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Tiivistelmä

Luonnontieteiden seuranta-arviointi perusopetuksen 9. luokan oppilaille järjes-
tettiin otantaperustaisena kouluissa 5.5.2011. Otannassa otettiin huomioon 
alueellinen edustavuus. Luonnontieteiden oppimistulosten seuranta-arviointiin 
osallistui yhteensä 133 koulua, joista suomenkielisiä kouluja oli 118 ja ruot-
sinkielisiä 15. Puolet otosoppilaista (2 989) vastasi biologian ja maantiedon ja 
puolet (2 949) fysiikan ja kemian tehtäviin. Molemmissa arvioinneissa poikia 
oli 52 % ja tyttöjä 48 %. Suomenkielisten osuus vastanneista oli 88 % ja ruotsin-
kielisten 12 %. Otoksessa oli myös erityisopetuksessa olevia ja yksilöllistettyä 
opetussuunnitelmaa seuraavia oppilaita.

Arviointitehtävät laadittiin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
(Opetushallitus 2004) mainittujen tavoitteiden ja sisältöjen mukaan. Tehtävät 
luokiteltiin ajattelun taitojen ja tiedon tasojen mukaan, joita ovat fakta- ja käsi-
tetieto sekä menetelmätieto. Lisäksi arviointiin valittiin yhteisiä tehtäviä edel-
lisen arvioinnin, vuoden 1998 arviointitehtävien joukosta. Fakta- ja käsitetiedon 
sisällöt tulivat biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian opetussuunnitelman 
perusteissa mainituista sisältöalueista. Menetelmätieto jaettiin tässä arvioinnissa 
opetussuunnitelman perusteita tulkiten kolmeen luokkaan: aineiston käyttö, 
ilmiöiden selittäminen sekä luonnontieteellisen tutkimuksen teko. Luonnon-
tieteiden arviointitehtävät olivat tuottamis- ja valintatehtäviä. Lisäksi oppilaat ja 
otoskoulujen opettajat vastasivat taustatietokyselyyn. Jokaisessa oppiaineessa 
oli myös ympäristökysymyksiin liittyvä asennetehtävä.

Tämän raportin tulokset perustuvat koulujen otosoppilaiden suorituksiin 
sekä taustakyselyihin. Suurin osa oppilaista saavutti tyydyttävän osaamistason 
(51–65 % enimmäispistemäärästä). Biologian tehtävien ratkaisuosuus oli koko 
otoksessa 52 %, maantiedon 61 %, fysiikan 57 % ja kemian 59 %. Biologian 
tehtävien runsaus ja niiden sijainti tehtävävihkon lopussa vaikutti osaltaan 
biologian tuloksiin. Menetelmätietoa osattiin huonommin kuin faktatietoa 
kaikissa luonnontieteissä. Ratkaisuosuudet menetelmätiedossa olivat: BI 39 %, 
MA 59 %, FY 57 %, KE 58 %. Tuottamistehtäviä osattiin huonommin kaikissa 
luonnontieteissä. Ajattelun taitojen mukaan luokitelluissa tehtävissä parhaiten 
oppilaat menestyivät muistamista ja tunnistamista sekä ymmärtämistä vaativissa 
tehtävissä. Huonommin osattiin biologian ymmärtämistä ja soveltamista vaativat 
tehtävät. Biologiassa ja maantiedossa oppilailla oli eniten vaikeuksia ilmiöiden 
selittämistä vaativissa tehtävissä, fysiikassa tuottamistehtävissä. Yhteisiä tehtäviä 
vuoden 1998 arviointitehtävien kanssa osattiin pääsääntöisesti huonommin 
kuin 13 vuotta aiemmin. 
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Suomenkielisten koulujen oppilaat osasivat biologiaa, maantietoa ja fysiikkaa 
tilastollisesti erittäin merkitsevästi ja kemiaa tilastollisesti merkitsevästi paremmin 
kuin ruotsinkieliset oppilaat. Tytöt osasivat poikia tilastollisesti erittäin merkit-
sevästi paremmin biologiaa ja maantietoa. Fysiikkaa pojat osasivat tilastollisesti 
erittäin merkitsevästi tyttöjä paremmin. Kemian osaamisessa ei ollut eroja suku-
puolten välillä. Maantiedon, fysiikan ja kemian osaamisessa ei ollut alueel-
lisia eroja. Entisten Lapin ja Oulun läänin alueilla oppilaat osasivat tilastollisesti 
merkitsevästi paremmin biologiaa kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Kuntatyyp-
pien välillä ei ollut eroja osaamisessa. Erityistukipäätöksen saaneiden oppi-
laiden osaaminen eri luonnontieteissä oli noin 20 prosenttiyksikköä heikompaa 
kuin otosoppilaiden keskitaso. 

Oppilaiden luonnontieteiden, äidinkielen ja matematiikan arvosanoilla oli 
yhteys osaamiseen. Lukioon hakijat menestyivät paremmin verrattuna saman 
arvosanan saaneeseen ammattikouluun hakeneeseen oppilaaseen. 

Vanhempien koulutuksella ja oppilaiden koulussa saamilla arvosanoilla oli 
yhteys. Niiden oppilaiden, joiden molemmat vanhemmat ovat ylioppilaita, arvo-
sanat olivat noin numeron verran parempia kuin oppilaiden, joiden vanhem-
mista kumpikaan ei ole ylioppilas. Erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. 
Vanhempien koulutuksella oli yhteys myös luonnontieteiden osaamiseen. 
Parhaiten menestyivät oppilaat, joiden molemmat vanhemmat olivat ylioppi-
laita. Vanhempien koulutuksella oli myös yhteys oppilaiden asenteisiin.  

Oppilaiden asenteet ympäristöasioihin olivat pääasiassa myönteisiä. Oppilaiden 
asenteet biologiaan ja maantietoon olivat positiivisia ja fysiikan ja kemian opin-
toja kohtaan usein negatiivisia. Kuitenkin oppilaiden käsitykset fysiikan ja 
kemian hyödyllisyydestä olivat positiivisia. Erityisesti tytöt eivät pitäneet fysii-
kasta ja kemiasta eivätkä kokeneet osaavansa oppiaineita. Pojat kokivat osaa-
vansa kaikkia luonnontieteitä, vaikka he eivät pitäneet fysiikasta ja kemiasta. 

Oppilaiden asenteilla oli yhteys osaamiseen. Oppilaiden käsityksillä omasta 
osaamisesta oli suurin yhteys arvioinnissa menestymiseen. Voimakkaimmat 
yhteydet olivat fysiikassa. Asenteilla oli vielä suurempi yhteys oppiaineen 
arvosanaan: asenteet olivat sitä positiivisempia, mitä parempia eri luonnon-
tieteiden arvosanat olivat. Heikoimmin menestyneet oppilaat pitivät oppiai-
neesta vähemmän eivätkä kokeneet sitä niin hyödyllisenä kuin ne oppilaat, 
jotka menestyivät parhaiten arvioinnissa. 

Luonnontieteiden oppimistulosten ja koulussa käytetyn työ- ja toimintatavan 
välillä oli yhteys. (Käsite toimintatapa pitää sisällään oppimisympäristön ja 
opetuksen lähestymistavan.) Biologian ja maantiedon osaamisen ja työ- ja 
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toimintatavan vahvin tilastollinen yhteys oli maailmankuvan muodostumiseen 
liittyvien kysymysten, havaintojen tekemisen, kokeellisten tutkimusten, ilmi-
öiden syiden ja seurausten pohtimisen sekä tiedon soveltamisen oppilaan arki-
päivään ja monien näkökulmien esittämisen välillä. Kokeellisella työskentelyllä 
ja tulosten järkevyyden pohtimisella oli eniten yhteyttä fysiikan ja kemian osaa-
miseen. Lisäksi ilmiöiden syiden ja seurausten pohtimisella, havaintojen teke-
misellä ilmiöistä, keskustelulla käsitteistä ja ongelmista opettajan johdolla sekä 
opettajan tekemillä demonstraatioilla oli myös yhteys osaamiseen.  

Oppitunneilla käytetyn työ- tai toimintatavan ja oppiaineesta pitämisen välillä 
oli myös yhteys. Suurin yhteys kaikissa luonnontieteissä muodostui pitämisen 
ja sen opetuksen lähestymistavan välillä, jossa oppilas saa tietoa maailman 
kehityksestä, rakenteesta ja toiminnasta. Biologian ja maantiedon tunneilla 
sekä opettajien että oppilaiden mielestä tämä lähestymistapa oli yleinen, ja tällä 
lähestymistavalla oli myönteinen yhteys myös osaamiseen. 

Otoskoulujen luonnontieteiden opettajilla oli muodollinen kelpoisuus opet-
tajan tehtäväänsä (90 %). Yli puolet luonnontieteiden opettajista oli toiminut 
opettajana yli 10 vuotta. Biologian ja maantiedon opettajista 72 % ja fysiikan 
ja kemian opettajista 62 % oli naisia. Melkein kaikki biologian ja maantiedon 
sekä fysiikan ja kemian opettajat opettivat molempia aineita. Yli puolet fysiikan 
opettajista ja alle puolet kemian opettajista opetti myös matematiikkaa. 

Luonnontieteiden opettajien mielestä hyvien oppimistuloksia saavuttamista 
vaikeutti kaikkein eniten oppilasjoukon heterogeenisuus. Seuraavaksi biolo-
gian ja maantiedon opettajat asettivat oppiaineen käytössä olevan tuntimäärän 
ja opetusryhmien liian suuren koon. Fysiikan ja kemian opettajat arvioivat, 
että opetusta vaikeutti se, että oppilaita kiinnostavat enemmän muut asiat kuin 
kouluopinnot, ja oppilaiden motivaation puute.

Fysiikan ja kemian opetus järjestettiin otoskouluissa yleensä pienemmissä 
opetusryhmissä kuin biologian ja maantiedon opetus. Fysiikan ja kemian 
tunneilla toteutettiin paljon kokeellista opetusta. Kokeellisella lähestymistavalla 
oli yhteys osaamiseen. Sekä oppilaat että opettajat toivoivat kokeellisuutta lisää 
biologian ja maantiedon opetukseen. Sen toteuttamista auttaa pienempi ryhmä-
koko, joka mahdollistaa myös heterogeenisen oppilasjoukon huomioon otta-
misen. Luonnontieteen opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota ilmiöiden selit-
tämiseen erityisesti biologiassa ja maantiedossa sekä täsmälliseen käsitteiden 
käyttöön sekä arvioinnin ja analysoinnin taitoihin. Tarvitaan tavoitteellisten 
käytänteiden kehittelyä yhteistyössä eri oppiaineiden kanssa. Esimerkiksi tieto- 
ja viestintätekniikkaa tulisi käyttää nykyistä tavoitteellisemmin. 
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Luonnontieteen opetuksessa, erityisesti fysiikassa ja kemiassa, tulisi kiinnittää 
huomiota oppilaiden asenteisiin, koska niillä on yhteys oppimistuloksiin ja 
merkittävä rooli ympäristökasvatuksessa. Opetusta tulisi kehittää siten, että tytöt 
kiinnostuisivat enemmän fysiikan opiskelusta ja pojat biologian opiskelusta. 
Esimerkiksi fysiikan ja kemian tunneilla voisi kiinnittää huomiota enemmän 
oppilaan omakohtaisen maailmankuvan kehittymiseen.

Otoskouluille toimitettiin syyskuun 2011 aikana palaute, jonka tarkoituksena 
oli auttaa oppiaineen opettajia, rehtoria ja opetuksen järjestäjää kehittämään 
koulun luonnontieteiden opetusta. Luonnontieteiden seuranta-arvioinnin 
tulokset virittänevät keskustelua esimerkiksi opetuksen ja opetussuunnitelman 
painopistealueista, oppilasarvioinnista, oppilaiden opiskeluasenteista ja oppi-
tuntien työ- ja toimintatavoista. 

Avainsanat: perusopetus, oppimistulokset, arviointi, luonnontieteet, biologia, 
maantieto, fysiikka, kemia, asenteet, työ- ja toimintatavat
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Sammandrag

En sampelbaserad uppföljningsutvärdering i naturvetenskaper genomfördes i 
årskurs 9 i den grundläggande utbildningen den 5 maj 2011. En utgångspunkt för 
valet av sampelskolor var regional representativitet. I uppföljningsutvärderingen 
av inlärningsresultaten i naturvetenskaper deltog sammanlagt 133 skolor, av vilka 
118 var fi nskspråkiga och 15 svenskspråkiga. Cirka hälften av sampeleleverna 
(2 989) utförde uppgifterna i biologi och geografi  och hälften (2 949) i fysik 
och kemi. I båda utvärderingarna var pojkarnas andel 52 %, fl ickornas 48 %. 
Sammanlagt 88 % av sampeleleverna var fi nskspråkiga och 12 % svenskspråkiga. 
I samplet ingick också elever som överförts till specialundervisning och som 
följer en individualiserad läroplan.

Uppgifterna sammanställdes utgående från målen och innehållen i Grunderna 
för läroplanen för den grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelsen 
2004). Uppgifterna klassifi cerades utgående från hur de mätte tankeförmåga 
och kunnande på olika nivåer. Dessa kunskapsnivåer var fakta- och 
begreppskunskap samt metodkunskap. Till utvärderingen valdes också ut 
vissa uppgifter från föregående utvärdering som genomfördes år 1998. De 
uppgifter som mätte fakta- och begreppskunskap motsvarade ämnesområdena 
i grunderna för läroplanen i biologi, geografi , fysik och kemi. De uppgifter 
som mätte metodkunskap indelades utgående från grunderna för läroplanen 
i tre kategorier: att använda material, att förklara fenomen och att genomföra 
en naturvetenskaplig undersökning. Uppgifterna i utvärderingen av 
naturvetenskaper bestod av fl ervals- och produktionsuppgifter. Eleverna 
och lärarna i sampelskolorna besvarade dessutom en bakgrundsenkät. Varje 
läroämne innehöll en uppgift som mätte attityderna till miljöfrågor.

Resultaten i denna rapport grundar sig på sampelelevernas prestationer och 
bakgrundsfakta. Största delen av eleverna uppnådde en nöjaktig kunskapsnivå 
(51–56 % av den totala poängsumman). I uppgifterna i biologi var hela 
samplets lösningsprocent 52 %, i geografi  61 %, i fysik 57 % och i kemi 59 
%. Resultaten i biologi påverkades delvis av att uppgifterna var så många och 
av att de var placerade i slutet av uppgiftshäftet. Resultaten i metodkunskap 
var sämre än i faktakunskap i alla naturvetenskaper. Lösningsprocenten i de 
uppgifter som mätte metodkunskap var: BI 39 %, MA 59 %, FY 57 %, KE 58 %. 
Produktionsuppgifterna klarade eleverna allra sämst i alla naturvetenskaper. I de 
uppgifter som var indelade enligt tankenivåer hade eleverna de bästa resultaten 
i de uppgifter som krävde minne och identifi eringsförmåga och förståelse. 
Resultaten var emellertid sämre i de uppgifter som förutsatte förståelse och 
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tillämpning av biologi. I biologi och geografi  hade eleverna svårast med de 
uppgifter där de skulle förklara fenomen, i fysik var produktionsuppgifterna 
svårast. De uppgifter som var identiska med uppgifterna från år 1998 kunde 
eleverna i allmänhet sämre än för 13 år sedan. 

Eleverna i de fi nska skolorna hade statistiskt signifi kant mycket bättre kunskaper 
i biologi, geografi  och fysik och statistiskt signifi kant bättre kunskaper i kemi 
än de svenskspråkiga eleverna. Flickorna hade statistiskt signifi kant mycket 
bättre kunskaper i biologi och geografi  än pojkarna. I fysik hade pojkarna 
statistiskt signifi kant mycket bättre kunskaper än fl ickorna. I kemi fanns det 
inga kunskapsskillnader mellan könen. I geografi , fysik och kemi fanns det 
inga regionala skillnader i fråga om kunskaperna. I tidigare Lapplands och 
Uleåborgs län uppnådde eleverna statistiskt signifi kant bättre resultat i biologi 
än i Södra och Västra Finland. Mellan olika kommuntyper fanns inga skillnader 
i kunskaperna. Kunskaperna hos de elever som fått beslut om särskilt stöd var 
cirka 20 procentenheter sämre än sampelelevernas kunskaper i genomsnitt. 

Elevernas vitsord i naturvetenskaper, modersmål och matematik hade samband 
med kunskaperna. De elever som hade sökt till gymnasium nådde bättre 
resultat än de elever med samma vitsord som hade sökt till yrkesskola. 

Det fanns ett samband mellan föräldrarnas utbildning och elevernas vitsord. 
Vitsorden för de elever vars bägge föräldrar var studenter var ungefär ett 
vitsord högre än för de elever vars föräldrar inte var studenter. Skillnaderna var 
statistiskt mycket signifi kanta. Det fanns också ett samband mellan föräldrarnas 
utbildning och elevernas kunskaper i naturvetenskaper. Bäst klarade sig elever, 
vars bägge föräldrar var studenter. Föräldrarnas utbildning hade dessutom 
samband med elevernas attityder. 

Elevernas attityder till miljöfrågor var huvudsakligen positiva. Elevernas 
attityder till biologi och geografi  var positiva men attityderna till fysik och 
kemi ofta negativa. Ändå uppfattade eleverna fysik och kemi som nyttiga 
ämnen. I synnerhet fl ickorna ogillade fysik och kemi och tyckte att de hade 
svaga kunskaper i ämnena. Pojkarna tyckte att de hade goda kunskaper i alla 
naturvetenskaper, även om de ogillade fysik och kemi. 

Elevernas attityder hade samband med kunskaperna. Det starkaste sambandet 
fanns mellan elevernas uppfattning om sina kunskaper och deras resultat i 
utvärderingen. Allra starkast var sambandet i fysik. Attityderna hade ännu 
starkare samband med vitsordet: ju bättre vitsord i naturvetenskaper, desto 
positivare attityder. De elever som hade de sämsta resultaten tyckte mindre om 
ämnet och upplevde det som onyttigare än de elever som klarade utvärderingen 
bäst. 
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I utvärderingen i naturvetenskaper fanns ett samband mellan elevernas 
kunskaper och arbets- och tillvägagångssätten i skolan. (Begreppet 
tillvägagångssätt omfattar lärmiljön och sättet att närma sig undervisningen.) 
De arbets- och tillvägagångssätt som hade det starkaste statistiska sambandet 
med kunskaperna i biologi och geografi  var sådana som anknöt till att skapa en 
världsbild, göra observationer, utföra experimentella undersökningar, resonera 
kring orsakerna till och konsekvenserna av olika fenomen samt att tillämpa 
kunskaperna i elevernas vardag och framföra olika synvinklar. I fysik och kemi 
hade experimentella arbetssätt och resonemang kring resultatens rimlighet det 
starkaste sambandet med kunskaperna. Också resonemang kring orsaker till 
och konsekvenser av olika fenomen, observationer av fenomen, diskussioner 
om begrepp och problem under lärarens ledning samt lärarens demonstrationer 
hade samband med kunskaperna. 

Det fanns också ett samband mellan det arbets- eller tillvägagångssätt som läraren 
använt på lektionerna och hur mycket eleverna tyckte om läroämnet. I alla 
naturvetenskaper förelåg det starkaste sambandet mellan hur mycket eleverna 
gillade läroämnet och sättet att närma sig ämnet så att eleverna får kunskaper 
om världens utveckling, struktur och funktioner. Detta sätt att närma sig var 
både enligt lärarna och eleverna vanligt på biologi- och geografi lektionerna 
och hade också ett positivt samband med kunskaperna. 

Lärarna i naturvetenskaper i sampelskolorna hade formell behörighet för sin 
uppgift (90 %). Mer än hälften av lärarna i naturvetenskaper hade arbetat som 
lärare i över tio år. Sammanlagt 72 % av biologi- och geografi lärarna och 62 % 
av fysik- och kemilärarna var kvinnor. Nästan alla lärare i biologi och geografi  
respektive fysik och kemi undervisade i bägge ämnena. Över hälften av 
fysiklärarna och under hälften av kemilärarna undervisade också i matematik. 

Det som enligt lärarna i naturvetenskaper gjorde det allra svårast att uppnå 
goda inlärningsresultat var om elevgrupperna var heterogena. På andra plats 
kom enligt lärarna i biologi och geografi  timantalet i ämnet och för stora 
undervisningsgrupper. Lärarna i fysik och kemi ansåg att undervisningen 
försvårades av att eleverna är mer intresserade av andra saker än studier och 
saknar motivation.

I undervisningen i fysik och kemi var undervisningsgrupperna i allmänhet 
mindre än i undervisningen i biologi och geografi . Under fysik- och 
kemilektionerna genomförs ofta experimentell undervisning. Det experimentella 
tillvägagångssättet hade samband med kunskaperna. Såväl eleverna som 
lärarna önskade mer experimentell undervisning i biologi och geografi . Det 
kan lättare genomföras med mindre grupper, vilket också gör det möjligt att 



14

beakta heterogena elevgrupper. I undervisningen i naturvetenskaper borde 
man fästa uppmärksamhet vid förmågan att förklara fenomen (särskilt i biologi 
och geografi ), att använda exakta begrepp samt att utvärdera och analysera. 
Målinriktade metoder borde utvecklas i samarbete med andra läroämnen. 
Informations- och kommunikationsteknik borde exempelvis användas mera 
målinriktat. 

