

times new roman, tällöin linkin pitäisi kopioitua oikein myös webselaimeen. 

 

Lisää vastauksia toivoen, 

Henna Lepistö, luokanopettajaopiskelija, Oulun yliopisto  

Voit vastata kyselyyn verkossa:   

https://docs.google.com/forms/d/1UZeTqY9ESNPitc5jXqcQU8i9i9taaI4vo70BD_jAQcA/

viewform  

  

Tutkimuskysely - Luokanopettajien tiedon rakenteesta fyke-

opetuksessa 

Tämän kyselyn avulla kerätään aineistoa Oulun yliopiston kasvatustieteen laitokselle 

tehtävää pro gradu -tutkielmaa varten. Aineiston perusteella on tarkoitus selvittää millaista 

erilaista tietoa luokanopettajilla on alakoulun kemianopetukseen liittyen. (Huomaa, että 

tutkielman tarkoituksena on ensisijaisesti luokitella opettajilla olevaa tietoa, eikä arvioida 

tiedon määrää.) Aineiston analysointi tapahtuu eksploratiivista faktorianalyysia käyttäen. 

Tämän takia vastauksia tarvitaan runsaasti. Ainoa kriteeri vastaamiseen on, että olet 

luokanopettaja. Sinulla ei välttämättä tarvitse olla kokemusta alakoulun fyke -opetuksesta 

voidaksesi osallistua tutkimukseen.  

Kysely koostuu kahdesta osiosta: Ensimmäisessä osiossa esitetään yhteensä 48 lyhyttä 

väittämää alakoulun kemianopetukseen liittyen. Tehtävänäsi on arvioida miten hyvin 

väittämät pitävät paikkansa omalla kohdallasi. Valitse 5 -portaisesta asteikosta mielestäsi 

sinun tietämystäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto. Toivon että vastaat väittämiin 

mahdollisimman rehellisesti ja nimenomaan omaa tietämystäsi arvioiden. Toisessa osiossa 

sinulta kysytään vielä muutamia taustatietoja mahdollisten eroavuuksien selittämiseksi. 

Näiden tietojen perusteella ei kuitenkaan pystytä tehdä minkäänlaisia päätelmiä 

henkilöllisyydestäsi. Niillä kartoitetaan ainoastaan kokemustasi fysiikan ja kemian 

opettamisesta. Kaikki kyselyn kysymykset on määritelty pakollisiksi, jottet vahingossa 

jättäisi jotakin kohtaa väliin.   

https://docs.google.com/forms/d/1UZeTqY9ESNPitc5jXqcQU8i9i9taaI4vo70BD_jAQcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1UZeTqY9ESNPitc5jXqcQU8i9i9taaI4vo70BD_jAQcA/viewform
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LIITE 5 

 

HEI! 

 

Olen tekemässä kasvatustieteen pro gradu -tutkimusta koskien luokanopettajien 

tiedonrakennetta alakoulun kemianopetuksessa. Toivoisin 

koulunne luokanopettajien vastaavan web-kyselyyni. (Kuopion kaupunki on myöntänyt 

tälle tutkimukselle tutkimusluvan.) Tutkimukseen voi osallistua vaikkei olisi kemiaa 

alakoulussa opettanutkaan. 

 

Tutkimuskyselyyn vastaaminen vie noin 10−15 minuuttia aikaa ja kaikki kysymykset ovat 

monivalintakysymyksiä. Voit vastata kyselyyn verkossa:  

https://docs.google.com/forms/d/1UZeTqY9ESNPitc5jXqcQU8i9i9taaI4vo70BD_jAQcA/

viewform 

 

Toivoisin saavani aineiston kasaan mahdollisimman pian, jotta voisin valmistua vielä tänä 

keväänä luokanopettajaksi. (Vastauksia tarvitaan vielä vähintään 40.) 

 

 

Keväisin terveisin: 

Henna Lepistö, luokanopettajaopiskelija, Oulun yliopisto 

  
Tutkimuskysely - Luokanopettajien tiedon rakenteesta 

fyke-opetuksessa 

Tämän kyselyn avulla kerätään aineistoa Oulun yliopiston kasvatustieteen laitokselle 

tehtävää pro gradu -tutkielmaa varten. Aineiston perusteella on tarkoitus selvittää millaista 

erilaista tietoa luokanopettajilla on alakoulun kemianopetukseen liittyen. (Huomaa, että 

tutkielman tarkoituksena on ensisijaisesti luokitella opettajilla olevaa tietoa, eikä arvioida 

tiedon määrää.)Aineiston analysointi tapahtuu eksploratiivista faktorianalyysia käyttäen. 

Tämän takia vastauksia tarvitaan runsaasti. Ainoa kriteeri vastaamiseen on, että olet 

luokanopettaja. Sinulla ei välttämättä tarvitse olla kokemusta alakoulun fyke -opetuksesta 

voidaksesi osallistua tutkimukseen.  