I undervisningen i naturvetenskaper borde man, i synnerhet i fysik och kemi, 
fästa uppmärksamhet vid elevernas attityder, eftersom de har samband med 
inlärningsresultaten och spelar en viktig roll för miljöfostran. Undervisningen 
borde utvecklas så att fl ickorna skulle bli mer intresserade av fysik och pojkarna 
av biologi. På fysik- och kemilektionerna kunde man till exempel i högre grad 
tänka på att eleverna utvecklar en personlig världsbild.

Sampelskolorna fi ck i september 2011 respons vars syfte var att hjälpa 
ämneslärarna, rektorn och utbildningsanordnaren att utveckla skolans 
undervisning i naturvetenskaper. Resultaten av uppföljningsutvärderingen i 
naturvetenskaper ger upphov till diskussion om till exempel tyngdpunkterna 
i undervisningen och läroplanen, elevbedömningen, elevernas attityder till 
studier och arbets- och tillvägagångssätten under lektionerna. 

Nyckelord: grundläggande utbildning, inlärningsresultat, utvärdering, 
naturvetenskaper, biologi, geografi , fysik, kemi, attityder, arbets- och 
tillvägagångssätt
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Abstract

The follow-up assessment in natural sciences was organised for a sample of 
9th-grade pupils at comprehensive schools on 5th May 2011. The sample was 
selected with due consideration given to comprehensive regional representation. 
The follow-up assessment of learning outcomes in natural sciences involved 
a total of 133 schools consisting of 118 Finnish-language and 15 Swedish-
language schools. Half of the sample pupils (2,989) received biology and 
geography assignments, while the other half (2,949) worked on physics and 
chemistry assignments. Both assessments involved 52% of boys and 48% of 
girls. Finnish- and Swedish-speaking pupils accounted for 88% and 12% of 
respondents, respectively. The sample also included pupils in special needs 
education and those studying according to individualised curricula.

The assessment assignments were drawn up in keeping with the objectives 
and contents mentioned in the National Core Curriculum for Basic Education 
(Finnish National Board of Education 2004). The assignments were classifi ed 
by factual and conceptual knowledge, procedural knowledge and cognitive 
skills. In addition, some common assessment assignments were selected from 
those used as part of the previous assessment carried out in 1998. The factual 
and conceptual knowledge areas came from the content areas of biology, 
geography, physics and chemistry included in the National Core Curriculum. 
In this assessment, procedural knowledge was divided into the following three 
classes, based on an interpretation of the National Core Curriculum: using 
materials, explaining phenomena and carrying out a scientifi c investigation. 
The assessment assignments in natural sciences were multiple choice and 
production assignments. In addition, pupils and sample schools’ teachers fi lled 
in a background information questionnaire. Each subject also included an 
attitudinal assignment relating to environmental issues.

The results of this report are based on the performances of the pupils sampled 
from the schools and on the background surveys. The majority of pupils 
achieved a satisfactory performance level (51–65% of the maximum score). 
The success rates (percentage of correct answers of the total score) in the 
whole sample stood at 52% in biology, 61% in geography, 57% in physics and 
59% in chemistry. The large number of biology assignments and their position 
at the end of the assignment booklet had a partial bearing on outcomes in 
biology. Performance in procedural knowledge was poorer than in factual 
knowledge in all natural sciences. Success rates in procedural knowledge 
were 39% in biology, 59% in geography, 57% in physics and 58% in chemistry. 
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Performance in production assignments was poorer in all natural sciences. In 
terms of the classifi cation of assignments into cognitive skills, pupils performed 
best in assignments requiring remembering and recognition and understanding 
skills, while performance was poorer in assignments requiring understanding 
and applying biology. In biology and geography, pupils had most diffi culty 
with assignments requiring them to explain phenomena, whereas production 
assignments were most diffi cult in physics. As a general rule, performance in 
assignments taken from the 1998 assessment was poorer than 13 years ago. 

In statistical terms, pupils in Finnish-speaking schools performed highly 
signifi cantly better in biology, geography and physics and signifi cantly better 
in chemistry than their peers in Swedish-speaking schools. Statistically, girls 
performed very signifi cantly better than boys in biology and geography, whereas 
boys performed very signifi cantly better than girls in physics. There were no 
gender differences in performance in chemistry. Neither were there any regional 
differences in geography, physics and chemistry. Pupils living in the areas of 
the former Provinces of Lapland and Oulu performed statistically signifi cantly 
better in biology than their peers in Southern and Western Finland. There 
were no differences in performance between different types of municipalities. 
The performance level of pupils who had been granted a decision on special 
support was about 20 percentage points lower than the average level of sample 
pupils in different natural sciences. 

There was a correlation between grades awarded to sample pupils in natural 
sciences, mother tongue and mathematics and their performance. Pupils applying 
for general upper secondary education performed better when compared with 
their peers with the same grades applying to a vocational institution. 

There was a correlation between parents’ education and grades awarded to 
pupils at school. The grades awarded to those pupils whose both parents 
had passed the general upper secondary school matriculation examination 
were about one mark higher when compared with those whose parents didn’t 
hold a matriculation examination certifi cate. Differences were statistically very 
signifi cant. Parents’ education also had a correlation with pupils’ performance 
in natural sciences. The performance level was best among those pupils whose 
parents had both passed the matriculation examination. Parents’ education also 
had a correlation with pupils’ attitudes. 

Pupils’ attitudes towards environmental issues were mostly positive. Pupils’ 
attitudes were positive towards biology and geography and often negative 
towards studies in physics and chemistry. Nevertheless, pupils’ perceptions 
of the usefulness of physics and chemistry were positive. Girls in particular 
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did not like physics and chemistry and felt that they were not good at these 
subjects. Boys felt that they were good at all natural sciences even though they 
did not like physics and chemistry. 

Pupils’ attitudes correlated with different performance levels. Pupils’ perceptions 
of their own competence had the highest correlation with successful performance 
in the assessment. The correlations were strongest in physics. Attitudes had an 
even higher correlation with subject grades: attitudes became more positive 
with better grades in different natural sciences. Those pupils with the poorest 
performance levels in a subject liked the subject least and did not perceive it 
to be as useful as those of their peers who performed best in the assessment. 

The 2011 assessment of learning outcomes in natural sciences showed a 
correlation between performance levels in the assessment and the working 
and operating methods used at schools (the concept of ‘operating method’ 
covers the learning environment and the teaching approach). The strongest 
correlation between performance in biology and geography and the school’s 
working and operating method was found in questions relating to formulation 
of a world view, making observations, experimental investigations, refl ection 
on the causes and effects of phenomena, and applying knowledge to pupils’ 
everyday lives and presenting several different perspectives. Experimental 
work and refl ection on the rationality of results had the highest correlation with 
performance in physics and chemistry. In addition, refl ection on the causes 
and effects of phenomena, making observations about phenomena, discussing 
concepts and problems under the leadership of the teacher and demonstrations 
given by the teacher also had a link to performance. 

There was also a correlation between the working or operating method used 
in class and the extent to which pupils liked the subject concerned. In all 
natural sciences, the correlation was highest between liking the subject and the 
teaching approach where pupils received information about the development, 
structures and mechanisms of the world. Both teachers and pupils felt that this 
approach was common in biology and geography lessons and it also had a 
positive correlation with performance. 

The majority (90%) of teachers of natural sciences working at sample schools 
were formally qualifi ed to teach these subjects. More than half of the science 
teachers had worked as teachers for more than 10 years. Women accounted 
for 72% of biology and geography teachers and 62 % of physics and chemistry 
teachers. Almost all biology and geography teachers and physics and chemistry 
teachers taught both related subjects. More than half of physics teachers and 
less than half of chemistry teachers also taught mathematics. 
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Science teachers considered the heterogeneity of the pupil group to be the 
factor that most hindered achievement of good learning outcomes. Biology 
and geography teachers ranked the amount of lessons available for the subject 
and the large size of teaching groups as the second biggest obstacle. Physics 
and chemistry teachers thought that teaching was complicated by the fact that 
pupils were more interested in things outside school and lacked motivation.

In general terms, physics and chemistry instruction was organised in smaller 
teaching groups at the sample schools than instruction in biology and geography. 
Physics and chemistry lessons involved plenty of experimental instruction. The 
experimental approach had a connection to performance. Both pupils and 
teachers wished to see more experimentation in biology and geography. This 
is facilitated by a smaller group size, which also enables due consideration to 
be given to heterogeneous pupil groups. Instruction in natural sciences should 
pay attention to explaining phenomena, in particular in biology and geography, 
and to exact use of concepts and assessment and analysis skills. It is necessary 
to develop goal-oriented practices in co-operation between different subjects. 
For instance, information and communications technology could be used in a 
more goal-oriented manner. 

Instruction in natural sciences, in particular physics and chemistry, should pay 
attention to pupils’ attitudes, because these are linked to learning outcomes 
and play a signifi cant role in environmental education. Instruction should 
be developed so as to increase girls’ interest in studying physics and boys’ 
interest in studying biology. It would be advisable to pay closer attention to 
development of pupils’ personal world views, for example, in physics and 
chemistry classes.

During September 2011, sample schools were provided with feedback with a 
view to helping subject teachers, principals and education providers to develop 
science instruction at their own school. The results of the follow-up assessment 
in natural sciences will probably stimulate discussions on topics such as the 
focus areas of instruction and curricula, pupil assessment, pupils’ attitudes 
towards studies, and working and operating methods used in lessons. 

Key words: comprehensive school, learning outcomes, assessment, natural 
sciences, biology, geography, physics, chemistry, working and operating 
methods
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1  Arvioinnin toteutus ja otanta

1.1  Oppimistulosten arviointijärjestelmä
Perusopetuksen 9. vuosiluokan luonnontieteiden oppimistulosten seuranta-
arviointi järjestettiin toukokuussa 2011. Tässä toisessa luonnontieteitä koske-
vassa kansallisessa arvioinnissa oli mukana 133 koulua ja 5  938 oppilasta. 
Opetushallitus on tehnyt oppimistulosten arviointeja yhteistyössä opetuksen 
järjestäjien kanssa vuodesta 1998, jolloin suoritettiin ensimmäinen luonnon-
tieteitä koskeva arviointi. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa seurantatietoa 
osaamisen tasosta ja sen muutoksista perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa 
käyttäen kriteereinä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) 
kirjattuja opetuksen tavoitteita.

Luonnontieteiden oppimistulosten seuranta-arvioinnin tarkoituksena on saada 
luotettava yleiskuva biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian osaamisen tasosta 
perusopetuksen päättövaiheessa. Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on seurata 
koulutuksen tasa-arvon toteutumista suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden, 
sukupuolten, kuntaryhmien ja läänien välillä. ”Opetuksessa otetaan huomioon 
erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja 
pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa 
sekä työ- ja perhe-elämässä” (Opetushallitus 2004, 14).

Arvioinnista saatua tietoa käytetään opetuksen, oppilasarvioinnin ja opetus-
suunnitelman perusteiden kehittämiseen ( Jakku-Sihvonen & Heinonen 2001, 
9, 11). Yksittäisen oppilaan, opettajan tai koulun arviointi ei kuulu tämän arvi-
oinnin tehtäviin. Tiedot koulukohtaisista tuloksista on toimitettu vain asian-
omaiselle koululle ja opetuksen järjestäjälle.

Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus perusopetuslain 21 §:n mukaan arvi-
oida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua oman toimin-
tansa ulkopuoliseen arviointiin (perusopetuslaki 21.1.2003/32). Opetushallituk-
sesta annetun asetuksen 805/2008 mukaan virasto toteuttaa oppimistulosten 
seuranta-arviointeja. Arvioinnin tavoitteista, toteuttamisen periaatteista ja arvi-
ointia koskevasta työnjaosta ja yhteistyöstä on säädetty valtioneuvoston asetuk-
sessa 150/2003. Oppimistulosten seuranta-arvioinnit ovat osa Opetushalli-
tuksen perustehtävää koulutuksen kehittäjänä ja tuloksellisuuden edistäjänä. 
Kerättävä informaatio liittyy valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa 
määriteltyihin tavoitteisiin ja kriteereihin, joiden toteutumista opetuksen järjes-
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täjien ja koulujen osalta seurataan otantaperusteisin arvioinnein (Metsämuu-
ronen 2009, 7).

Opetushallituksesta luonnontieteiden arvioinnin toteutumisesta vastasi 
työryhmä, johon kuuluivat 14.2.2011 alkaen projektipäällikkö Pirkko Kärnä, 
tutkimussihteeri Riikka Hakonen ja erikoistutkija Jorma Kuusela. Luonnon-
tieteiden oppimistulosten seuranta-arvioinnin tehtävät laadittiin yhteistyössä 
Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen kanssa. Vuoden 2011 
alussa Opetushallitus nimitti asiantuntijaryhmän arviointiprosessin tueksi. 
Asiantuntijaryhmä muodostettiin siten, että jokaisesta luonnontieteiden oppiai-
neesta oli mukana asiantuntijana sekä opettaja että didaktikko. Lisäksi mukana 
olivat Opetushallituksen edustajat. Asiantuntijaryhmän jäsenten valinnassa otet-
tiin huomioon myös sukupuolten tasa-arvo.

Luonnontieteiden oppimistulosten seuranta-arvioinnin asiantuntijaryhmän jäse-
ninä toimivat professori Mauri Åhlberg (Helsingin yliopisto), KT Hannele Cantell 
(Helsingin yliopisto), professori Jari Lavonen (Helsingin yliopisto), professori 
Maija Aksela (Helsingin yliopisto), FM Kirsi Arino (Käpylän peruskoulu), FM 
Outi Houtsonen (Helsingin normaalilyseo), FM Mikko Nurmi (Maaninkajärven 
koulu), DI Karoliina Tukiainen (Koivukylän koulu), FM Jan-Johannes Salmi 
(Hämeenlinnan lyseon koulu) ja opetusneuvos Kati Hirvonen (Opetushallitus).

Biologian tehtäviä olivat tekemässä professori Mauri Åhlberg (Helsingin 
yliopisto), FM Maija Flinkman (Olarin lukio), FM Eija Kujansuu (Helsingin 
yliopiston Viikin normaalikoulu) ja FM Sirkka Staff (Helsingin yliopiston Viikin 
normaalikoulu). Maantiedon tehtäviä tekivät KT Hannele Cantell (Helsingin 
yliopisto), Outi Houtsonen (Helsingin normaalilyseo), FM Juha-Pekka Husso 
(Helsingin normaalilyseo) ja FM Arttu Piispanen (Albert Edelfeltin koulu). 
Fysiikan ja kemian tehtävistä vastasivat professori Jari Lavonen (Helsingin 
yliopisto), FT Pirkko Kärnä (Peltolan koulu), DI Karoliina Tukiainen (Koivu-
kylän koulu) ja FM Kirsi-Maria Vakkilainen (Olarin koulu ja lukio).

Luonnontieteiden seuranta-arvioinnin suunnittelu, toteutus, tulosten tulkinta ja 
raportointi ovat edellyttäneet laajaa yhteistyötä. Arvioinnin onnistumiseen ovat 
vaikuttaneet tehtävien tekijät, Koulutuksen arviointikeskuksen työntekijät ja 
niiden koulujen luonnontieteiden opettajat, rehtorit ja oppilaat, joissa tehtäviä 
esitestattiin. Erityisesti otoskoulujen oppilailla, rehtoreilla ja luonnontieteiden 
opettajilla on ollut merkittävä rooli tulosten keräämisessä. Myös heiltä saatu 
palaute on ollut tärkeää. Tämän raportin julkaisemiseen on vaikuttanut oleel-
lisesti tutkimusprofessori Ritva Jakku-Sihvosen, opetusneuvos Hannu-Pekka 
Lappalaisen ja erikoissuunnittelija Jan Hellgrenin työpanos. Antoisaa yhteis-
työtä on myös tehty projektipäällikkö Najat Ouakrim-Soivion, opetusneuvos 
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Kati Hirvosen, tutkimussihteeri Tuija Koskelan, tutkimussihteeri Mari Huhtasen, 
tutkimussihteeri Raisa Hievasen, assistentti Ritva Saurion ja julkaisusihteeri 
Sirpa Ropposen kanssa.

1.2  Arvioinnin suunnittelu ja otanta 
Arviointitehtävien laadinta 
Opetusministeriö linjasi Koulutuksen arviointisuunnitelmassa vuosille 2009–
2011 yhdeksi toteutettavista seuranta-arvioinneista luonnontieteellisten 
aineiden arvioinnin perusopetuksen yhdeksännellä vuosiluokalla. Kyseisen 
seuranta-arvioinnin valmistelu alkoi Opetushallituksessa keväällä 2010. Arvi-
ointitehtävien laadinta aloitettiin vuoden 2010 loppupuolella. Luonnontieteiden 
oppimistulosten seuranta-arvioinnin tehtävät laadittiin yhteistyössä Helsingin 
yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen kanssa. Tehtävät suunniteltiin biolo-
gian ja maantiedon sekä fysiikan ja kemian työryhmissä. Tehtävän laatijat olivat 
kokeneita asiantuntijoita, opettajia ja opettajankouluttajia.

Asiantuntijaryhmät laativat arviointitehtävät opetussuunnitelman perusteissa 
mainittujen tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen mukaan. Opetussuunnitelman 
perusteissa on mainittu arvosanan 8 kriteerit hyvälle osaamiselle, mutta ne 
ovat liian yleisiä, jotta niitä voitaisiin käyttää suoraan mittauksen kriteereinä 
(Opetushallitus 2004). Asiantuntijaryhmät laativat esikokeeseen neljä tehtävä-
vihkoa: kaksi biologian ja maatiedon sekä kaksi fysiikan ja kemian tehtävä-
vihkoa. Tehtävien tarkoituksena oli mitata monipuolisesti sitä, miten perus-
opetukselle asetetut ainekohtaiset tavoitteet (Opetushallitus 2004) on näissä 
aineissa saavutettu. Arviointitehtävät olivat täten erilaisia kuin koulun kokeet, 
koska tietojen lisäksi mitattiin myös opiskelussa tarvittavia taitoja. Nämä taidot, 
muun muassa kokeellisen työskentelyn taidon, opettaja ottaa mahdollisuuksien 
mukaan huomioon arvosanoissa.

Arviointitehtävien valinta
Tehtävien laadinnassa oli Opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 
2004) mainittujen tavoitteiden ja sisältöjen lisäksi muita kriteereitä. Lopullisen 
kokeen pisteistä puolet tuli kertyä objektiivisista osioista (monivalinta-, yhdis-
tämis- ja oikein-väärin-tehtävistä) ja toinen puoli erikseen arvioitavista avovas-
tauksista. Osan tehtävistä tuli olla helppoja (30 %), osan keskivaikeita (40 %) 
ja osan vaikeita (30 %) niin, että tavoiteltu jakauma olisi muodoltaan sellainen, 
että 50–60 % oppilaista ratkaisee 50 % tehtävistä oikein.

Arviointitehtävät esitestattiin 13 koulussa tammi-helmikuussa 2011. Esitestauk-
seen osallistui yhteensä noin 900 oppilasta. Biologian ja maantiedon esites-
tauksessa oli kaksi tehtävävihkoa, joissa puolet tehtävistä oli biologian ja puolet 
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maantiedon tehtäviä. Fysiikan ja kemian esitestauksessa oli myös kaksi tehtä-
vävihkoa samalla periaatteella. Esikokeiden perusteella valittiin varsinaiset 
tehtävät lopulliseen arviointiin.

Esitutkimuksen jälkeen arviointiin valittiin parhaat osiot, ja niihin tehtiin 
tarkennuksia opettajilta saadun palautteen perusteella. Lisäksi käytettiin testi-
teoreettisia menetelmiä osioiden valinnan perusteena (ks. luku 4.1). Osioiden 
ts. tehtävien vaikeustaso arvioitiin, jotta arviointiin saataisiin vaikeustasoltaan 
erilaisia tehtäviä. Arviointisarjojen luotettavuuden tarkistamisessa käytettiin 
sisäistä johdonmukaisuutta mittaavaa Cronbachin menetelmää ja tunnuslu-
kuna α-kerrointa. Yksittäisten tehtävien osalta kriteerinä pidettiin, että sen tulee 
korreloida positiivisesti ja kohtalaisen voimakkaasti (rxy  >  0,20) kokonaisrat-
kaisuosuuteen. Toisin sanoen tehtävien tuli mitata johdonmukaisesti kunkin 
aineen yleistä osaamistasoa. Tehtävien erottelukyky myös tarkistettiin. Osan 
tehtävistä tuli erotella hyvin heikosti suoriutuvat oppilaat hieman paremmista, 
osan tuli erotella keskimääräisesti suoriutuvia ja osan piti erottaa hyvin suoriu-
tuvat oppilaat kaikkein parhaista. Erottelukyvyltään heikot osiot poistettiin 
lopullisista tehtäväsarjoista.

Luonnontieteellisten aineiden asiantuntijat laativat esikokeen pohjalta sekä 
biologian ja maantiedon että fysiikan ja kemian tehtävävihkon pisteitysoh-
jeineen. Esitestauksen pohjalta arviointitehtäviä myös muokattiin: muutettiin 
tehtävien sanamuotoa, tehtävätyyppiä, monivalintatehtävien väittämiä ja yhdis-
teltiin tehtäviä. Lisäksi arviointiin valittiin yhteisiä tehtäviä vuoden 1998 arvioin-
titehtävien joukosta. Yhteiset tehtävät liitettiin mukaan siinä muodossa kuin ne 
olivat aiemmassa arvioinnissa, jotta oppilaiden osaamista voitiin verrata.

Otanta
Luonnontieteiden seuranta-arviointi järjestettiin otantaperustaisena. Otannassa 
otettiin huomioon alueellinen edustavuus. Ahvenanmaa ei kuulunut otokseen. 
Perusjoukon muodostivat suomenkieliset ja ruotsinkieliset perusopetusta antavat 
koulut ja niiden 9. luokan oppilaat (taulukko 1). Otantaa tehtäessä perusjoukko 
jaettiin osiin maakuntien ja kuntatyyppien mukaan. Joka maakunnasta saatiin 
otantaan erityyppisten kuntien kouluja ja oppilaita oikeassa suhteessa. Tulokset 
raportoidaan kuitenkin vanhan läänijaon mukaan, koska maakunta olisi liian 
pieni raportointiyksikkö. Otantaa tehtäessä noudatettiin periaatetta, että sama 
koulu ei olisi mukana kuin yhdessä seuranta-arvioinnissa, koska keväällä 2011 
Opetushallitus suoritti paitsi luonnontieteiden seuranta-arvioinnin myös mate-
matiikan ja yhteiskunnallisten aineiden seuranta-arvioinnit.



23

Taulukko 1. Otoskoulujen ja -oppilaiden jakauma toteutuneessa otoksessa.

Lääni Perusjoukko Otos 

Otos-
oppilaita 
perus-

joukosta

  Kouluja % Oppilaita % Kouluja %
Oppilaita

%
Oppilaita 

% %
BI/MA FY/KE

Etelä-
Suomen 232 34,2 26 596 40,6 51 38,3 1 210 40,5 1 200 40,7 9,1

Länsi-
Suomen 247 36,4 22 977 35,1 48 36,1 1 045 35,0 1 007 34,1 8,9

Itä-
Suomen 87 12,8 6 857 10,5 14 10,5 339 11,3 343 11,6 9,9

Oulun 73 10,7 6 670 10,2 13 9,8 284 9,5 279 9,5 8,4
Lapin 40 5,9 2 375 3,6 7 5,3 111 3,7 120 4,1 9,7
Yhteensä 679 100 65 475 100 133 100 2 989 100 2 949 100 9,1

Otoskouluissa seuranta-arviointiin osallistuvat oppilaat valittiin systemaat-
tista tasaväliotantaa käyttäen. Kouluista, joiden 9. luokkien oppilasmäärä oli 
korkeintaan 70, otokseen kuuluivat kaikki 9. luokan oppilaat. Mikäli koulussa 
oli oppilaita 71–100, otokseen otettiin aakkosjärjestyksessä 2/3 koulun 9. luok-
kien oppilaista siten, että joka kolmas oppilas jätettiin otoksen ulkopuolelle. 
Kun 9.-luokkalaisten oppilasmäärä oli 101–120, otokseen poimittiin joka toinen 
oppilas ja kun 9. luokan oppilaita oli yli 120, otokseen kuului joka kolmas 
oppilas. Mikäli otosoppilas oli poissa koulusta arviointipäivänä, hänen tilalleen 
otettiin aakkosista seuraava oppilas muuttamatta poimintajärjestystä muulta osin 
alkuperäisestä. Otoskoulut saivat valita, osallistuvatko kaikki koulun 9. luokan 
oppilaat vai pelkästään otokseen kuuluvat oppilaat arviointiin. Erityisopetuk-
sessa olevat ja yksilöllistettyä opetussuunnitelmaa seuraavat oppilaat osallis-
tuivat arviointiin. Myös ne oppilaat, joilla oli jokin muu oppimiseen vaikuttava 
tekijä, kuten lukivaikeus tai äidinkielenä muu kuin suomi tai ruotsi, kuuluivat 
tämän arvioinnin piiriin. Tältä osin rehtorilla oli kuitenkin mahdollisuus poiketa 
järjestelyistä perustellusta syystä.

Tämän raportin tulokset perustuvat koulujen otosoppilaiden suorituksiin. 
Luonnontieteiden oppimistulosten seuranta-arviointiin osallistui yhteensä 133 
koulua eri puolilta Suomea (taulukko 1). Suomenkielisiä kouluja oli mukana 
arvioinnissa 118 ja ruotsinkielisiä kouluja 15 (taulukko 2). Arviointitehtävät 
analysoitiin 5 938 oppilaalta, joista 720 oli ruotsinkielisiä. Otos oli noin 9 % 
perusjoukosta. Ruotsinkielisillä oppilailla oli yliedustus (12 %), jotta saataisiin 
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alueellisesti kattava otos. Biologian ja maantiedon arviointiin osallistui yhteensä 
2 989 ja fysiikan ja kemian 2 949 oppilasta. Molemmissa arvioinneissa poikia 
oli 52 % ja tyttöjä 48 %. Suomenkielisten osuus vastanneista oli 88 % ja ruotsin-
kielisten 12 %.  Saatu otos oli tavoitetta hieman pienempi: otostavoite oli noin 
6 000*. Arvioinnin ulkoisesta kadosta kirjoitetaan enemmän kappaleessa 8.1.

Taulukko 2. Otoskoulujen ja -oppilaiden jakauma toteutuneessa otoksessa opetuskielen mukaan.

  Perusjoukko Otos 
Kouluja, 
joiden 
opetuskieli

Kouluja % Oppilaita % Kouluja %
Oppilaita % Oppilaita %

BI/MA   FY/KE  

Suomi 633 93,2 61 749 94,3 118 88,7 2 623 87,8 2 591 87,9
Ruotsi 46 6,8 3 726 5,7 15 11,3 366 12,2 358 12,1
Yhteensä 679 100 65 475 100 133 100 2 989 100 2 949 100

* Koulujen ilmoittamien oppilasmäärien mukaan otoskooksi tuli yhteensä 6  402. 

Ulkoisen kadon suuruus biologian ja maantiedon arvioinnissa oli 6,6 % ja fysiikan ja 

kemian 7,9 % (ks. luku 8.2).

1.3  Tiedon keruu ja aineiston käsittely
Arvioinnin toteutus 
Otoskoulujen rehtoreita tiedotettiin tulevasta luonnontieteiden arvioinnista 
helmikuussa 2011. Tarkemmat toteutusohjeet lähetettiin rehtoreille huhtikuussa 
2011. Ohjeissa selvitettiin käytännön järjestelyt ja koulun sisäisen otoksen 
toteuttaminen. Arviointitehtävät ratkaisuohjeineen sekä opettajille ja valvojille 
suunnatut ohjeet lähetettiin kouluille huhtikuun lopussa 2011. 

Luonnontieteiden seuranta-arviointi järjestettiin kouluissa 5.5.2011. Arvioinnin 
pituus oli 90 minuuttia. Puolet otosoppilaista vastasi luokassa tai muussa tilassa 
biologian ja maantiedon ja puolet fysiikan ja kemian tehtäviin. Otoskoulujen 
opettajat arvioivat tuottamistehtävät ja merkitsivät pistemäärät tehtävävihkoihin. 
Tähän avotehtävien pisteittämiseen varattiin aikaa melkein kolme viikkoa. 
Rehtoreita pyydettiin palauttamaan tehtävävihkot Opetushallitukseen touko-
kuun loppuun mennessä. Luonnontieteiden aineenopettajia pyydettiin lisäksi 
täyttämään rehtorien kautta lähetetty opettajakysely. Sähköiseen opettajakyse-
lyyn pyydettiin vastaamaan toukokuun loppuun mennessä.

Otoksen ulkopuolelle jääneiden koulujen oli mahdollista tilata arviointi maksul-
lisena Opetushallituksen koulutus- ja konsultointipalveluiden kautta. Biologian 
ja maantiedon sekä fysiikan ja kemian arviointitehtäviä tilattiin kouluille.
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Aineiston käsittely ja palaute kouluille
Opetushallituksessa oppilaiden tehtävävihkoista saadut tulokset ja opettajien 
sähköisesti antamat palautteet työstettiin tätä raporttia varten. Opettajakyselyn 
ja rehtorin antamat vastaukset analysoitiin kvantitatiivisesti. Kaksi tutkijaa käsit-
telivät avovastaukset kvalitatiivisesti. Tehtävien luokittelua työstettiin fysiikan ja 
kemian tehtäväntekijöiden luokittelun pohjalta yhteistyössä asiantuntijaryhmän 
kanssa. Arviointitehtävät luokiteltiin tiedon luonteen ja tehtävien edellyttämien 
ajattelun taitojen mukaan (luku 2.2).

Tehtävävihkojen esitarkastuksessa ilmeni, että opettajille annetuissa avotehtä-
vien korjausohjeissa oli epäselvyyksiä. Tämän takia Opetushallituksessa tarkis-
tettiin ja uudelleen pisteitettiin ennen tulosten optista lukemista muutama 
biologian, maantiedon ja fysiikan tehtävä. Lisäksi kaksi kemian tehtäväosiota 
ja yksi fysiikan tehtäväosio poistettiin ja valintatehtävien vastauksia korjattiin 
(ks. luku 8.2). Arviointivihkojen merkinnät tarkistettiin, ja ne luettiin optisesti 
Koulutuksen arviointikeskuksessa.

Aineistosta poistettiin 7 biologian ja maantiedon ja 5 fysiikan ja kemian tehtävä-
vihkoa, koska oppilaat eivät olleet vastanneet asiallisesti tai ollenkaan.

Tuottamistehtävien sensorointi eli ”vertailupisteittäminen” toteutettiin Opetus-
hallituksessa kesäkuussa 2011 (ks. luku 8.3). Sensorointiin valittiin satunnaisesti 
10 % tehtävävihkoista, puolet tyttöjen ja puolet poikien vastausvihkoja. Senso-
roijat pisteittivät tuottamistehtävät erilliselle lomakkeelle. Otoskoulujen aineen-
opettajien antamia pistemääriä verrattiin sensoreiden antamiin pistemääriin (ks. 
luku 8.3).

Otoskouluille toimitettiin syyskuun 2011 aikana palaute, josta kävivät oman 
koulun tulosten lisäksi selville kaikkien arviointiin osallistuneiden osalta tehtä-
vien ratkaisuosuudet eri sisältöalueilta, asennekyselyn tulokset, oppilaan arvo-
sanan yhteys arvioinnissa suoriutumiseen eriteltynä tyttöjen ja poikien osalta 
sekä oppilaiden käsitykset luonnontieteiden oppitunneista ja oppimisympäris-
töstä. Palautetieto perustui kouluilta tulleeseen tarkistamattomaan aineistoon. 
Palautteen tarkoituksena on auttaa oppiaineen opettajia, rehtoria ja opetuksen 
järjestäjää kehittämään koulun luonnontieteiden opetusta. Tulokset voivat 
virittää keskustelua esimerkiksi oppilaiden opiskeluasenteista, opetuksen ja 
opetussuunnitelman painopistealueista ja oppilasarvioinnista.
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2  Arvioinnin lähtökohdat – opetussuunnitelma

2.1  Luonnontieteet perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa: luokat 7–9

Luonnontieteiden oppimistulosten seuranta-arvioinnin tarkoituksena on tarkas-
tella voimassa olevan opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004) 
tavoitteiden ja sisältöjen toteutumista peruskoulun päättövaiheessa olevilla 
oppilailla. Nämä tavoitteet koskevat tietoja ja taitoja tai oppilaan asenteita ja 
arvoja. Opetuksen tavoitteena ovat oppiaineen keskeisten sisältöjen ja erilaisten 
opiskeluun liittyvien taitojen hallinta, kuten luonnon ja ympäristön tutkimisen 
ja ajattelun taidot. Kokeellisuus on luonnontieteille ominainen keino saada 
luonnontieteellistä tietoa. Luonnon ja ympäristön tutkimiseen liittyy oppilaan 
asenteisiin ja arvoihin liittyviä tavoitteita: esimerkiksi vuorovaikutustaidot, 
innostuneisuus oppiaineesta ja vastuullisuus.

Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, 
luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen 
sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, 
vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista ja kehittää 
kykyä arvioida asioita kriittisesti; se uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. Arvojen 
tulee välittyä opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä jokapäiväiseen toimin-
taan. Jokaisen oppiaineen opetuksessa on sitouduttu toteuttamaan koulun 
yleisiä kasvatustavoitteita ja aihekokonaisuuksien tavoitteita. Luonnontieteiden 
oppimistulosten arvioinnissa oli mukana tieto- ja taitotehtävien lisäksi kestävän 
kehityksen mukaisia tieto- ja asennetehtäviä.

Luonnontieteiden vähimmäistuntimäärät on määrätty asetuksessa (valtio-
neuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista 
tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 1435/2001). Voimassa olevan opetus-
suunnitelman perusteiden mukaista ympäristö- ja luonnontiedon opetusta 
(ympäristöoppi, biologia ja maantieto, fysiikka ja kemia, terveystieto) annetaan 
luokilla 1–4 yhteensä 9 vuosiviikkotuntia. Peruskoulun 5.- ja 6.-luokkalaiset 
saavat biologian ja maantiedon opetusta 3 vuosiviikkotuntia sekä fysiikan ja 
kemian opetusta 2 vuosiviikkotuntia. Tämä tarkoittaa, että sekä 5.-luokkalaiset 
että 6.-luokkalaiset opiskelevat fysiikkaa ja kemiaa yhden vuosiviikkotunnin. 
Biologian ja maantiedon sekä fysiikan ja kemian opetusta on 7.–9.-luokkalaisilla 
7 vuosiviikkotuntia kumpaakin aineryhmää. Biologiaa ja maantietoa opetetaan 
kunakin vuonna 7.–9.-luokkalaisille yhden vuosiviikkotunnin verran. Lisäksi 
biologiassa ja maantiedossa on yksi vuosiviikkotunti, joka sisältää oppiaineille 
yhteisen ympäristökurssin (Yhteinen ympäristö). Fysiikan ja kemian opetuksen 
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osalta koulut voivat itse päättää siitä, miten järjestävät oppitunnit (ks. luku 4.2). 
Terveystietoa luokilla 7–9 on 3 vuosiviikkotuntia. Terveystiedon opetuksessa 
integroidaan luonnontieteitä, kotitaloutta, liikuntaa ja yhteiskuntaopin opetusta.

Seuraavassa tarkastellaan luonnontieteiden opetussuunnitelman perusteiden 
keskeisiä aiheita. Ensin tehdään yhteenveto luonnontieteiden opetussuunnitel-
mien yhtäläisyyksistä. Lopussa tarkastellaan aiempia opetussuunnitelmia.

Yhteisiä piirteitä luonnontieteiden opetussuunnitelmien perusteissa
Biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian opetussuunnitelman perusteissa 
on yhteisiä piirteitä. Sisältöjen lisäksi eri luonnontieteiden opetussuunnitel-
mien perusteissa on määritelty luonnontieteille ominaisia taitoja, jotka liit-
tyvät kokeelliseen työskentelyyn ja muihin opiskelutaitoihin. Oppilaan tulee 
taitaa muun muassa aineiston käyttöä ja ongelmanratkaisua sekä osata selittää 
ilmiöitä. Oppilaan tulisi ymmärtää luonnossa ja ympäristössä näkyviä syy- ja 
seuraus- sekä vuorovaikutussuhteita. Ajattelun taidot tarkoittavat ilmiöiden tai 
käsitteiden tunnistamista, ymmärtämistä, soveltamista, analysointia tai arvi-
ointia.

Luonnontieteiden opiskelu tukee oppilaan persoonallisuuden kehittymistä ja 
nykyaikaisen maailmankuvan muodostamista, lisää oppilaan luonnontunte-
musta sekä antaa valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja erityisesti energiava-
rojen käyttöön ja ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa. 

Seuraavassa on tarkasteltu eri oppiaineiden opetussuunnitelmien perusteiden 
keskeisiä tavoitteita, sisältöjä sekä opiskeluun liittyviä taitoja ja asenteita.

Biologia
Biologian opetuksen tulee kehittää oppilaan luonnontuntemusta ja ohjata 
ymmärtämään luonnon perusilmiöitä. Tavoitteena on, että oppilaat tutustuvat 
myös evoluutioon, ekologian perusteisiin ja ihmisen rakenteeseen ja elintoimin-
toihin. Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty keskeiset sisältöalueet: 
luonto ja ekosysteemit, elämä ja evoluutio, ihminen ja yhteinen ympäristö.

Biologian opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle valmiudet havainnoida 
ja tutkia luontoa: tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Tavoitteena on 
yhden ekosysteemin omakohtainen tutkiminen sekä oman elinympäristön tilan 
ja ympäristömuutosten tutkiminen. Oppilas osaa käyttää mikroskooppia näyt-
teitä tutkiessaan, työskennellä maastossa ja laboratoriossa annettujen ohjeiden 
mukaan sekä kerätä kasveja ja toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia.
Oppilas oppii käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä sekä tiedonhankinta- 
ja tutkimusmenetelmiä. Oppilasta ohjataan kiinnittämään huomiota ihmisen 
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ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä korostetaan ihmisen 
vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Oppilas oppii tunnistamaan 
kotiseudun ympäristömuutoksia, pohtimaan niiden syitä ja esittämään ongel-
mien ratkaisumahdollisuuksia.

Biologian opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen ja kehittää oppilaan 
luonnontieteellistä ajattelua. Oppilas oppii tunnistamaan kotiseudun ympä-
ristömuutoksia. Opetussuunnitelman perusteissa mainitaan myös muita oppi-
mista kuvaavia verbejä: oppilas oppii kuvaamaan, hahmottamaan, tuntemaan 
ja ymmärtämään esimerkiksi kestävän kehityksen periaatteet. Tavoitteena on 
oman lähiympäristön tilaa parantavien toimien tarkastelu sekä oman ympäris-
tökäyttäytymisen pohtiminen.

Biologian opetussuunnitelman perusteissa mainitaan oppilaan asenteisiin ja 
arvoihin liittyviä tavoitteita: vastuullisuus, vaikuttaminen, arvostaminen ja kiin-
nostus. Opetus tulee järjestää siten, että oppilaat saavat myönteisiä elämyksiä ja 
kokemuksia luonnossa opiskelusta, oppilaiden ympäristötietoisuus kehittyy ja 
halu vaalia elinympäristöjä ja elämän eri muotoja kasvaa.

Maantieto
Maantiedon opetus järjestetään siten, että oppilaiden kulttuurien tuntemus 
lisääntyy ja kyky ymmärtää ihmisten elämän ja elinympäristöjen erilaisuutta 
eri puolilla maailmaa kehittyy. Opetussuunnitelman perusteissa on määri-
telty keskeiset sisältöalueet: Maa – ihmisen kotiplaneetta, Eurooppa, Suomi ja 
yhteinen ympäristö. Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa, sen erilaisia 
alueita ja alueellisia ilmiöitä.

Maantiedon opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä tarkastella luon-
nonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja sosiaalista ympäristöä sekä ihmisen 
ja ympäristön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle saakka. 
Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön 
ja rakennettuun ympäristöön liittyviä tutkimuksia.

Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita pohtimaan maapallolla esiintyvien 
luonnontieteellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten ilmiöiden syy- ja 
seuraussuhteita. Maantiedossa tutkimisen taidot painottuvat tulosten käsittelyyn 
ja tulkitsemiseen. Oppilas osaa esimerkiksi vertailla Eurooppaa muihin maan-
osiin ja ymmärtää, että Eurooppa on vuorovaikutuksessa muiden maailman 
alueiden kanssa. Oppilas osaa etsiä kartoista tutkimiaan paikkoja sekä osaa 
tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä osaa käyttää 
hyväksi uutislähteitä. Oppilas osaa havainnollistaa maantieteellistä tietoa kart-
tojen ja piirrosten avulla.
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Maantiedon opetuksen tavoitteena on ajattelun taitojen kehittyminen, esimer-
kiksi ympäristöongelmien ratkaisumahdollisuuksien pohtiminen. Oppilaan 
tulisi ymmärtää ja kriittisesti arvioida uutistietoa maailmanlaajuisista ympäristö- 
ja kehityskysymyksistä. Oppilaan tulisi esimerkiksi osata kuvata ja analysoida 
asutuksen ja elinkeinoelämän alueellisia piirteitä ja sijoittumista.

Maantiedon opetussuunnitelman perusteissa mainitaan asenteisiin ja arvoihin 
liittyviä tavoitteita, kuten vaikuttaminen ja arvostaminen. Opetuksen tulee ohjata 
oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia, arvioimaan niiden vaikutusta 
luontoon ja ihmisen toimintaan, suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin 
sekä arvostamaan luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä. Oppilaan 
tulee oppia toimimaan itse kestävän kehityksen mukaisesti.