Kysely koostuu kahdesta osiosta: Ensimmäisessä osiossa esitetään yhteensä 48 lyhyttä 

väittämää alakoulun kemianopetukseen liittyen. Tehtävänäsi on arvioida miten hyvin 

väittämät pitävät paikkansa omalla kohdallasi. Valitse 5 -portaisesta asteikosta mielestäsi 

sinun tietämystäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto. Toivon että vastaat väittämiin 

mahdollisimman rehellisesti ja nimenomaan omaa tietämystäsi arvioiden. Toisessa osiossa 

sinulta kysytään vielä muutamia taustatietoja mahdollisten eroavuuksien selittämiseksi. 

Näiden tietojen perusteella ei kuitenkaan pystytä tehdä minkäänlaisia päätelmiä 

henkilöllisyydestäsi. Niillä kartoitetaan ainoastaan kokemustasi fysiikan ja kemian 

opettamisesta. 

Kaikki kyselyn kysymykset on määritelty pakollisiksi, jottet vahingossa jättäisi jotakin 

kohtaa väliin.  

https://docs.google.com/forms/d/1UZeTqY9ESNPitc5jXqcQU8i9i9taaI4vo70BD_jAQcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1UZeTqY9ESNPitc5jXqcQU8i9i9taaI4vo70BD_jAQcA/viewform
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LIITE 6 

 

(julkaistu to 24.3.2014) 

Herättääkö alakoulun fysiikka-kemia opetus ajatuksia? 

Olen tekemässä Pro gradu -tutkielmaa luokanopettajien tiedon rakenteesta alakoulun 

(fysiikka-)kemian opetuksen taustalla. Toivoisin luokanopettajien lukevan liitteenä olevan 

saatekirjeen ja vastaavan verkkokyselyyn 6.4. 2014 mennessä. Tähän tutkimukseen 

osallistumalla voit olla mukana kehittämässä alakoulun luonnontiedon opetusta. 

 

(julkaistu to 17.4.2014) 

Hei,  

Tarvitsen edelleen kipeästi lisää vastaajia tutkimuskyselyyni. Jos olet luokanopettaja, etkä 

ole kyselyyn vielä vastannut, toivon että tekisit niin nyt. Linkkiä saa myös levittää 

kollegoille. 

- valmistumista odottava luokanope 

https://docs.google.com/forms/d/1UZeTqY9ESNPitc5jXqcQU8i9i9taaI4vo70BD_jAQcA/

viewform 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1UZeTqY9ESNPitc5jXqcQU8i9i9taaI4vo70BD_jAQcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1UZeTqY9ESNPitc5jXqcQU8i9i9taaI4vo70BD_jAQcA/viewform
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LIITE 7 

(Kutsu tutkimukseen luokanopettajille.doc / Saatekirje.doc) 

Hei,  

Olen Henna Lepistö, 5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistossa. Olen 

tekemässä Pro gradu -tutkielmaa alakoulun kemianopetuksen taustalla olevasta 

luokanopettajien tiedon rakenteesta.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millainen tiedon rakenne löytyy luokanopettajien 

käsityksistä omasta osaamisestaan ja millaisena luokanopettajat näkevät omat 

tietonsa/taitonsa alakoulun FyKe -opetuksessa. Tutkimuksen tuloksista on hyötyä 

opettajankoulutuksen kehittämistyössä ja luokanopettajien täydennyskoulutuksia 

suunniteltaessa. Tutkimus toivottavasti paljastaa millaista tietoa luokanopettajilla on ja 

millaista tietoa he tarvitsevat mielestään lisää.  

 

Tutkimus toteutetaan kvantitatiivisia eli määrällisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. 

Tutkimusmenetelmän valinnan perusteena on pyrkimys saada laaja kokonaiskuva 

suomalaisten luokanopettajien tiedon rakenteesta.  

 

Aineistoa kerätään web-kyselylomakkeella, johon luokanopettajia pyydetään vastaamaan 

6.4.2014 mennessä. Tutkimuksen onnistumiseksi toivon saavani vastauksia yhteensä 

200−250 luokanopettajalta, joten olethan Sinä yksi heistä.  

 

Kyselyyn vastaaminen ei vie kuin 10-15min aikaasi ja kaikki kysymykset ovat melko 

yksinkertaisia monivalintatehtäviä. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti 

eikä vastauksista voi mitenkään päätellä henkilöllisyyttäsi tai työnantajaasi.  

 

Linkki kyselyyn:  

https://docs.google.com/forms/d/1UZeTqY9ESNPitc5jXqcQU8i9i9taaI4vo70BD_jAQcA/

viewform  

 

Suuri kiitos avustasi!  

Henna Lepistö  

(Henna.Koivukangas@student.oulu.fi)  
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