Fysiikka
Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja 
kokemukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot 
ja tutkimukset, joista edetään kohti fysiikan peruskäsitteitä ja lakeja. Opetus-
suunnitelman perusteissa määritellyt keskeiset sisältöalueet ovat: liike ja voima, 
värähdys- ja aaltoliike, lämpö, sähkö ja luonnon rakenteet.

Vuosiluokilla 7–9 fysiikan opetuksen ydintehtävänä on laajentaa oppilaan 
tietämystä fysiikasta ja käsitystä fysikaalisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa 
kokeellisen tiedonhankinnan taitoja. Kokeellisuuden tehtävänä on auttaa oppi-
lasta hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta ja omaksumaan uusia luon-
nontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja malleja. Kokeellisessa työskentelyssä 
oppilas oppii käytäntöön, ongelman hahmottamiseen ja tulosten pohdintaan 
liittyviä taitoja.

Fysiikan opetus ohjaa tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen sekä tiedon 
luotettavuuden ja merkityksen arviointiin elämän eri tilanteissa. Fysiikan 
opetussuunnitelman perusteissa on mainintoja ilmiöiden selittämisestä ja ongel-
manratkaisusta. Oppilas oppii esimerkiksi suunnittelemaan luonnontieteel-
lisen tutkimuksen, jossa selvitetään muuttujien välisiä riippuvuuksia. Oppilas 
oppii päätelmien tekemistä, vertailua ja luokittelua, hypoteesin esittämistä ja 
sen testaamista sekä tulosten käsittelyä, esittämistä ja tulkitsemista. Oppilas 
oppii muodostamaan yksinkertaisia malleja ja käyttämään niitä ilmiöiden selit-
tämisessä sekä tekemään yleistyksiä. Lisäksi oppilaan tulisi oppia käyttämään 
erilaisia graafi sia ja algebrallisia malleja ilmiöiden selittämisessä, ennusteiden 
tekemisessä ja ongelmanratkaisussa.

Fysiikan opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun. Oppilas oppii 
tuntemaan luonnonilmiöitä, erilaisia luonnon rakenteita ja rakenneosien vuoro-
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vaikutuksia sekä ymmärtämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita. Oppilas oppii 
soveltamisen taitoa, osaa esimerkiksi käyttää lämpölaajenemisen lakeja tarkas-
tellessaan ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä. Oppilas 
osaa arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten luotettavuutta, tarkkuutta 
ja mielekkyyttä. Fysiikan opetussuunnitelman perusteissa on mainintoja merki-
tyksen ymmärtämisestä. Fysiikan opetus auttaa oppilasta ymmärtämään esimer-
kiksi fysiikan ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä. Tähän 
tarvitaan analysoinnin ja arvioinnin taitoja.

Fysiikan opetussuunnitelman perusteissa oppilaan asenteisiin ja arvoihin liit-
tyviä tavoitteita ovat innostuneisuus, yhteistyökykyisyys ja valmius valintaan. 
Kokeellisuuden tehtävänä on saada oppilas innostumaan fysiikan opiskelusta 
ja opettaa hänet työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä turvallisesti ja 
yhdessä toisten kanssa. Fysiikan opetus antaa oppilaalle valmiuksia keskustella 
fysiikan ja teknologian tiedonalaan kuuluvista asioista.

Kemia
Kemian opetus tukeutuu kokeelliseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana on 
elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havaitseminen ja tutkiminen. 
Oppilas oppii tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen turvallisesti ja ohjeita 
noudattaen yksin ja ryhmässä. Keskeisiä opetussuunnitelman perusteissa 
mainittuja sisältöjä ovat: ilma ja vesi, raaka-aineet ja tuotteet, elollinen luonto 
ja yhteiskunta.

Kemian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–9 on laajentaa oppilaan tietämystä 
kemiasta ja kemiallisen tiedon luonteesta, tiedonhankinnasta ja tietojen käyttä-
misestä elämän eri tilanteissa. Oppilas oppii tulkitsemaan ja esittämään tuloksia 
ja osaa käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden luokittelussa, tunnistami-
sessa ja erottamisessa. Tästä edetään ilmiöiden tulkitsemiseen, selittämiseen ja 
kuvaamiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen 
kemian merkkikielellä.

Kemian opetuksessa oppilas oppii ajattelun taitoja: tuntemaan aineen raken-
netta ja kemiallisia sidoksia kuvaavia käsitteitä ja malleja. Opetus auttaa ymmär-
tämään kemian ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinym-
päristössä ja yhteiskunnassa. Oppilas oppii arvioimaan tiedon luotettavuutta ja 
merkitystä.

Kemian opetussuunnitelman perusteissa mainitut vaikuttaminen, valinnan teko 
ja innostuneisuus ovat persoonallisuuden kehittymiseen liittyviä tavoitteita. 
Oppilas tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita ja niiden vaikutuksia ihmisen ja 
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luonnon hyvinvointiin. Oppilas osaa sekä tehdä valintoja kuluttajana että ottaa 
vastuuta ympäristöstään.

Eri opetussuunnitelmien tarkastelua
Luonnontieteiden seuranta-arvioinnin tehtävät liittyivät koko peruskoulun oppi-
määrään. Edellinen arviointi (Rajakorpi 1999) perustui vuoden 1994 opetus-
suunnitelman perusteisiin. Tässä opetussuunnitelman perusteissa (Opetushal-
litus 1994) peruskoulun alempien luokkien oppiainekokonaisuus ympäristö- ja 
luonnontiede sisälsi biologian, maantiedon, fysiikan, kemian, ympäristöopin ja 
kansalaistaidon tavoitteita ja sisältöjä. Luonnontieteiden opetuksen tavoitteet 
eivät ole muuttuneet oleellisesti vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa 
verrattuna edelliseen.

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 1994) määritel-
tiin fysiikan ja kemian tehtäväksi ohjata luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, 
tiedonhankintaan ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa. Opetus antaa 
oppilaalle asenteiden ja arvojen kehittymisen ja nykyaikaisen maailmankuvan 
muodostumisen kannalta välttämättömiä aineksia ja auttaa ymmärtämään luon-
nontieteiden ja teknologian merkityksen osana kulttuuria. Biologian opiskelu 
kehittää oppilaan taitoa havainnoida ja tutkia luontoa, tehdä havaintojen perus-
teella johtopäätöksiä sekä itse havainnollistaa biologista tietoa. Maantiedolla on 
keskeinen vastuu oppilaiden maailmanlaajuisen maailmankuvan muodostumi-
sessa. Se kehittää oppilaan kykyä tarkastella ja arvioida ihmisen ja ympäristön 
välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle. Opetussuunnitelman 
perusteiden tavoitteet on ilmaistu yksityiskohtaisemmin perusopetuksen päät-
töarvioinnin kriteerilauseissa (Opetushallitus 1999).

Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa on muutamia painotuseroja 
verrattuna edelliseen. Fysiikan ja kemian opetussuunnitelman perusteiden 
rakenne muuttui prosessien kuvaamisesta enemmän sisältökeskeiseksi. Fysii-
kassa ja kemiassa painopiste vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa 
on käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämisessä ja kokeellisuudessa. Biologiassa 
vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa painotetaan lajintuntemusta ja 
tutkivaa oppimista. Uutena sisältönä tuli muun muassa bioteknologia. Maan-
tiedossa uusia asioita vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa ovat 
paikkatieto ja globalisaatio. Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa on 
määritelty tarkemmin osaamisen kriteerit: ”päättöarvioinnin kriteerit arvosa-
nalle 8”. Opetussuunnitelman perusteissa luonnontieteiden aihepiiriin kuuluvat 
aihekokonaisuudet, joita on tarkoitus opiskella kaikissa aineissa: ihmisenä 
kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, osallistuva kansalaisuus 
ja yrittäjyys, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, 
turvallisuus ja liikenne, ihminen ja teknologia. Aihekokonaisuudet antavat 
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uusia näkökulmia oppiaineisiin, ja niiden merkitystä on korostettu nykyisessä 
opetussuunnitelman perusteissa.

Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteet pohjautuivat myös tuntijakomuu-
toksiin: fysiikan ja kemian opetukseen tuli lisää yhteensä yksi vuosiviikkotunti. 
Fysiikan ja kemian opetus on alkanut 5. luokalta viimeistään vuodesta 2006 
alkaen (Opetushallitus 2004). Vuoden 2011 luonnontieteiden arviointiin osal-
listuneet oppilaat ovat opiskelleet fysiikkaa ja kemiaa 5. luokalta lähtien. Osa 
luonnontieteiden opetuksen sisällöistä on siirtynyt 5. ja 6. luokalle tai sisäl-
töalueiden opiskelu aloitetaan jo silloin. Fysiikassa ja kemiassa 5.–6. luokalle 
kuuluvat sisällöt: energia ja sähkö, luonnon rakenteet ja aineet ympärillämme. 
Biologian ja maantiedon 5.–6. luokan sisällöt ovat: eliöt ja elinympäristöt; 
ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys; luonnon monimuo-
toisuus; Eurooppa osana maailmaa sekä ihmisten elämän ja elinympäristöjen 
monimuotoisuus maapallolla.

2.2  Luonnontieteellinen osaaminen
Luonnontieteiden oppimistulosten seuranta-arvioinnin tehtävät laadittiin Perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittujen tavoitteiden mukaan 
(Opetushallitus 2004). Tehtävissä painotettiin osaamisalueen keskeisiä sisältöjä 
ja taitoja, jotka liittyvät luonnontieteellisen tutkimuksen tekoon. Arvioinnissa 
mitattiin myös opetussuunnitelman perusteissa mainittuja opiskelijoiden kogni-
tiivisia taitoja ja asenteita. Asennekysymysten pistemäärät eivät vaikuttaneet 
kokonaispistemääriin tai ratkaisuprosentteihin. Oppimistulosten seuranta-arvi-
ointi poikkeaa kouluissa pidetyistä summatiivisista kokeista siten, että arvioin-
titehtävissä pyrittiin mittaamaan myös opiskelussa käytettäviä taitoja kansainvä-
lisen PISA-arvioinnin tapaan.

Tavoitteena oli luokitella arviointitehtävät monipuolisesti opetussuunnitelman 
perusteiden tavoitteiden mukaan tietosisältöjen lisäksi opiskelutaitoihin. Luon-
nontieteiden arviointitehtäväluokat muodostettiin lopullisesti vasta Opetus-
hallituksessa tehtävien laadinnan jälkeen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. 
Luokittelun muodostaminen oli tarpeen, koska aiemmassa vuoden 1998 arvi-
oinnissa tehtävät oli luokiteltu vain perus- ja soveltaviin tehtäviin. Opetus-
suunnitelman perusteet asettivat erilaisia vaatimuksia tehtävien laadulle kuin 
aiemmin. Luokittelun piti myös soveltua kaikkiin luonnontieteisiin.

Luonnontieteiden arvioinnissa pyrittiin ottamaan huomioon kaikki opetus-
suunnitelman perusteiden sisällöt. Nämä sisällöt voidaan luokitella Krath-
wohlin (2002, 216) 2-ulotteista taksonomiaa soveltaen. Tässä raportissa sovel-
letussa luokittelussa (taulukko 3) ensimmäinen ulottuvuus on tiedon taso, joka 
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jakaantuu fakta- ja käsitetietoon sekä menetelmätietoon ja toinen ulottuvuus 
kuvaa ajattelun tasoja: muistaa, ymmärtää, soveltaa, analysoida ja arvioida. Ajat-
telun tason mukaisessa luokittelussa ylempi taso sisältää alemman tason taitoja: 
Käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtäminen vaatii myös niiden muistamista.

Oppiaineiden tulokset raportoidaan kahdella luonnontieteellisen osaamisen 
tasolla: tiedon taso (luku 5.1 ja 6) ja ajattelun tasot (luku 5.3). Asennekysy-
mykset jätetään tämän luokittelun ulkopuolelle, ja ne raportoidaan erikseen 
(luku 5.4).

Taulukko 3. Luonnontieteellinen osaaminen (vrt. Krathwohl 2002, 216).

AJATTELUN TASOT

TIEDON TASO 1. Muistaa 2. Ymmärtää 3. Soveltaa
4. Analysoida, 

arvioida ja 
tuottaa uutta

Fakta- ja 
käsitetieto 

       

Menetelmätieto        

Luonnontieteiden opetussuunnitelman perusteissa (2004) oppilaan ajattelua 
koskevat tavoitteet kuuluvat pääsääntöisesti kolmeen ensimmäiseen luokkaan 
(taulukko 3): Oppilas tunnistaa ja kuvaa ilmiöitä, hän ymmärtää ja osaa tehdä 
johtopäätöksiä ja kykenee hyödyntämään opittua uusissa tilanteissa. Esimer-
kiksi tutkimuksen lopputulosten analysointi ja arviointi vaatii jo korkeampaa 
ajattelun tasoa. Tällaisia tehtäviä oli ainakin yksi jokaisessa luonnontieteessä, 
mutta fysiikan tehtävissä hieman enemmän. Tämän ajattelun tason tehtävien 
osaamista raportoidaan vain fysiikassa.

Luonnontieteiden opetussuunnitelmien perusteissa (Opetushallitus 2004) on 
fakta- ja käsite- sekä menetelmätietoa (taulukko 4). Fakta- ja käsitetietoa ovat  
käsitteiden, suureiden ja yksiköiden käyttö, kemiallinen merkkikieli, lajin- ja 
paikkatuntemus sekä ilmiöiden, prosessien ja erilaisten luonnon rakenteiden 
tunteminen.
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 Taulukko 4. Arviointitehtävien sisältöjen luokittelu tieto- ja taitotavoitteiden mukaan.

Luonnontieteellinen osaaminen

Luonnontieteellisen tiedon luonne

Fakta- ja käsitetieto Menetelmätieto: Luonnon ja ympäristön tutkiminen 

Käsitteet             
Ilmiöt

Aineiston käyttö ja 
käsittely 

Ilmiöiden selittäminen (ja 
ongelmanratkaisu)

Luonnontieteellinen 
tutkimus

Käsitteiden suureiden 
ja yksiköiden käyttö
Lajintuntemus
Paikkatuntemus 
Ilmiöiden, prosessien 
ja erilaisten luonnon 
rakenteiden 
tunteminen
 
 

Tutkimustulosten tai 
aineiston analysointi 
(vertailu, luokittelu) ja 
tulkitseminen 
Mallin (graafinen ja 
algebrallinen) käyttö
Ennusteiden 
tekeminen 

 
 

Esimerkkien antaminen
Havaintojen selittäminen 
Päätelmien tekeminen
 syy-seuraussuhteet
 yleistysten tekeminen 
Yksinkertaisen mallin 
muodostaminen 
Ongelmanratkaisu
 tutkimuksen 

suunnittelu
 kysymysten tekeminen
 ongelman 

hahmottaminen
 hypoteesin esittäminen
 muuttujien varioiminen 

Käytäntö
 mittaaminen
 ohjeiden 

noudattaminen
 työturvallisuus
 työvälineet 
Arviointi 
 koejärjestelyn 

toimivuus
 tutkimusprosessin ja 

tulosten luotettavuus 
 

 

Menetelmätieto (proseduraalinen tieto) on tietoa siitä, miten jokin asia tehdään. 
Se on tietoa oppiainekohtaisista taidoista, tekniikoista ja menetelmistä sekä 
niiden käyttökriteereistä. Menetelmätietoa on (taulukko 4) täten luonnontieteille 
luonteenomainen kokeellisuus ja tutkimuksellinen ote ympäristöön. Menetel-
mätieto voidaan luonnontieteissä nimetä luonnon ja ympäristön tutkimisen 
tiedoksi. Kokeellisuus ilmaistaan opetussuunnitelman perusteissa käytännön 
toimintojen kuvaamisena (havaintojen tekeminen, mittaaminen, työturval-
lisuus), ongelmanratkaisutaitoina (ongelman hahmottaminen, tutkimuksen 
suunnittelu, muuttujien varioiminen) sekä arviointitaitona tutkimusprosessin ja 
tulosten luotettavuudesta. Tässä raportissa kokeelliseen työskentelyyn määri-
teltiin kuuluvaksi vain käytännön laborointitoiminta koulussa ja tutkimuspro-
sessin arviointi. Ongelmanratkaisu ja ilmiöiden selittäminen asetettiin erilli-
siksi luokiksi, koska nämä taidot ilmaistaan opetussuunnitelman perusteissa 
myös itsenäisinä taitoina. Lisäksi luonnontieteiden osaamiseen kuuluu oleel-
lisena osana tutkimus- ja muun aineiston käyttö, kuten tekstien, taulukoiden, 
kuvaajien, karttojen ja matemaattisten mallien tulkitseminen. Menetelmätieto 
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on jaettu tässä arvioinnissa opetussuunnitelman perusteita tulkiten kolmeen 
luokkaan: aineiston käyttö ja käsittely, ilmiöiden selittäminen sekä luonnontie-
teellinen tutkimus.

Kokeellinen työtapa on tärkeä menetelmä uusien käsitteiden oppimisessa 
fysiikassa ja kemiassa: havainnoidaan ilmiöitä, mitataan suureiden välisiä riip-
puvuuksia ja tehdään johtopäätöksiä ja yleistyksiä. Monet fysiikan ja kemian 
tehtävät olivat tässä arvioinnissa kokeellisuuden kontekstissa. Kokeellisia 
tehtäviä olivat ne kemian tehtävät, joissa kysyttiin työturvallisuudesta ja väli-
neistä. Tehtävien sisältöjen suppeudesta huolimatta tämän luokan nimenä 
päätettiin pitää luonnontieteellinen tutkimus.
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3  Arvioinnin rakenne 

3.1  Tehtävät ja niiden luokittelu
Biologian ja maantiedon tehtävät olivat samassa vihkossa siten, että maantiedon 
tehtävät olivat ensin ja biologian viimeiseksi. Tehtävän tekijöiden mielestä oli 
tärkeää, että oppilas voi keskittyä ensin yhden aineen tehtäviin ja sitten toisen. 
Fysiikan ja kemian tehtävät olivat samassa vihkossa eri sivuilla vuorotellen, 
vihkon kaksi ensimmäistä tehtäväsivua olivat fysiikan tehtäviä. Kemian asen-
nekysymys Vihreä kemia oli vihkon viimeisenä tehtävänä. Vihkojen alussa oli 
taustatieto- ja asennekysymyksiä oppiainetta kohtaan ja eri oppiaineisiin liit-
tyviä kysymyksiä työtavoista, oppimisympäristöstä ja opetuksen lähestymista-
voista, kuten kokeellisuudesta. Eri oppiaineiden sisältöihin liittyvät asenneky-
symykset (yksi kustakin oppiaineesta) olivat tehtävien joukossa.

Arviointitehtävät pisteitettiin yleensä siten, että oikeasta vastauksesta sai yhden 
pisteen. Joissakin tehtävissä käytettiin painotuksia, esimerkiksi biologian lajin-
tuntemustehtävässä jokaisesta oikein tunnistetusta kuvasta sai puoli pistettä. 
Maantiedossa oli useampi tehtävä, jossa käytettiin painotuksia. Fysiikan ja 
kemian oikein-väärin-tehtävissä oli neljä väittämää. Oppilas sai yhden pisteen, 
jos oli vastannut kahteen kohtaan oikein. Näin pyrittiin pienentämään arvaa-
misen osuutta kokonaispistemäärässä.

Tehtävien laadinnassa oli tavoitteena, että vähintään puolet tehtävistä oli 
valintatehtäviä ja loput tuottamistehtäviä. Valintatehtävien joukkoon laskettiin 
kuuluvaksi oikein-väärin-väittämät sekä monivalinta- ja yhdistelytehtävät, joissa 
oikea vastaus valittiin useiden väittämien joukosta tai toisiinsa liittyviä tietoja 
yhdistettiin toisiinsa. Tuottamistehtävissä oppilaan tuli osata tuottaa kirjallinen 
lyhyt vastaus annettuihin kysymyksiin. Arviointitehtävät luokiteltiin sisältöalu-
eittain fakta- ja käsitetietoon sekä menetelmätietoon kuuluviksi. Osa tehtävistä 
saattoi kuulua kahteen eri luokkaan (kuvio 1). Kun samassa tehtävässä arvioi-
tiin esimerkiksi käsitteen osaamista ja sen käyttöä ilmiön selittämisessä, tehtävä 
luokiteltiin molempiin luokkiin.
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Kuvio 1. Arviointitehtävien luokittelu.

Tehtävien lukumäärä on laskettu siten, että kaikki osiot (a-, b-, c-kohdat) on 
laskettu omaksi tehtäväksi. Poikkeuksena ovat oikein–väärin-tehtävät: tehtävä, 
jossa on esimerkiksi neljä väittämää, on laskettu yhdeksi tehtäväksi.

3.2  Tehtävien sisältöjen kuvaus
Tehtävien laadinnassa otettiin huomioon tehtävien vaikeustason lisäksi alaluok-
kien opetussuunnitelman perusteet ja pyrittiin siihen, etteivät kysymykset suosisi 
kumpaakaan sukupuolta. Seuraavassa kuvataan eri oppiaineiden tehtävien 
luonnetta: mitä tehtävät mittaavat. Tehtävien kuvauksessa otetaan huomioon 
tehtävien luokittelu fakta- ja käsitetietoon sekä menetelmätietoon ja ajattelun 
taitoihin. Tehtävien luokittelu oppiaineittain on liitteissä 1–4.

Biologia
Yleisesti biologian tehtävät mittasivat käsitteiden ja ilmiöiden muistamista ja 
ymmärtämistä sekä ilmiöiden selittämistä (liite 1).

Biologian arviointitehtävien tavoitteena oli pyrkiä arvioimaan kattavasti eri 
sisältöalueiden oleellista aineenhallintaa. Tehtävistä haluttiin selkeitä, napa-
koita ja oikeaa asiaa testaavia, ja että ne eivät esimerkiksi testaisi pelkästään 
lukutaitoa ja keskittymiskykyä vaan aineenhallintaa. Tehtävissä haluttiin arvi-
oida niitä biologian peruskäsitteitä, joita arkipuheessa käytetään, mutta joiden 
merkitys ymmärretään usein väärin.

A. Fakta- ja 
käsitetietotehtävät

A + B
B. Menetelmä-
tietotehtävät
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Taulukko 5. Biologian tehtävien lukumäärä, pisteitys ja osuus arvioinnista.

 
Tehtävien lkm. 
osa-alueessa

Maksimi-pistemäärä 
osa-alueessa

Pisteiden osuus 
arvioinnista (%)

Luonnontieteellinen osaaminen

Fakta- ja käsitetieto 34 58 71*

Lisääntyminen, perinnöllisyys ja evoluutio 12 12 15

Eliöiden rakenne ja luokittelu 10 25 30

Ihmisen rakenne ja elintoiminnot 5 13 16

Ekosysteemien rakenne ja toiminta 7 8 10

Menetelmätieto 14 38 46*

Ilmiöiden selittäminen 14 38 46

Ajattelun tasot

Muistaminen ja tunnistaminen 19 29 35

Ymmärtäminen 15 37 45

Soveltaminen 7 16 20

Tehtävätyypit

Valintatehtävät 36 55 67

Tuottamistehtävät 5 27 33

* Fakta- ja käsitetiedossa ja menetelmätiedossa oli osittain samoja tehtäviä.

Biologian tehtäviä (taulukko 5) oli yhteensä 41 (maksimipistemäärä 82  p.), 
joista tuottamistehtäviä oli 33 %. Kolmeen tuottamistehtävään vaadittiin lyhyt 
vastaus, ja kaksi tehtävää mittasi lajintuntemusta. Yhteen lyhyttä vastausta vaati-
vaan tehtävään kuului myös graafi sen käyrän piirtäminen. Sisällöllisesti biolo-
gian tehtävät jakaantuivat neljään eri ryhmään: 1) lisääntyminen, perinnöllisyys 
ja evoluutio, 2) ihmisen rakenne ja elintoiminnot, 3) ekosysteemien rakenne ja 
toiminta sekä 4) eliöiden rakenne ja luokittelu. Arviointitehtävistä 71 % kuului 
fakta- ja käsitetiedollisiin tehtäviin ja 46  % luokiteltiin menetelmätiedollisiin 
tehtäviin (kuvio 2). Tehtävien tarkempi luokittelu löytyy liitteestä 1.
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Kuvio 2. Biologian arviointitehtävien luokittelu.

Pelkästään menetelmätietoon kuuluvien tehtävien joukossa oli valintatehtäviä, 
joissa piti selittää esimerkiksi puolukan lehtien rakennetta, mikrobien hyöty-
käyttöä ja ihmiseen liittyviä ilmiöitä. Menetelmätietoon kuului tuottamistehtäviä, 
joissa oppilaat joutuivat perustelemaan ilmiöitä. Nämä tehtävät liittyivät ihmisen 
elimistön kokonaisvaltaiseen toimintaan, eliöiden talveen sopeutumiseen ja 
populaatiokoon vaihteluun. Viimeksi mainittu oli haastava tutkimusaineistoon 
liittyvä tehtävä, jossa tarvittiin myös analysoinnin ja arvioinnin taitoja. Kokeelli-
suutta oli myös ihmisen elimistön toimintaan liittyvässä tehtävässä, jossa havain-
noitiin elimistössä tapahtuvia muutoksia. Biologiassa suurin osa tehtävistä 
vaati oppilailta käsitteiden ja ilmiöiden tunnistamista ja ymmärtämistä. Lisäksi 
tehtävät liittyivät ilmiöiden selittämiseen, mikä vaatii oppilaalta ymmärrystä ja 
soveltamistaitoja.

Lisääntymiseen ja perinnöllisyyteen liittyvät tehtävät olivat kaikki valintateh-
täviä, joissa mitattiin käsitteiden ja ilmiöiden muistamista ja tunnistamista. Tehtä-
vien joukossa oli myös ymmärtämistä ja ilmiöiden selittämistä vaativia tehtäviä.

Ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin liittyvät tehtävät olivat valintateh-
täviä, joiden sisällöt liittyivät ihmisen kehon toimintaan ja terveyteen. Tehtävät 
olivat sisällöllisesti monipuolisia ja pääasiassa fakta- ja käsitetietoa mittaavia, 
mutta joukossa oli myös ilmiöiden selittämisen taitoja ja ymmärtämistä mittaava 
tehtävä.

Ekosysteemien rakennetta ja toimintaa käsittelevät tehtävät olivat valintateh-
täviä. Niiden ratkaisussa tarvittiin käsitteiden ja ilmiöiden muistamista, ymmär-
tämistä ja soveltamista.

A. Fakta- ja 
käsitetietotehtävät
(54 % pisteistä)

A + B
(17 %

pisteistä)
B. Menetelmä-
tietotehtävät
(29 % pisteistä)
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Eliöiden rakennetta ja luokittelua käsittelevät valintatehtävät sisälsivät eliöryh-
mille tunnusomaisten piirteiden tunnistamista, solujen rakenteen tunnistamista 
ja muun muassa kasvien ja solun toiminnan ymmärtämistä. Lajintuntemusteh-
tävä oli tuottamistehtävä, joka piti sisällään kotiseudun keskeisten kasvi-, eläin- 
ja sienilajien tunnistamista. Eliölajien tunnistamiseen valittiin Suomen luonnon 
yleisimpiä lajeja, joita käsitellään opetuksessa sekä ylä- että alaluokilla monissa 
eri yhteyksissä.

Maantieto
Yleisesti maantiedon tehtävät mittasivat käsitteiden ja ilmiöiden muistamista ja 
tunnistamista sekä soveltamista ja aineiston käyttöä (liite 2).

Maantiedossa tehtävientekijöiden lähtökohtana oli kehittää kysymyksiä, jotka 
mittaavat maantiedon peruskäsitteistöä, luonnonmaantieteellisen karttakuvan 
hahmottamista ja paikannimistön hallintaa sekä maantieteellisiä taitoja, kuten 
karttojen sekä diagrammien lukutaitoa.

Taulukko 6. Maantiedon tehtävien lukumäärä, pisteitys ja osuus arvioinnista.

 
Tehtävien lkm. 
osa-alueessa

Maksimi-
pistemäärä 

osa-alueessa

Pisteiden osuus 
arvioinnista (%)

Luonnontieteellinen osaaminen

Fakta- ja käsitetieto 28 53 63*

Paikannimistö 3 9 11

Yleismaantieteelliset ilmiöt ja käsitteet 17 36 43

Eurooppa 3 3 4

Suomi 5 5 6

Menetelmätieto 32 56 67*

Aineiston käyttö 19 37 44

Ilmiöiden selittäminen 13 19 23

Ajattelun tasot

Muistaminen, tunnistaminen 13 25 30

Ymmärtäminen 15 23 27

Soveltaminen 20 36 43

Tehtävätyypit

Valintatehtävät 31 38 45

Tuottamistehtävät 17 46 55

* Fakta- ja käsitetiedossa ja menetelmätiedossa oli osittain samoja tehtäviä.
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Maantiedon arvioinnissa (taulukko 6) oli yhteensä 48 tehtävää (maksimipiste-
määrä 84 p.), joista tuottamistehtäviä oli 55 %. Sisällöllisesti maantiedon tehtävät 
jakaantuivat neljään osa-alueeseen: 1) paikannimistö, 2) yleismaantieteelliset 
ilmiöt ja käsitteet, 3) Eurooppa ja 4) Suomi. Maantiedon tehtävistä 63 % kuului 
fakta- ja käsitetiedollisiin tehtäviin ja 67  % luokiteltiin menetelmätiedollisiin 
tehtäviin (kuvio 3). Tehtävien tarkempi luokittelu löytyy liitteestä 2.

Kuvio 3. Maantiedon arviointitehtävien luokittelu.

Maantiedossa oli mukana useita tehtäviä, joissa mitattiin menetelmällistä tietoa, 
johon kuului ilmiöiden selittämistä ja aineiston käyttöä. Menetelmätietoon 
kuuluvat tehtävät mittasivat niin sanottuja maantieteellisiä taitoja, kuten diag-
rammien, erilaisten karttojen ja koordinaattien lukutaitoa. Useimmat mene-
telmätietoon liittyvistä tehtävistä olivat valintatehtäviä, joiden sisältö koski 
ilmastoa, vuodenaikoja, nahkealehtistä kasvillisuutta, asutusta ja elinkeinoja. 
Yksi tehtävä sisälsi kartan tulkintaa ja asuinalueen suunnittelua, joten sen teke-
misessä vaadittiin myös analysoinnin ja arvioinnin taitoja. Arviointiin kuului 
tehtäviä, jotka liittyivät maailman luonnon- ja kulttuurimaantieteellisen kartta-
kuvan hahmottamiseen, paikannimistön hallintaan sekä maailman alueelliseen 
jäsentämiseen.

Luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin liittyvät tehtävät käsittelivät pääasiassa 
maapallon endo- ja eksogeenisia tapahtumia sekä planetaarisuutta.

Paikannimistötehtävissä oppilaiden piti tunnistaa maanosat, valtameret, Maan 
luonnonmaantieteellisiä kohteita (sademetsäalue, aavikko, vuoristo) sekä 
Suomen kaupunkeja, järviä ja jokia.

A. Fakta- ja 
käsitetietotehtävät
(33 % pisteistä)

A + B
(30 %

pisteistä)
B. Menetelmä-
tietotehtävät
(37 % pisteistä)
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Yleismaantieteellisiä ilmiöitä käsittelevien tehtävien joukossa oli fakta- ja käsi-
tetiedollisten tehtävien lisäksi useampi aineiston käyttötaitoa mittaava tehtävä 
ja yksi selittämistä vaativa tehtävä. Tehtävät olivat ymmärtämistä, soveltamista 
ja muistamista mittaavia tehtäviä. Suurin osa yleismaantieteellisiä ilmiöitä käsit-
televistä tehtävistä oli tuottamistehtäviä. Oppilaan tuli nimetä ilmansuunnat, 
lämpövyöhykkeet ja aikavyöhykkeet, tunnistaa kuvasta luonnonmaantieteel-
lisiä kohteita, selittää säätila säärintamien liikkeiden avulla ja perustella maan-
järistyksen synty mannerlaattojen sijainnin avulla.

Euroopan alueelliseen tarkasteluun liittyvät valintatehtävät käsittelivät sen kart-
takuvan, luonnonolojen, maiseman ja ihmisen toiminnan peruspiirteitä sekä 
niiden vuorovaikutusta Euroopan eri alueilla. Tehtävät mittasivat pääasiallisesti 
fakta- ja käsitetiedon muistamista.

Suomeen liittyvät tehtävät olivat valintatehtäviä, joissa mitattiin pääasiassa käsit-
teiden ja ilmiöiden muistamista ja ymmärtämistä, mutta joukossa oli myös ilmi-
öiden selittämistä vaativia tehtäviä.

Biologian ja maantiedon opetussuunnitelman perusteissa mainitun ympäristö-
kurssin asiat oli yhdistetty tässä arvioinnissa maantiedon osioon, joissa aiheina 
olivat jätteiden kierrätys, energian tuotanto, Itämeri ja rehevöityminen.

Fysiikka
Yleisesti fysiikan arviointitehtävät mittasivat käsitteiden ja ilmiöiden selittä-
mistä, ymmärtämistä ja soveltamista (liite 3). 

Fysiikan arvioinnissa (taulukko 7) oli yhteensä 32 tehtävää (maksimipistemäärä 
49  p.). Sisällöllisesti tehtävät jakaantuivat kolmeen eri ryhmään: 1) luonnon 
rakenteet, 2) liike ja voima ja 3) energia. Tehtävistä 82 % kuului fakta- ja käsi-
tetietotehtäviin, ja menetelmätietotehtäviin luokiteltiin 94 % tehtävistä (kuvio 
4). Fysiikan tehtävistä kaikki yhtä lukuun ottamatta (maailmankaikkeuden 
rakenne) liittyivät fakta- ja käsitetiedon lisäksi menetelmätiedon alueeseen. 
Tehtävien tarkempi luokittelu löytyy liitteestä 3.
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Taulukko 7. Fysiikan tehtävien lukumäärä, pisteitys ja osuus arvioinnista.

 
Tehtävien lkm. 
osa-alueessa 

Maksimi-
pistemäärä osa-

alueessa 

Pisteiden osuus 
arvioinnista (%)

Luonnontieteellinen osaaminen 

Fakta- ja käsitetieto 23 40 82*

Luonnon rakenteet 6 13 27

Liike ja voima 5 9 18

Energia (lämpö ja sähkö) 12 18 37

Menetelmätieto 31 46 94*

Aineiston käyttö 11 18 37

Ilmiöiden selittäminen 20 28 57

Ajattelun tasot      

Ymmärtäminen 17 30 61

Soveltaminen 11 15 31

Analysointi ja arviointi 4 4 8

Tehtävätyypit      

Valintatehtävät 19 33 67

Tuottamistehtävät 13 16 33

* Fakta- ja käsitetiedossa ja menetelmätiedossa oli osittain samoja tehtäviä.

Kuvio 4. Fysiikan arviointitehtävien luokittelu.

A. Fakta- ja 
käsitetietotehtävät
(6 % pisteistä)

A + B
(76 %

pisteistä)
B. Menetelmä-
tietotehtävät
(18 % pisteistä)
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Luonnon rakenteeseen liittyvät tehtävät koskivat aineen rakennetta, esimer-
kiksi tiheyttä, maailmankaikkeuden rakennetta, radioaktiivisuutta ja sähkömag-
neettista säteilyä, kuten valoa. Energiaan liittyvät tehtävät koskivat sähkön ja 
lämmön käyttöä ja tuotantoa. Lisäksi oli tehtäviä sähköopin perussuureista ja 
kytkennöistä. Luonnon rakenteita käsittelevät tehtävät mittasivat fakta- ja käsi-
tetiedosta sitä, miten oppilaat ymmärtävät käsitteet ja miten käsitteitä voidaan 
soveltaa muihin tilanteisiin. Suurimmassa osassa tämän osion tehtävistä tarvittiin 
aineiston käytön osaamista. Tehtävissä oli mallien, tekstin ja kuvaajan tulkintaa. 
Kolmessa tehtävässä oppilaalta vaadittiin tuottamisvastaus, jossa oppilaan tuli 
piirtää pisteet koordinaatistoon ja tulkita niitä.

Mekaniikan tehtävät, jotka mittasivat liikkeeseen ja voimaan liittyviä käsitteitä 
ja ilmiöitä, vaativat ymmärtämisen lisäksi myös soveltamisen taitoja. Yhdessä 
tehtävässä oli kuvaaja, jota piti tulkita. Liikkeeseen ja voimaan liittyvät tehtävät 
olivat valintatehtäviä.

Suurin osa energiaa käsittelevistä tehtävistä oli valintatehtäviä. Yhdessä tuotta-
mistehtävässä oppilaan piti sijoittaa sähköntuotantoprosessia esittävään kuvaan 
vaiheiden nimet ja muissa tuottamistehtävissä kysyttiin sähköopin perussuu-
reita. Kaikki energiaan liittyvät tehtävät vaativat selittämisen ja ongelmanrat-
kaisun taitoja. Energiaan liittyviä käsitteitä mittaavat tehtävät vaativat myös 
ymmärtämistä ja soveltamisen taitoa.

Fysiikan tehtävistä monen tehtävän konteksti oli kokeelliseen tutkimukseen 
liittyvä vaikka käytetyssä luokittelussa kokeellisen työskentelyn luokkaan ei 
tullut tehtäviä. Oppilaan piti tulkita tutkimustuloksena syntynyttä kuvaajaa, 
taulukkoa tai kuviota. Lisäksi oppilaan tuli päätellä tutkimushypoteesi ja tehdä 
johtopäätös. Viimeksi mainittu tehtävä vaatii korkeamman ajattelun taitoja, 
kuten analysointia ja arviointia. Tätä taitoa tarvittiin myös tehtävässä, jossa 
piti arvioida, voiko heilurin heilahdusta kuvaavaa tulosta käyttää, jos heilurin 
massa muuttuu. Sisällöllisesti ympäristöasioihin liittyi yksi tehtävä, jossa kysyt-
tiin sähkön säästämisestä. 

Kemia
Yleisesti kemian arviointitehtävät luokittuivat tasaisesti mitaten käsitteiden ja 
ilmiöiden muistamista, ymmärtämistä ja soveltamista. Lisäksi kemian tehtävien 
joukossa oli selittämisen taitoja vaativia tehtäviä (liite 4).
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Kemian arvioinnissa (taulukko 8) oli yhteensä 33 tehtävää (maksimipiste-
määrä 46 p.). Sisällöllisesti tehtävät jakaantuivat neljään eri ryhmään: 1) aineen 
rakenne ja kemian merkkikieli, 2) ilma ja vesi, 3) raaka-aineet ja 4) elollinen 
luonto. Kemian tehtävistä 83 % kuului fakta- ja käsitetiedollisiin tehtäviin, ja 
56 % luokiteltiin menetelmätiedollisiin tehtäviin (kuvio 5). Kemian tehtävien 
luokittelu on liitteessä 4.

Taulukko 8. Kemian tehtävien lukumäärä, pisteitys ja osuus arvioinnista.

  
Tehtävien lkm. osa-

alueessa

Maksimi-
pistemäärä 

osa-alueessa

Pisteiden osuus 
arvioinnista (%)

Luonnontieteellinen osaaminen      

Fakta- ja käsitetieto 27 38 83*

Ilma ja vesi 4 6 13

Aineen rakenne ja kemian merkkikieli 13 18 39

Raaka-aineet 8 10 22

Elollinen luonto 2 4 9

Menetelmätieto 17 26 56*

Aineiston käyttö 2 5 11

Ilmiöiden selittäminen 11 13 28

Luonnon ja ympäristön tutkiminen 6 8 17

Ajattelun tasot      

Muistaminen, tunnistaminen 11 13 28

Ymmärtäminen 12 18 39

Soveltaminen 10 15 33

Tehtävätyypit      

Valintatehtävät 30 43 93

Tuottamistehtävät 3 3 7

* Fakta- ja käsitetiedossa ja menetelmätiedossa oli osittain samoja tehtäviä.
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 Kuvio 5. Kemian arviointitehtävien luokittelu.

Aineen rakenne ja kemian merkkikieli sisältöihin kuuluvat valintatehtävät mit-
tasivat käsitteiden ja ilmiöiden muistamista ja tunnistamista sekä ymmärtämistä. 
Jaksolliseen järjestelmään liittyvä tehtävä mittasi aineiston käyttöä ja sen sovel-
tamista.

Ilmaan ja veteen liittyvät valintatehtävät mittasivat käsitteiden ja ilmiöiden ym-
märtämistä. Lisäksi kolmessa tehtävässä tarvittiin selittämisen taitoa ja yhdessä 
aineiston käyttöä.

Raaka-aineisiin kuuluvat tehtävät sisälsivät kysymyksiä metalleista, happa-
muudesta ja reaktioyhtälöiden tunnistamista. Happamuus-tehtävässä oppilaan 
tuli ratkaista liuoksen pH eri tilanteissa. Suurin osa tämän tehtäväryhmän teh-
tävien ratkaisemisesta vaati soveltamisen taitoja, mikä sisältää myös ymmärtä-
misen tason. Näissä samoissa soveltamisen taitoa vaativissa tehtävissä tarvittiin 
myös selittämisen taitoja.

Elolliseen luontoon kuuluvista tehtävistä toinen mittasi elollisen luonnon ainei-
den rakenteen muistamista ja toinen selittämisen ja soveltamisen taitoja: Miksi 
etanolia lisätään bensiinin joukkoon? 

Lisäksi kemian arviointitehtävien joukossa oli tehtäviä, jotka mittasivat kokeel-
lisen työskentelyn taitoja (luonnontieteellinen tutkimus), kuten välineistön tun-
temista, turvallista työskentelyä ja mittaamiseen liittyviä kysymyksiä. Tehtävis-
sä tarvittiin myös analysoinnin ja arvioinnin taitoja. Kokeellinen konteksti oli 
lisäksi neljässä tehtävässä; niissä käsiteltiin metallien hapettumista ja liuoksen 
happamuutta. Sisällöllisesti ympäristöasioihin liittyi 5 kemian tehtävää, joissa 
kysyttiin ilman ja veden laadusta ja E10-bensiinistä.

A. Fakta- ja 
käsitetietotehtävät
(44 % pisteistä)

A + B
(39 %

pisteistä)
B. Menetelmä-
tietotehtävät
(17 % pisteistä)
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Asennetehtävien sisällöt
Jokaisesta oppiaineesta oli yksi asennetehtävä, jossa oppilaat arvioivat asen-
teitaan muun muassa ympäristöasioihin (ks. luku 5.4). Lisäksi tehtävävihkojen 
alussa oli tausta- ja asennekysymyksiä, joissa oppilaat arvioivat oppimistaan ja 
oppitunteja.

Biologian asennetehtäväosiossa oli yhteensä 12 väittämää, joissa kysyttiin kasvi- 
ja eläinlajien tunnistamisen tärkeydestä ja ekosysteemien toiminnan tuntemisen 
merkityksestä. Lisäksi kysymykset liittyivät kasvisravinnon syömiseen, ruoan 
tuotantoon ja kestävään kehitykseen, esimerkiksi: ”Jätteitä lajittelemalla voin 
vaikuttaa ympäristön tilaan.”

Maantiedon asennetehtävä koostui seitsemästä väittämästä, jotka käsittelivät 
omaa ja vierasta asuinaluetta, ympäristöasioita ja niihin vaikuttamista sekä 
kansainvälisyyttä, esimerkiksi: ”Tulevaisuudessa haluan kehittää omaa elinym-
päristöäni ja vaikuttaa asioihin.”

Fysiikassa asennetehtävässä kysyttiin mielipiteitä energian käytöstä. Tekstissä 
kerrottiin pientalojen lämmityssysteemeistä. Oppilaat vastasivat neljään väittä-
mään, joissa kysyttiin kiinnostusta energiantuotantoon, mielipidettä uusiutu-
vista energianlähteistä, omasta halukkuudesta osallistua ympäristöystävällisen 
energian käytön kustannuksiin ja luonnontieteen merkitykseen ympäristöasi-
oissa, esimerkiksi: ”Olen valmis maksamaan ympäristöystävällisen energian 
käyttöönotosta.”

Kemian asennetehtävä sisälsi 9 väittämää vihreästä kemiasta; 5 väittämää oli 
yksilöön kohdistuvia, 4 yleisiä. Tekstissä määriteltiin, mitä vihreä kemia on. 
Oppilailta kysyttiin vihreän kemian periaatteiden tärkeydestä ja merkityksestä 
itselle ja ympäristölle, halukkuudesta noudattaa vihreän kemian periaatteita ja 
osallistua vihreän kemian noudattamisen tuottamiin kustannuksiin, esimerkiksi: 
”Vihreän kemian periaatteet ovat tärkeitä minulle.”

3.3  Taustatiedot
Oppilailta kysyttiin myös joitain taustatietoja, kuten arvosanat (biologia, maan-
tieto, fysiikka, kemia, äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka), valinnaiskurssit ja 
kerhot, harrastukset ja kotitehtävien teko. Lisäksi kysyttiin mielipiteitä opiske-
lusta (asenneväittämät), työtavoista, oppimisympäristöstä ja opetuksen lähes-
tymistavoista. Samat työtapa- ja opetuksen lähestymistapaväittämät kysyttiin 
opettajilta.
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Luonnontieteiden opettajilta kysyttiin itseä koskevan tiedon (kelpoisuus, 
koulutus, kokeneisuus, yhteistyö) lisäksi ryhmäkoosta ja tuntijärjestelyistä 
luonnontieteiden opetuksessa ja mielipiteitä opetussuunnitelmasta. Rehtoreilta 
kysyttiin opetuksen jaksotuksesta, erityisopetuksessa olevien oppilaiden sekä 
muiden oppilaiden ja aineenopettajien lukumääristä sekä otoskoulujen saaman 
palautteen käytöstä.



49

4  Tulokset: opetusta koskeva taustatieto

Tässä luvussa esitetään oppilailta ja opettajilta saatua taustatietoa. Taustatiedon 
yhteyksiä osaamiseen on luvussa 7. 

4.1  Raportissa käytetyt tilastolliset tunnusluvut ja 
analyysit

Opetushallituksen raporteissa käytetyt tunnusluvut ja analyysit kuuluvat perin-
teisiin tilastomenetelmiin.

Yleensä koetulokset kuvataan ratkaisuprosentteina (ratkaisuosuuksina). Etuna 
on, että näin saadaan esimerkiksi eri osioista saadut pistemäärät keskenään 
vertailukelpoisiksi. Ratkaisuprosentti kuvaa siis sitä, kuinka suuren osan maksi-
mipisteistä oppilaat ovat keskimäärin saaneet.

Yleisin tunnusluku on keskiarvo. Keskiarvon ohella jakaumien ominaisuuksien 
kuvaamiseen käytetään keskihajontaa. Se kertoo, kuinka paljon havaintoarvot 
keskimäärin hajoavat keskiarvon molemmin puolin. Pieni hajonta merkitsee, 
että havainnot ovat yhdenmukaisia, eli ne ovat lähellä keskiarvoa, kun taas 
suuri hajonta tarkoittaa, että erot ovat suuria.

Arvioinnin otospohjaisuuden vuoksi eri oppiaineissa lasketaan tulosten tilas-
tollinen merkitsevyys. Merkitsevyystestauksen ainoa tulkinta liittyy siihen 
varmuuteen, jolla otoksen perusteella saatu tulos voidaan yleistää taustalla 
olevaan populaatioon. Otokseen liittyy aina satunnaista vaihtelua, ja tilastol-
linen merkitsevyys ilmoittaa todennäköisyyden sille, että esimerkiksi havaittu 
ero olisi satunnaisvaihtelua, vaikka otoksen taustalla olevassa perusjoukossa 
ei olisikaan eroja. Tällaiseen sattumaan liittyvää riskiä kuvataan todennäköi-
syydellä eli p-arvolla (probability). Perinteinen tapa kuvata tilastollisia merkit-
sevyyksiä on, että kun sattuman riski on pienempi kuin 5 % (p < 0,05), käyte-
tään nimitystä ”melkein merkitsevä”. Kun se on pienempi kuin 1 % (p < 0,01), 
nimitys on ”merkitsevä”, ja kun sattuman riski on pienempi kuin yksi tuhan-
nesta (p < 0,001), tulosta pidetään ”erittäin merkitsevänä”.

Merkitsevyyslukujen taustalla ovat tilastolliset testit, kuten t-testi, joka soveltuu 
pareittaisten vertailujen tekemiseen, ja varianssianalyysi, jonka avulla voidaan 
verrata myös useampia ryhmiä kerrallaan.

Kahden muuttujan välistä yhteyttä kuvataan korrelaatiokertoimen avulla. Sen 
arvot vaihtelevat miinus yhdestä plus yhteen. Miinus yksi tarkoittaa täydellistä 
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käänteistä yhteyttä: mitä suurempi on toisen muuttujan arvo, sen pienempi on 
toisen. Plus yksi taas tarkoittaa täydellistä positiivista yhteyttä. Lähellä nollaa 
olevan kertoimen tulkinta on, että kaksi muuttujaa on toisistaan riippumat-
tomia.

Opetushallituksen arviointikokeiden ja oppilaiden ilmoittamien arvosanojen 
korrelaatio (rxy) on noin 0,6–0,7. Korrelaatiokertoimen neliö on tilastollinen 
selitysosuus, eli se kuvaa kahden muuttujan välistä yhteistä vaihtelua. Jos 
esimerkiksi asenteiden ja kokeessa osoitetun osaamisen välinen korrelaatio on 
0,30, yhteistä vaihtelua on noin kymmenen prosenttia. Loput 90 % voidaan 
tulkita satunnaisvaihteluksi.

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyvä Opetushallituksen raporteissa käytetty 
tunnusluku on Cronbachin alfa. Se kuvaa mittarin sisäistä konsistenssia eli sitä, 
kuinka yhdenmukaisesti tehtävät tai asenneväittämät mittaavat samaa ilmiötä 
tai piirrettä – esimerkiksi osaamista. 

4.2  Opettajilta saatua tietoa

Opettajakyselyyn vastasi 432 opettajaa: otoskoulujen biologian ja maan-

tiedon opettajista noin 63 % ja fysiikan ja kemian opettajista noin 49 %.

Melkein kaikilla opettajilla oli muodollinen kelpoisuus opettajan tehtä-

väänsä. Yli puolet luonnontieteiden opettajista oli toiminut opettajana yli 

10 vuotta.

Melkein kaikki biologian ja maantiedon (99  %) sekä fysiikan ja kemian 

(92 %) opettajat opettivat molempia aineita. Yli puolet fysiikan opettajista 

(56 %) ja alle puolet kemian opettajista (42 %) opetti myös matematiikkaa.

Fysiikan ja kemian opettajat tekivät paljon yhteistyötä muiden luonnontie-

teiden opettajien kanssa. (Kouluissa heitä onkin enemmän kuin biologian ja 

maantiedon opettajia.)

Suurin osa biologian ja maantiedon opetuksesta tapahtui perusopetusryh-

missä. Fysiikan ja kemian opetus järjestettiin yleensä pienemmissä opetus-

ryhmissä.
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Suurin osa opettajista käytti silloin tällöin tai aika usein itse laatimaansa 

materiaalia. Noin puolet biologian ja maantiedon sekä 78  % fysiikan ja 

kemian opettajista käytti työkirjaa oppitunneilla. Fysiikan ja kemian opet-

tajien mielestä välineitä laboratoriotutkimuksia varten oli käytössä melko 

runsaasti. Opettajat käyttivät silloin tällöin oppitunneilla sanoma- ja aika-

kauslehtiä, tietokirjoja, dokumenttielokuvia ja hakuteoksia. Melkein kaikki 

opettajat käyttivät Internetiä silloin tällöin tai aika usein opetuksessaan.

Kaikissa luonnontieteissä usein käytetty opiskelutapa oli muistiinpanojen 

teko vihkoon ja oppikirjan käyttö. Tunneilla myös keskusteltiin käsitteistä 

tai ongelmista ja pohdittiin luonnontieteellisten ilmiöiden syitä ja seurauksia.

Biologian opettajat painottivat opetuksessaan lajin- ja luonnontuntemusta, 

ympäristökasvatusta, ihmisen biologiaan liittyviä asioita ja ekosysteemin 

toimintaa.

Maantiedon opettajat painottivat opetuksessaan karttojen käyttöä, aluetun-

temusta, globaaliin maailmaan liittyviä asioita sekä ympäristökysymyksiä.

Fysiikan opettajien mielestä kokeellisen työskentelyn taidot, tiedon sovellet-

tavuus, ajattelun taidot, ymmärtäminen sekä asenteisiin ja arvoihin liittyvät 

tavoitteet olivat tärkeimpiä painotusalueita fysiikan opetuksessa.

Kemian opettajat toivat esiin opetuksen painotusalueina turvallisen kokeel-

lisen työskentelyn, ympäristökysymykset, oppiaineiston soveltamisen 

käytäntöön sekä aineen rakenteen ja kemian merkkikielen tuntemisen.

Luonnontieteiden opettajien mielestä hyvien oppimistulosten saavutta-

mista vaikeutti oppilasjoukon heterogeenisuus. Seuraaviksi tärkeimmiksi 

”esteiksi” biologian ja maantiedon opettajat asettivat oppiaineen käytössä 

olevan tuntimäärän ja opetusryhmien koon. Fysiikan ja kemian opettajien 

mielestä opetusta vaikeutti oppilaiden motivaation puute ja se, että oppilaita 

kiinnostaa enemmän muut asiat kuin kouluopinnot. 

Tietoa opettajista 
Opettajakysely lähetettiin sähköisessä muodossa 133 otoskouluun, joista 97 % 
vastasi kyselyyn. Kyselyyn vastasi 432 opettajaa, joista 165 opetti biologiaa ja 
maantietoa sekä 234 fysiikkaa ja kemiaa. Muutama opettaja opetti pelkästään 
biologiaa tai maantietoa ja parikymmentä pelkästään fysiikkaa tai kemiaa. 
Otoskoulujen biologian ja maantiedon opettajista kyselyyn vastasi noin 63 %, 
joka vastasi noin 17:ää prosenttia Suomen biologian ja maantiedon opettajista. 
Fysiikan ja kemian opettajista noin 49 % vastasi opettajakyselyyn. 
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Suomenkielisten koulujen opettajista naisia oli 67 % ja ruotsinkielisten koulujen 
56 %. Biologian ja maantiedon opettajista naisia oli 72 % ja miehiä 28 %. Opet-
tajista 22 % opetti myös terveystietoa, 7 % kemiaa sekä 7 % fysiikkaa. Muita 
opetettavia aineita olivat muun muassa liikunta ja matematiikka. Fysiikan ja 
kemian opettajista naisia oli 62 % ja miehiä 38 %. Suurin osa (92 %) fysiikan ja 
kemian opettajista opetti sekä kemiaa että fysiikkaa. Yli puolet fysiikan opet-
tajista ja alle puolet kemian opettajista opetti myös matematiikkaa (kuvio 6). 
Lisäksi noin kymmenesosa fysiikan ja kemian opettajista opetti tietotekniikkaa. 
Pieni osa (noin 4 %) fysiikan ja kemian opettajista ilmoitti opettavansa biolo-
giaa ja maantietoa.
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Kuvio 6. Fysiikan opettajien muut opetettavat aineet.

Biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa lukuvuonna 2010–2011 opet-
tavista melkein kaikilla (yli 90 %) oli muodollinen kelpoisuus opettajan tehtä-
väänsä (taulukko 9). Suurin osa opettajista oli suorittanut maisterin tutkinnon 
opettamissaan aineissa. Biologian ja maantiedon opettajat mainitsivat myös 
muita tutkintoja, joita olivat esimerkiksi YTM ja MMT. Fysiikan ja kemian opet-
tajien mainitsemia muita tutkintoja olivat muun DI ja MMM. Noin puolella 
luonnontieteitä opettavista luokanopettajista oli myös erityisopettajan tutkinto. 
  Ruotsinkielisten koulujen opettajista pienemmällä osalla oli opettajan kelpoi-
suus (80 %) kuin suomenkielisillä (94 %). Ruotsinkielisten koulujen opettajista 
11 %:lla oli muu koulutus, esimerkiksi DI:n tutkinto. Suomenkielisten koulujen 
opettajista muu koulutus oli 5 %:lla. 
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Taulukko 9. Luonnontieteitä opettavien opettajien kelpoisuus ja koulutus*.

KO ULUTUS

 
Opettajan 

kelpoisuus (%)
FM tai 
FK (%)

LuK 
(%)

FT tai 
FL (%)

Luokan-
opettaja (%)

Erityis-
opettaja (%)

Biologian ja 
maantiedon opettajat

95 91 4 - 5 3

Fysiikan ja kemian 
opettajat

93 77 16 2 3 2

* Osalla kyselyyn vastanneista oli kaksoiskelpoisuus.

Biologian ja maantiedon opettajista noin 90 %:lla oli laudatur ja cum laude 
approbaturin tasoiset opinnot aineissaan (taulukko 10). Fysiikan opettajista 
noin 70 %:lla ja kemian opettajista noin 60 %:lla oli vastaavantasoiset opinnot. 
Noin viidesosalla fysiikan opettajista oli approbaturin tasoiset perusopinnot 
fysiikasta. Vastaavasti noin kolmasosalla kemian opettajista oli perusopinnot 
kemiasta. Biologian ja maantiedon opettajista pieni osa vastaajista (4 %) oli 
suorittanut laudatur-opinnot sekä biologiassa että maantiedossa ja 15  % oli 
suorittanut approbaturin kemiassa.

Taulukko 10. Luonnontieteitä opettavien opintojen laajuus. 

ARVOSANAT **
Laudatur/55 

ov/120 op (%)
Cum laude approbatur/ 

35 ov/60 op (%)
Approbatur/15 
ov/25 op (%)

Biologian ja maantiedon opettajat

  Biologiassa 64 30 1

  Maantieteessä 30 61 2

Fysiikan opettajat

  Fysiikassa 28 41 22

  Kemiassa 22 32 33

Kemian opettajat 

  Kemiassa 26 35 30

  Fysiikassa 25 40 25

** Uudessa yliopistojen opetussuunnitelmassa approbatur vastaa perusopintoja, cum laude-opinnot ovat nimellä perus- 
ja aineopinnot ja laudaturopinnot nimellä syventävät opinnot.

Yli puolet luonnontieteiden opettajista oli toiminut opettajana yli 10 vuotta 
(taulukko 11). Fysiikan ja kemian opettajista pitkään opettaneita (yli 20 vuotta) 
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ja myös nuoria opettajia (alle 6 vuotta opettaneita) oli hieman enemmän kuin 
biologian ja maantiedon opettajista. Ruotsinkielisten koulujen opettajissa oli 
enemmän yli 20 vuotta opettaneita kuin suomenkielisissä.  

Taulukko 11. Luonnontieteiden opettajien opetuskokemus (prosentuaalinen osuus kyselyyn vastanneista 
opettajista).

Olen opettanut 
Alle vuoden 

(%)
1–5 vuotta 

(%)
6–10 

vuotta (%)
11–20 

vuotta (%)
yli 20 

vuotta (%)

biologiaa ja maantietoa 2 14 22 31 31

fysiikkaa ja kemiaa 3 19 17 23 38

Biologian ja maantiedon opettaja opetti tyypillisesti biologiaa ja maantietoa 
kaikille koulun oppilaille, kun taas fysiikan ja kemian opettaja opetti tyypilli-
sesti viidesosalle koulun fysiikan ja kemian opetusryhmistä. Keskimäärin biolo-
gian ja maantiedon opettaja opetti suurinta osaa omien aineidensa opetusryh-
mistä (58 %). Keskimäärin fysiikan opettaja opetti fysiikkaa 40 %:lle ja kemian 
opettaja kemiaa 34 %:lle koulun opetusryhmistä.

Täydennyskoulutus
Luonnontieteiden opettajista suurin osa oli osallistunut täydennyskoulutukseen 
kolmen viimeisen vuoden aikana. Ruotsinkielisten koulujen opettajista melkein 
kaikki (95 %) olivat osallistuneet koulutukseen.  Heidän täydennyskoulutuk-
sestaan vain 30 % liittyi biologian ja maantieteen ja 50 % fysiikan ja kemian 
opetukseen. Suomenkielisten koulujen opettajista kolmannes ei ollut osallis-
tunut täydennyskoulutukseen.

Biologian ja maantiedon opettajien enemmistö (76 %) oli osallistunut täyden-
nyskoulutukseen kolmen viimeisen lukuvuoden aikana. Osallistuneista noin 
kolmasosa oli osallistunut täydennyskoulutukseen 1–3 päivää. Täydennys-
koulutukseen osallistuneista 72 % oli käynyt biologian ja 59 % maantiedon 
täydennyskoulutuksessa. Täydennyskoulutus oli ollut useimmiten ilmaista 
(46  %), tai koulu oli maksanut sen (42  %). Pieni osa (13  %) oli maksanut 
täydennyskoulutuksen itse.

Biologian ja maantiedon opettajat toivoivat lisää täydennyskoulutusta, joka 
liittyy kokeellisiin työtapoihin ja tietotekniikan monipuoliseen hyödyntämiseen 
sekä uusiin opetusmenetelmiin. Lisäksi haluttiin käytännön vinkkejä ja arki-
päivän ideoita biologian ja maantiedon opetukseen myös kenttäolosuhteissa.
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”Maastoretkiin liittyvät biologian kenttäharjoitukset”

”Käytännöllisiä, toimivia vinkkejä. Nyt olen menossa kesällä luonnontunte-

muksen opettamista opettelemaan” 

”Toivoisin koulutusta toiminnalliseen opetukseen. Biologiassa se on helppoa, 

maantieteessä vaikeampaa.”

”Sellaista koulutusta, joka antaisi taitoja ja ideoita miten järkevästi hyödyntää 

nykyistä tekniikkaa opetuksessa. (Esim. käytännön vinkkejä mitä kaikkea 

omaan aineeseen liittyvää kivaa ja hyödyllistä voisi käyttää netistä. Miten 

muuten sitä voisi liittää opetukseen kuin vain tiedonhakuun ja kirjoitusko-

neina...)”

Biologian sisältöalueista toivottiin eniten koulutusta lajintuntemuksesta sekä 
geeni- ja biotekniikasta. Maantiedon sisältöalueista paikkatiedon opetukseen 
ja paikkatieto-ohjelmien hallintaan liittyvä täydennyskoulutus koettiin tarpeel-
lisena.

Fysiikan ja kemian opettajista suurin osa (66  %) oli osallistunut täydennys-
koulutukseen kolmen viimeisen lukuvuoden aikana. Kolmasosa opettajista oli 
osallistunut täydennyskoulutukseen 1–3 päivää ja yli puolet täydennyskou-
lutuksesta oli liittynyt fysiikan ja kemian aihepiireihin. Koulu oli maksanut 
täydennyskoulutuksen (51 %) tai se oli ollut ilmaista (36 %). Pieni osa (13 %) 
ilmoitti maksaneensa täydennyskoulutuksensa itse.

Fysiikkaa ja kemiaa opettavat halusivat eniten kokeelliseen työskentelyyn liit-
tyvää koulutusta: kemian ja fysiikan laboratoriotyöt ja demonstraatiot, työtur-
vallisuus, uusi kemikaalilaki, kemikaalien varastointi ja hävitys sekä vastuukysy-
mykset. Oppilastöihin haluttiin uusia ideoita motivoimaan oppilaita ja tuomaan 
fysiikan ja kemian opetus lähemmäs oppilaan arkielämää. Oppilastöistä halut-
tiin toimivia, hauskoja, monipuolisia ja yksinkertaisia myös isoille ryhmille.

”Kemian ja fysiikan käytännön demoihin, jotta saisimme opiskelun vastaa-

maan vielä enemmän todellisuutta.”

Lisäksi fysiikan ja kemian opettajat halusivat koulutusta, joka liittyy uusiin 
opetusvälineisiin tai tietotekniikan lisäämiseen opetuksessa. He halusivat myös 
didaktista tietoa siitä, miten opetusta eriytetään fysiikan ja kemian tunneilla. 
Opettajat kaipasivat koulutusta uusista oppilaslähtöisistä ja yhteisöllisistä työta-
voista sekä oppilasarvioinnista. Fysiikan sisällöistä mainittiin energiakysymykset 
ja kemian sisällöistä ympäristöaiheet. Lisäksi haluttiin koulutusta uusimmista 
mielenkiintoisista alan aiheista, ja yleensä mikä tahansa fysiikkaan ja kemiaan 
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tai matematiikkaan ja tietotekniikkaan liittyvä syventävä koulutus oli opettajien 
mielestä tervetullutta.

Yhteistyö 
Opettajilta kysyttiin, kuinka paljon he tekivät yhteistyötä 5.–6.- ja 7.–9.-luokka-
laisille luonnontieteitä opettavien opettajien sekä muiden aineiden opettajien 
kanssa: ei lainkaan, vähän, jonkin verran, paljon, erittäin paljon. Biologian 
ja maantiedon opettajista yli puolet (58  %) teki yhteistyötä koulun muiden 
luonnontieteiden opettajien kanssa vähän tai jonkun verran; 40 % opettajista 
teki paljon tai erittäin paljon yhteistyötä. Enemmistö opettajista (81  %) teki 
yhteistyötä koulun muiden opettajien kanssa vähän tai jonkun verran. Suurin 
osa (70 %) vastaajista ilmoitti tekevänsä vähän tai jonkin verran yhteistyötä 
järjestäen teemapäiviä tai -viikkoja. Neljäsosa vastanneista ilmoitti, etteivät he 
tee yhteistyötä teemapäiviä tai -viikkoja järjestäen.

Opettajakyselystä ilmeni, että fysiikan ja kemian opettajat tekivät yhteistyötä 
keskenään. Suurin osa (64 %) teki paljon yhteistyötä muiden luonnontieteiden 
opettajien kanssa (36 % opettajista ilmoitti tekevänsä vähän tai jonkin verran 
yhteistyötä.) Yhteistyötä tehtiin myös muiden koulun opettajien kanssa jonkin 
verran tai vähän (76 %) sekä paljon (20 %) järjestämällä teemapäiviä tai -viik-
koja. Yli neljännes vastanneista ilmoitti, etteivät he järjestä teemapäiviä tai -viik-
koja.

Suurin osa (65 %) luonnontieteiden opettajista ei tehnyt yhteistyötä 5.–6.-luok-
kalaisille opettavien kanssa. Yhteistyötä teki vähän tai jonkun verran noin 
kolmannes vastanneista.

Ryhmät ja tuntijärjestelyt
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on määrätty biologian ja 
maantiedon sekä fysiikan ja kemian pakollisten vuosiviikkotuntien määräksi 
yhteensä 7. Opetusjärjestelyt vaihtelivat kouluittain. Taulukkoihin 12 ja 13 
on koottu prosenttiosuudet koulujen tuntijärjestelyistä opettajien ilmoituksen 
pohjalta.
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Taulukko 12. Biologian ja maantiedon vuosiviikkotuntien jakautuminen eri vuosiasteille (prosentuaalinen 
osuus kyselyyn vastanneista otoskouluista).

 
 

7. luokka 8. luokka 9. luokka 

biologia (%)
maantieto 

(%)
 biologia (%)

maantieto 
(%)

biologia (%)
maantieto 

(%)

1 vvt 87 85 74 82 15 46

1,5 
vvt

2 6 6 6 43 41

2 vvt 11 9 20 12 42 13

Taulukko 13. Fysiikan ja kemian vuosiviikkotuntien jakautuminen eri vuosiasteille (prosentuaali-
nen osuus kyselyyn vastanneista otoskouluista).

 
 

7. luokka 8. luokka 9. luokka 

fysiikka (%) kemia (%) fysiikka (%) kemia (%) fysiikka (%) kemia (%)

0 vvt   2 13     18

1 vvt 82 81 25 15 41 57

1,5 
vvt

1 1 43 40 19 10

2 vvt 17 16 19 45 40 15

Useimmiten biologiaa ja maantietoa oli 1 vuosiviikkotunti 7. luokalla ja 8. 
luokalla sekä 1,5 vuosiviikkotuntia 9. luokalla. Vuosiviikkotuntien määrä vaih-
teli enemmän 9. luokalla.

Fysiikkaa ja kemiaa opetettiin yleisimmin 1 vuosiviikkotunti 7. luokalla ja 9. 
luokalla sekä 1,5 vuosiviikkotuntia 8. luokalla. Yleinen ratkaisu tämän aineiston 
mukaan oli myös se, että 8. luokalla opetetaan kemiaa ja 9. luokalla fysiikkaa 
2 vuosiviikkotuntia.

Suurin osa biologian ja maantiedon (71 %/87 %) opetuksesta tapahtui perus-
opetusryhmissä. Lähes kaikki biologian ja maantiedon opettajat ilmoittivat, ettei 
koulussa myöskään järjestetä erikseen pienemmissä opetusryhmissä tapah-
tuvia laborointitunteja. Biologian opetusryhmät olivat keskimäärin pienempiä 
kuin maantiedon opetusryhmät (kuviot 7 ja 8). Noin puolet biologian (46 %) 
ja maantiedon (49 %) opettajista ilmoitti ryhmäkooksi 16–20 oppilasta. Noin 
neljäsosa vastaajista ilmoitti ryhmäkooksi 21–25 oppilasta.
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Alle 11 
oppilasta  

2 %  11 - 15 
oppilasta  

14 %  

16 - 20 
oppilasta  

46 %  

21 - 25 
oppilasta  

22 %  

yli 25 
oppilasta  

1 %  

Ryhmien 
koko 

vaihtelee  
15 %  

Alle 11 
oppilasta  

3 %  
11 - 15 

oppilasta  
5 %  

16 - 20 
oppilasta  

49 %  

21 - 25 
oppilasta  

27 %  

yli 25 
oppilasta  

1 %  

Ryhmien 
koko 

vaihtelee  
15 %  

Kuvio 7. Biologian opetusryhmäkoko.     Kuvio 8. Maantiedon opetusryhmäkoko.

Fysiikan ja kemian opetus järjestettiin pääosin (78 %) perusopetusta pienem-
missä ryhmissä (kuviot 9 ja 10). Noin puolet fysiikan ja kemian opettajista 
ilmoitti, että opetusryhmän koko on alle 16 oppilasta. Noin 40 %:lla fysiikan 
ja kemian opettajista opetusryhmässä oli 16–20 oppilasta. Viidesosassa niistä 
kouluista, joissa opetusryhmät ovat suurempia, järjestettiin fysiikan ja kemian 
laboratoriotunteja pienemmissä ryhmissä.

Alle 11 
oppilasta  

4 %  

11 - 15 
oppilasta  

46 %  

16 - 20 
oppilasta  

40 %  

21 - 25 
oppilasta  

3 %  

Ryhmien 
koko 

vaihtelee  
7 %  

Alle 11 
oppilasta  

3 %  

11 - 15 
oppilasta  

47 %  

16 - 20 
oppilasta  

38 %  

21 - 25 
oppilasta  

3 %  

Ryhmien 
koko 

vaihtelee  
9 %  

Kuvio 9. Fysiikan opetusryhmäkoko.       Kuvio 10. Kemian opetusryhmäkoko.

Valinnaiskurssit ja kerhotoiminta
Opettajakyselyssä kysyttiin valinnaiskursseista ja kerhotoiminnasta. Puolet 
biologian opettajista ilmoitti, ettei heidän koulussaan ollut tarjottu biologian 
valinnaiskursseja lainkaan 7.–9. luokkien opintojen aikana. Vastaajista kolman-
neksen mukaan koulussa oli toteutunut 1–2 vuosiviikkotuntia valinnaiskursseja. 
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Maantiedon opettajien enemmistön (78 %) mukaan koulussa ei ollut tarjottu 
lainkaan maantiedon valinnaiskursseja. Osa opettajista (noin 10 %) ilmoitti, että 
koulussa oli toteutunut 1–2 vuosiviikkotuntia valinnaiskursseja luokkien 7–9 
opintojen aikana. Biologian ja maantiedon valinnaiskursseja oli myös tarjottu 
oppilaille, mutta ne eivät olleet toteutuneet (noin 15 %).

Biologian (93 %) ja maantiedon (97 %) opettajista valtaosa ilmoitti, ettei koulussa 
ollut järjestetty biologiaan liittyviä kerhoja.

Fysiikan tai kemian valinnaiskursseja (1–2 vvt) oli noin viidesosassa kouluista. 
Pienessä osassa (10  %) kouluista oli tarjottu kursseja, mutta ne eivät olleet 
toteutuneet.

Suurin osa fysiikan (96 %) ja kemian opettajista (95 %) vastasi, ettei koulussa 
ole tarjottu lainkaan kerhoja näissä aineissa. Toteutuneita fysiikan ja kemian 
kerhoja oli hyvin vähän.

Pieni osa biologian ja maantiedon (9 %) sekä fysiikan ja kemian (13 %) opet-
tajista ilmoitti, että heidän koulussaan oli järjestetty yhteinen biologian ja 
maantiedon kurssi tai fysiikan ja kemian kurssi, jonka laajuus oli yksi vuosi-
viikkotunti. Yhteisen kurssin sisällön pääpainopiste oli useimmissa kouluissa 
biologiassa ja maantiedossa ympäristö sekä kestävä kehitys. Fysiikan ja kemian 
yhteinen kurssi oli kokeellista työskentelyä, syventävää oppiainesta ja kerta-
usta, ympäristöaiheinen, energiaan liittyvä tai science-tyyppinen kurssi, johon 
voi kuulua yritysvierailuja. Lisäksi koulut olivat valinneet erilaisia aiheita, joita 
he yhdistivät yhdeksi kurssiksi, esimerkiksi tähtitiede ja ravintokemia. Joissakin 
kouluissa kurssi sisälsi vain fysiikkaa tai kemiaa.

Osassa kouluista oli toteutettu eri luonnontieteiden yhteinen valinnaiskurssi. 
Luonnontieteiden yhteisen valinnaiskurssin sisältö liittyi kokeelliseen labora-
toriotyöskentelyyn, ympäristöaiheisiin, esimerkiksi kestävään kehitykseen, ja 
aineiden syventäviin opintoihin.

Noin neljäsosassa kouluista oli yhteisiä valinnaiskursseja luonnontieteiden ja 
joidenkin muiden aineiden kanssa. Yhteistyökursseja oli kuvataiteen, kotita-
louden ja matematiikan kanssa. Yhteinen valinnaiskurssi oli erätaito-, retkeily- 
ja luontoharrastuskurssi tai yhteinen science-tyyppinen kurssi.

Opetusjärjestelyt
Biologia ja maantieto
Opettajilta kysyttiin, kuinka usein he käyttävät eri opetusmateriaaleja (kuviossa 
11 esimerkkinä maantieto). Puolet biologiaa ja maantietoa opettavista oli sitä 
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mieltä, että luonnontieteiden laboratoriotutkimuksia varten tarvittavia välineitä 
oli käytettävissä jonkin verran, kolmanneksen mielestä melko runsaasti.
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Kuvio 11. Maantiedon opettajien oppitunneilla käyttämiä materiaaleja.

Noin puolet biologian ja maantiedon opettajista ei käyttänyt työkirjaa lainkaan. 
Enemmistö (74 %) ilmoitti käyttäneensä oppiaineen oppikirjaa lähes joka biolo-
gian tunnilla tai aina.

Opettajilta kysyttiin lisäksi, kuinka paljon heillä on käytössä erilaista oppilaille 
annettavaa opetusmateriaalia (oheislukemistot, kartat, tietokirjat, tehtävävihkot) 
luokissa ja luokkatilojen lähellä. Puolet vastaajista ilmoitti, että materiaaleja 
on käytettävissä jonkin verran, noin kolmanneksen mielestä materiaaleja oli 
käytettävissä melko runsaasti.

Suurin osa biologian ja maantiedon opettajista käytti silloin tällöin oppitunneilla 
sanoma- ja aikakauslehtiä (68 %), tietokirjoja ja hakuteoksia (64 %). Melkein 
kaikki opettajat (84 %) käyttivät Internetiä silloin tällöin tai aika usein opetuk-
sessaan. Suurin osa opettajista käytti kustantajien sähköisiä oppimateriaaleja 
silloin tällöin tai aika usein (68 %).

Enemmistö biologian ja maantiedon opettajista (61 %) käytti itse laadittua muuta 
materiaalia lähes joka tunnilla tai aina. Viidennes vastaajista käytti itse laadittua 
sähköistä materiaalia aika usein ja vastaavasti kolmannes ei koskaan. Opettajat 
kertoivat tehneensä Powerpoint-esityksiä, erilaisia tehtäviä ja opetusmonisteita. 
Useat olivat tehneet tiivistelmiä ja materiaalia jostain opetuskokonaisuudesta. 
Monet olivat valmistaneet lajintuntemukseen liittyviä opetuspaketteja ja taulu-
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koita sekä piirtäneet itse karttoja. Omien valokuvien käyttö oppitunneilla oli 
myös yleistä. Osa opettajista hyödynsi luonnosta saatavaa materiaalia kerää-
mällä kivikokoelmia ja käyttämällä luonnonmateriaaleja opetuksen havainnol-
listamiseen.

Fysiikka ja kemia 
Opettajilta kysyttiin, kuinka usein he käyttävät eri opetusmateriaaleja (kuviossa 
12 esimerkkinä kemia). Suurimman osan (67 %) fysiikan ja kemian opettajien 
mielestä välineitä laboratoriotutkimuksia varten oli käytössä melko runsaasti. 
Alle viidesosa opettajista arvioi, että välineitä oli käytössä jonkin verran (17 %) 
tai erittäin paljon (15 %). Enemmistö fysiikan ja kemian opettajista (83 %) arvioi, 
että heillä oli käytössä erilaista oppilaille annettavaa opetusmateriaalia (oheislu-
kemistot, tietokirjat, tehtävävihkot) luokissa ja luokkatilojen lähellä hyvin vähän 
tai jonkin verran.
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Kuvio 12. Kemian opettajien oppitunneilla käyttämiä materiaaleja.

Työkirjaa käytettiin fysiikan ja kemian tunneilla vaihtelevasti. Kolmannes 
opettajista käytti työkirjaa silloin tällöin tai usein. Noin viidesosa opettajista ei 
käyttänyt työkirjaa ollenkaan tai käytti sitä aika usein. Oppiaineen oppikirjaa 
käytettiin lähes joka tunnilla tai aina (78 %).

Suurin osa fysiikan ja kemian opettajista käytti silloin tällöin oppitunneilla 
dokumenttielokuvia (68 %), sanoma- ja aikakauslehtiä (67 %), tietokirjoja ja 
hakuteoksia (64 %). Melkein kaikki opettajat (91 %) käyttivät Internetiä silloin 
tällöin tai aika usein opetuksessaan. Suurin osa opettajista käytti kustantajien 
sähköisiä oppimateriaaleja silloin tällöin tai aika usein (74 %).
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Melkein puolet opettajista laittoi oppilaat silloin tällöin laatimaan materiaalia 
itse. Alle puolet opettajista laati omaa sähköistä materiaalia silloin tällöin tai 
aika usein. Suurin osa (68 %) opettajista käytti silloin tällöin tai aika usein itse 
laatimaansa materiaalia. Fysiikan opettajat ilmoittivat käyttävänsä omaa materi-
aalia hieman useammin kuin kemian opettajat.

Oma materiaali oli erilaisia tehtäviä, tiivistelmiä, Powerpoint-esityksiä ja työoh-
jeita oppilastöihin. Opettajat tekivät omia työohjeita tai korjasivat valmiita 
työohjeita sopiviksi opettavalle ryhmälle ottaen huomioon koulun välineet. 
Opettajat ovat yhdistäneet eri lähteiden materiaalia, tehneet koonteja ajankoh-
taisista asioista ja kurssia sivuavista ylimääräisistä asioista sekä hakutehtäviä 
omatoimista opiskelua varten. Opettajat ovat tehneet kuvia ja animaatioita 
havainnollistamaan opetusta. Muutama opettaja kertoi kuvanneensa oppilaiden 
työskentelyä videolle, jotta saisi kertausmateriaalia. Lisäksi oli tehty materiaalia 
kokonaisille kursseille myös yhteistyössä toisen opettajan kanssa.

”Työurani on kestänyt yli 30 vuotta, joten matkan varrella on tarttunut kaike-

nalaisia kokonaisuuksia mukaan. Koska työkirjoja ei oppilaille rahanpuutteen 

vuoksi ole ollut, olen mm. oppilastöihin laatinut omaa materiaalia. Samoin 

kertaavaa materiaalia ja tehtäväpaketteja fysiikan ja kemian eri osa-alueisiin. 

Näissä olen hyödyntänyt myös oppilaiden itsensä tuottamaa materiaalia. Tosin 

vain osa on tallennettu digitaalisesti tiedostoiksi.”

”Material som förhoppningsvis underlättar elevernas inlärning.”

”Övningspapper med uppgifter (det fi nns inte alltid tillräckligt bra i läro-

boken).”

”Teen lähes kaiken itse, oppilastöiden ohjeet, tunti- ja kotitehtävät sekä 

erilaiset opettajan sähköiset materiaalit.”

”Asiaa selventäviä ja täydentäviä tekstejä.”

Työ- ja toimintatavat oppitunneilla
Oppilailta ja opettajilta kysyttiin oppitunneilla käytetyistä työtavoista, oppimis-
ympäristöstä ja opetuksen lähestymistavoista. Tässä raportissa näistä opetus-
menetelmistä käytetään nimitystä työ- ja toimintatavat. Kuvioon 13 on merkitty 
biologian ja maantiedon sekä fysiikan ja kemian opettajien käsityksiä oppitun-
neilla käytetyistä yksilökeskeisistä ja kuvioon 14 vuorovaikutteisista työtavoista. 
Kuviossa 15 on näiden opettajaryhmien näkemyksiä oppimisympäristöstä ja 
opetuksen lähestymistavoista. Kuvioissa on väittämien keskiarvot. Asteikon 
lukuarvo 5 kuvaa sitä, että mainitun tyyppistä opiskelua ollut lähes aina, luku-
arvo 4 merkitsee usein, lukuarvo 3 tarkoittaa joskus, lukuarvo 2 merkitsee 
harvoin ja lukuarvo 1 tarkoittaa ei lainkaan. 
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Eri luonnontieteet eivät eroa paljon toisistaan työtapojen käytössä (kuviot 
13–15). Kaikissa luonnontieteissä usein käytetty opiskelutapa oli muistiinpa-
nojen teko vihkoon ja oppikirjan käyttö. Tunneilla myös keskusteltiin käsit-
teistä tai ongelmista usein opettajan johdolla ja pohdittiin luonnontieteellisten 
ilmiöiden syitä ja seurauksia. Fysiikan ja kemian tunneilla tehtiin enemmän 
havaintoja ja kokeellisia tutkimuksia ja havainnollistettiin ilmiöitä tekemällä 
demonstraatioita kuin biologian ja maantiedon tunneilla. Biologian ja maan-
tiedon tunneilla taas käytettiin fysiikan ja kemian oppitunteja enemmän 
seuraavia toimintoja: käytettiin kirjoja ja lehtiä, tehtiin projekti- ja ryhmätöitä, 
kirjoitettiin esseitä ja referaatteja, keskusteltiin ajankohtaisista ympäristökysy-
myksistä, pohdittiin niihin vaikuttamista ja saatiin tietoa maailman kehityksestä, 
rakenteesta ja toiminnasta.

Kuvio 13. Opettajien käsityksiä yksilökeskeisistä työtavoista luonnontieteiden oppitunneilla.

1 2 3 4 5

Tehdään vihkoon muistiinpanoja, joita
käytetään opiskeluun.

Oppitunneilla käytetään oppiaineen
oppikirjaa.

Havainnollistan oppitunneilla ilmiöitä
tekemällä demonstraatioita.

Työskennellään itsenäisesti ongelmien ja 
tehtävien parissa.

Oppilaat asettavat opiskelulleen tavoitteita ja
arvioivat omaa edistymistään.

Opiskellaan kirjoittamalla esseitä tai
referaatteja.

Biologia ja maantieto
Fysiikka ja kemia
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Kuvio 14. Opettajien käsityksiä vuorovaikutteisista työtavoista luonnontieteiden oppitunneilla.

1 2 3 4 5

 Oppitunneilla pohditaan, onko tehtävän 
 vastaus tai tutkimuksen tulos järkevä.*

Väitellään.

Keskustellaan käsitteistä tai ongelmista  
opettajan johdolla.

Ratkaistaan tehtäviä pienissä ryhmissä. 

Keskustellaan ryhmissä käsitteistä tai 
ongelmista.

Tehdään projekti- tai ryhmätöitä.

Suunnitellaan ja toteutetaan opiskelua 
yhdessä oppilaiden kanssa.

Biologia ja maantieto
Fysiikka ja kemia

*  Väitteeseen vastasivat vain fysiikan ja kemian opettajat.
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Kuvio 15. Opettajien käsityksiä oppimisympäristöistä ja opetuksen lähestymistavoista luonnontieteiden 
oppitunneilla.

1 2 3 4 5

*

Tehdään kokeellisia tutkimuksia.

Pohditaan luonnontieteellisten ilmiöiden syitä
ja seurauksia.

Tehdään havaintoja luonnontieteen ilmiöistä.

Esitetään ilmiöille monia näkökulmia.

Annetaan tarpeellista tietoa maailman 
kehityksestä, rakenteesta ja toiminnasta.

Sovelletaan oppitunnilla opittuja asioita
arkielämään.

Keskustellaan ajankohtaisista
maailmanlaajuisista ympäristökysymyksistä.

Pohditaan, miten kansalaisena voi vaikuttaa
ympäristöön.

Käytämme oppitunneilla Internetiä.

Käytetään opiskelussa työvälineohjelmia
(tekstinkäsittely, taulukkolaskenta,

grafiikka…).

Käytämme erilaisia nauhoitteita ja videoita. 

Tehdään vierailuja yrityksiin tai laitoksiin.

Käytän oppitunneilla kirjoja tai lehtiä.

Tehdään vierailuja museoihin tai näyttelyihin.

Maastoretkillä käytetään karttaa.*

Oppitunneilla opetetaan riittävästi
paikkatietoa.*

Biologia ja m
aantieto

Fysiikka ja kemia

*  Väitteeseen vastasivat vain biologian ja maantiedon opettajat.
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Suurin osa biologian ja maantiedon opettajista oli tyytyväinen oppituntiensa 
työtapoihin. Vähemmän käytettyjä työtapoja olivat vierailut yrityksiin tai laitok-
siin sekä museoihin tai näyttelyihin. Biologian ja maantiedon opettajat käyttivät 
seuraavia työtapoja tai opetuksen lähestymistapaa usein tai lähes aina (kuviot 
13–15):
 Tehdään vihkoon muistiinpanoja, joita käytetään opiskeluun (88 %). 
 Keskustellaan käsitteistä tai ongelmista opettajan johdolla (82 %). 
 Käytetään oppiaineen oppikirjaa (76 %).
 Pohditaan luonnontieteellisten ilmiöiden syitä ja seurauksia (73 %).
 Annetaan tarpeellista tietoa maailman kehityksestä, rakenteesta ja 

toiminnasta (68 %).

Biologian ja maantiedon opettajien enemmistö (70 %) haluaisi kuitenkin tehdä 
useammin vierailuja niin yrityksiin ja laitoksiin kuin myös museoihin ja näyt-
telyihin. Opettajat (68 %) haluaisivat oppitunneille lisää kokeellista tutkimusta 
ja oppilaan itsearviointia (60 %). Oppilaiden tulisi asettaa useammin opiskelul-
leen tavoitteita ja arvioida omaa edistymistään. Noin puolet vastaajista haluaisi 
enemmän pienryhmätyöskentelyä ja oppitunnilla opittujen asioiden sovelta-
mista arkielämään. 

Suurin osa fysiikan ja kemian opettajista oli tyytyväinen oppituntiensa työta-
poihin. Vähän käytettyjä työtapoja olivat yritys- ja näyttelyvierailut, kirjojen 
ja lehtien käyttö sekä esseen tai referaatin kirjoittaminen. Fysiikan ja kemian 
opettajien enemmistö käytti seuraavia työtapoja tai opetuksen lähestymistapoja 
usein tai lähes aina (kuviot 13–15): 
 Tehdään vihkoon muistiinpanoja, joita käytetään opiskeluun (90 %).
 Tehdään kokeellisia tutkimuksia (89 %).
 Keskustellaan käsitteistä ja ongelmista opettajan johdolla (87 %).
 Käytetään oppiaineen oppikirjaa (78 %).
 Pohditaan tehtävän vastauksen tai tutkimuksen tuloksen järkevyyttä 

(75 %).
 Havainnollistetaan ilmiöitä tekemällä demonstraatioita (72 %). 
 Pohditaan luonnontieteellisten ilmiöiden syitä ja seurauksia (69 %).

Yli puolet fysiikan ja kemian opettajista haluaisi, että vierailuja yrityksiin ja 
laitoksiin (73 %) sekä näyttelyihin ja museoihin (55 %) olisi enemmän. Opet-
tajat haluaisivat myös lisätä oppilaan itsearviointia (55 %) ja tavoitteiden aset-
telua (59 %). Alle puolet opettajista toivoi, että opiskelussa käytetään enemmän 
työvälineohjelmia, sovelletaan opittua arkielämään ja keskustellaan ryhmissä 
käsitteistä ja ongelmista.
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Opetussuunnitelman perusteet 
Biologian ja maantiedon (65  %) sekä fysiikan ja kemian (68  %) opettajien 
enemmistön mielestä opetuksen tavoitteet opetussuunnitelman perusteissa oli 
ilmaistu riittävän selvästi. Vajaa viidesosa opettajista halusi tarkennuksia tavoit-
teisiin.

Opetussuunnitelman perusteissa esitetty vaatimustaso oli sopiva fysiikan ja 
kemian opettajien pienen enemmistön mielestä (55 %). Yli puolet (57 %) biolo-
gian ja maantiedon opettajista oli osittain tai täysin eri mieltä väittämästä.

Suurin osa biologian ja maatiedon (61 %) sekä fysiikan ja kemian (68 %) opet-
tajista hyödynsi opetussuunnitelmaa työssään vähän tai jonkin verran. Noin 
kolmannes eri luonnontieteiden opettajista käytti hyväksi koulunsa luonnon-
tieteiden opetussuunnitelmaa paljon tai erittäin paljon. Alle puolet fysiikan ja 
kemian opettajista katsoi saavansa opetussuunnitelman perusteista riittävästi 
ohjausta oppilasarviointiin ja neljäsosa ei juuri lainkaan. Biologian ja maan-
tiedon opettajista noin puolet oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että 
opetussuunnitelman perusteista saa riittävästi ohjausta oppilasarviointiin.

Melkein kaikki luonnontieteiden opettajat pitivät taulukossa 14 mainittuja 
opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita tärkeinä. Asenteiden ottamisesta 
huomioon oppilasarvioinnissa oltiin hieman eri mieltä.

Taulukko 14. Opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden tärkeys opettajien mielestä (täysin 
tai jokseenkin samaa mieltä).

 
Biologia ja 

maantieto (%)
Fysiikka ja 
kemia (%)

Peruskäsitteiden oppiminen on tärkeä tavoite. 96 98

Oppimaan oppimisen taitojen oppiminen on tärkeä tavoite. 94 97

Oppilaan tuntemus on tärkeää opetuksessa. 94 96

Positiivinen asennoituminen luonnontieteiden oppimiseen on tärkeä 
tavoite.

95 96

Aineen hallinta ei yksin riitä hyvään opetukseen. 95 95

Luonnontieteiden luonteen oppiminen on tärkeä tavoite. 94 95

Opetusmenetelmä vaikuttaa merkittävästi oppilaan oppimiseen. 86 86

Luonnon ja ympäristön tutkimisen taitoihin liittyvät tavoitteet ovat yhtä 
tärkeitä kuin tiedolliset tavoitteet. (eri mieltä 6 % FY/KE, BI/MA 8 %)

81 80

Oppilasarvioinnissa tulee ottaa huomioon myös oppilaan asenteet. 
(eri mieltä FY/KE 11 %, BI/MA 14 %)

69 74
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Opettajat nimesivät neljä tavoitetta tai sisältöaluetta, joita he painottavat tai halu-
aisivat painottaa opettamissaan oppiaineissa. Ne liittyivät sisältöihin, taitoihin 
ja oppilaiden asenteisiin opiskelua kohtaan. Opettajien painotusalueet liittyivät 
oppilaiden ajatteluun, ilmiöiden selittämiseen, soveltamiseen arkielämän tilan-
teissa, luonnon ja ympäristön tutkimiseen, ympäristöasioihin ja oppiainekohtai-
siin sisältöihin. Oli myös mainintoja oppilaan asenteisiin ja arvoihin kohdistu-
vista tavoitteista, opetusmenetelmistä, eriyttämisestä ja oppilasarvioinnista.

Biologian opettajien vastauksista erottuivat selkeästi viisi eri painotusteemaa. 
Useimmat vastaajat ilmaisivat painottavansa lajin- ja luonnontuntemusta, ympä-
ristökasvatusta (mukaan lukien ympäristönsuojelu ja ympäristöongelmat), 
ihmisen biologiaan liittyviä asioita, ekosysteemin toimintaa sekä asenteisiin ja 
elämyksellisyyteen vaikuttavia asioita.

Maantiedon opettajista suurin osa painotti kartanlukutaitoa ja karttojen käyttöä 
opetuksessa sekä paikannimistön- ja aluetuntemusta (mukaan lukien koti-
seudun tuntemuksen). Tärkeistä sisällöistä nousivat esiin globaaliin maailmaan 
liittyvät asiat sekä ympäristökysymykset. Maantiedon opettajien vastauksissa 
korostui ilmiöiden selittämisen taito, joka tarkoittaa muun muassa vuorovaiku-
tussuhteiden ymmärtämistä.

Useimpien fysiikan opettajien mielestä kokeellisen työskentelyn taidot, joihin 
liittyy havaintojen tekeminen ja työturvallisuus, ovat tärkeimpiä painotusalueita 
fysiikan opetuksessa. Fysiikan opettajat pitivät yksittäisiä sisältöjä tärkeämpänä 
tiedon sovellettavuutta käytäntöön ja ajattelun taitoja, kuten ymmärtämistä. 
Opettajat korostivat ymmärtämisen tärkeyttä. Fysiikan opettajat painottivat 
opetuksessaan myös asenteisiin ja arvoihin liittyviä tavoitteita, kuten innostu-
neisuutta, kriittisyyttä, sosiaalisia taitoja ja oppilaiden maailmankuvan rakentu-
mista.

Kemian opettajat toivat esiin tärkeimpänä opetuksensa painotusalueena turval-
lisen kokeellisen työskentelyn. Lisäksi mainittiin ympäristökysymykset ja oppi-
aineiston soveltaminen käytäntöön. Aineen rakenne ja kemian merkkikieli 
koettiin tärkeäksi kemian oppimisen kannalta. Myös asenteisiin ja arvoihin liit-
tyvät tavoitteet, kuten innostuminen kemiasta ja itsenäinen työnteko, nousivat 
esiin kemian opettajien painotusalueista.

Hyviä oppimistuloksia vaikeuttavat seikat
Opettajilta kysyttiin, missä määrin seuraavat seikat vaikeuttavat hyvien oppi-
mistulosten saavuttamista luonnontieteissä. Taulukkoon 15 on koottu luonnon-
tieteiden opettajien paljon ja erittäin paljon vastaukset prosentteina.
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Taulukko 15. Oppimistulosten saavuttamista vaikeuttavat seikat (vaikeuttavat paljon tai erittäin paljon).

 
Biologia ja 
maantieto 

(%)

Fysiikka 
ja kemia 

(%)

BI/MA-
FY/KE 
Erotus

Oppilasjoukon heterogeenisuus 61 61 0

Oppiaineen käytössä oleva tuntimäärä 53 21 32

Opetusryhmien koko 49 40 9

Oppilaiden haluttomuus tehdä kotitehtäviä 45 43 2

Oppilaita kiinnostaa enemmän muut asiat kuin kouluopinnot 42 53 -11

Oppilaiden motivaation puute 38 49 -11

Opetussuunnitelman sisällön laajuus 37 22 15

Riittämättömät erityisopetusresurssit 33 28 5

Luonnontieteen oppiaineksen runsaus 32 14 18

Työrauhan puute luokassa 26 31 -5

Riittämättömät tietotekniset resurssit (koneiden ja koulutuksen 
määrä)

24 19 5

Kokeelliseen työskentelyyn tarvittavien välineiden puute 18 23 -5

Oppilaiden taitotaso 7. luokalle tultaessa 17 16 1

Luonnontieteitä opettavien opettajien peruskoulutuksen puutteet 11 20 -9

Perusopetuksen ala- ja yläluokilla luonnontieteitä opettavien 
yhteistyön niukkuus

11 11 0

Opettajien täydennyskoulutuksen puutteet 9 15 -6

Käytössä olevan oppimateriaalin niukkuus 8 8 0

Oppimateriaalin kirjavuus 7 6 1

Jaksotus- ja kurssijärjestelmä 5 7 -2

Tuloksista ilmenee, että kaikkien luonnontieteiden opettajien mielestä hyviä 
oppimistuloksia vaikeuttaa oppilasjoukon heterogeenisuus. Seuraavaksi 
tärkeimmäksi biologian ja maantiedon opettajat asettivat oppiaineen käytössä 
olevan tuntimäärän ja opetusryhmien koon. Fysiikan ja kemian opettajat arvi-
oivat, että opetusta vaikeutti oppilaiden motivaation puute ja se, että oppi-
laita kiinnostaa enemmän muut asiat kuin kouluopinnot. Kaikkien opettajien 
mielestä oppimista vaikeuttava tekijä oli myös oppilaiden haluttomuus tehdä 
kotitehtäviä. Työrauhan puute oppitunneilla ei ollut merkittävimpien tekijöiden 
joukossa.
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4.3  Oppilailta saatua tietoa
Taustatietoa
Suomenkielistä koulua käyvien otosoppilaiden äidinkieli oli suomi (98 %) ja 
hyvin pienellä osalla (2 %) jokin muu kieli, kuten venäjä tai somali. Ruotsin-
kielisissä kouluissa otosoppilaiden äidinkieli oli pääasiassa ruotsi (noin 90 %) 
ja pienellä osalla (noin 10 %) suomi. Ruotsinkielisten koulujen oppilaista noin 
puolet oli kaksikielisiä.

Luonnontieteiden arviointiin osallistui oppilaita, joille oli tehty päätös erityi-
sestä tuesta tai joilla oli yksilöllistetty opetussuunnitelma kaikissa oppiaineissa, 
matematiikassa tai äidinkielessä. Biologian ja maantiedon arvioinnissa näiden 
oppilaiden osuus oli 4,5 % ja fysiikan ja kemian 3,2 % otoksesta.

Noin puolet oppilaista arvioi biologian ja maantiedon opetusryhmän kooksi 
16–20, viidennes 11–15 ja neljäsosa 21–25 oppilasta. Fysiikan ja kemian arvioin-
nissa alle puolet oppilaista arvioi opetusryhmän kooksi 11–15 , 41 % oppilaista 
16–20 oppilasta.

Jatko-opintoihin hakeutuminen
Noin puolet otosoppilaista (53 %) ilmoitti hakevansa yhteishaussa ensisijaisesti 
lukioon, alle puolet (45 %) ammatilliseen koulutukseen ja hyvin pieni osa (1 %) 
aikoi hankkia lisävalmiuksia jatko-opintoihin esimerkiksi lisäopetuksen avulla. 
Tytöistä enemmistö (61  %) ja pojista alle puolet (46  %) ilmoitti hakevansa 
lukioon.

Lukioon hakevista oppilaista 39 % ilmoitti biologian ja maantiedon arvioin-
nissa valitsevansa biologian pakollisten kurssien lisäksi valinnaisia kursseja ja 
kolmannes ilmoitti valitsevansa maantiedon pakollisen kurssin lisäksi valin-
naisia kursseja. Tytöistä vajaa puolet ilmoitti valitsevansa lukiossa biologian 
ja kolmannes maantiedon lisäkursseja. Pojista kolmannes ilmoitti valitsevansa 
lukiossa biologian ja maantiedon lisäkursseja.

Yli kolmannes lukioon hakevista oppilaista ilmoitti fysiikan ja kemian arvioin-
nissa valitsevansa fysiikan ja kemian pakollisten kurssien lisäksi niiden valin-
naisia kursseja. Tytöistä neljännes ilmoitti haluavansa lukiossa fysiikan ja vajaa 
kolmannes kemian lisäkursseja. Pojista vajaa puolet ilmoitti haluavansa fysiikan 
ja 42 % kemian lisäkursseja.

Todistusarvosanat
Otosoppilaiden arvosanajakaumat eri luonnontieteissä on esitetty kuviossa 16. 
Otosoppilaiden arvosanojen keskiarvo biologiassa ja maantiedossa oli 7,7 sekä 
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fysiikassa ja kemiassa 7,6. Tytöillä oli poikia tilastollisesti erittäin merkitsevästi 
(p < 0,001) paremmat arvosanat biologiassa, maantiedossa sekä kemiassa ja 
merkitsevästi (p < 0,01) paremmat arvosanat fysiikassa.
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Kuvio 16. Eri luonnontieteiden arvosanajakauma. 

Oppilaiden fysiikan ja kemian sekä biologian ja maantiedon arvosanojen välillä 
oli vahva positiivinen yhteys (rxy  =  0,8). Arvosanoilla oli yhteys (rxy  =  0,7) 
myös äidinkielen ja matematiikan arvosanaan. Fysiikan ja kemian arvosanat 
korreloivat enemmän matematiikan arvosanaan (rxy = 0,73) kuin biologian ja 
maantiedon arvosanat (rxy = 0,64). (Ks. luku 7.3.) Oppilaiden luonnontieteiden 
arvosanoissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ruotsin- ja suomenkielisten 
koulujen välillä.

Oppilaiden, tyttöjen ja poikien, ilmoittamat ja yhteishakurekisterissä (2011) 
olevat arvosanat eri luonnontieteissä, matematiikassa ja äidinkielessä ovat 
taulukossa 16. Otosoppilaiden arvosanat luonnontieteissä olivat yhdensuun-
taisia yhteishakurekisterissä olevien arvosanojen kanssa, joten otosoppilaat 
edustivat hyvin 9. luokan oppilaita Suomessa.
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Taulukko 16. Otosoppilaiden ilmoittamat ja keskimääräiset arvosanat vuoden 2011 yhteishakurekisterissä.

 
Yhteishaku-

rekisterin arvosanat 
Otosoppilaiden 

ilmoittama arvosana
Poikien ilmoittama 

arvosana 
Tyttöjen ilmoittama 

arvosana 
  Arvosana N Arvosana N Arvosana N Arvosana N

Biologia 7,63 65 180 7,68 2 928 7,39 1 523 8,00 1 401
Maantieto 7,60 65 156 7,65 2 915 7,40 1 517 7,91 1 394
Fysiikka 7,51 64 728 7,56 2 902 7,48 1 516 7,64 1 384
Kemia 7,55 64 644 7,57 2 901 7,41 1 511 7,75 1 388
Matematiikka 7,47 65 214 7,55 5 860 7,40 3 048 7,71 2 806
Äidinkieli 7,69 65 125 7,72 5 851 7,28 3 046 8,18 2 799

Taulukossa 17 on ammatilliseen koulutukseen ja lukioon jatko-opinnoissa 
hakeutuvien luonnontieteiden arvosanat. Lukioon hakeutuvien arvosanat olivat 
kaikissa luonnontieteissä ammattikouluun hakeutuvien arvosanoja tilastollisesti 
erittäin merkitsevästi (p < 0,001) paremmat.

Taulukko 17. Ammatilliseen koulutukseen ja lukioon pyrkivien otosoppilaiden ilmoittamat arvosanat.

 

Ammatilliseen 
koulutukseen 

hakevien arvosanat

Lukioon 
hakevien 
arvosanat

Biologia 6,99 8,30

Maantieto 6,92 8,29

Fysiikka 6,82 8,20

Kemia 6,81 8,24

Matematiikka 6,83 8,20
Äidinkieli 7,06 8,30

Luonnontieteiden arvosanoissa ei ollut eroa läänien välillä lukuun ottamatta 
maantiedon arvosanaa, joka oli entisessä Oulun läänissä tilastollisesti merkitse-
västi (p < 0,01) entisen Länsi-Suomen läänin arvosanoja parempi (taulukko 18).
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Taulukko 18. Otosoppilaiden keskimääräiset luonnontieteiden arvosanat alueittain (vanha läänijako).

 
Etelä-Suomen 

lääni
Länsi-Suomen 

lääni
Itä-Suomen 

lääni
Oulun 
lääni

Lapin lääni

Biologia 7,72 7,64 7,59 7,87 7,54

Maantieto 7,67 7,58 7,59 7,87 7,60

Fysiikka 7,58 7,57 7,49 7,62 7,26

Kemia 7,61 7,58 7,48 7,63 7,26

Oppilaiden fysiikan ja kemian arvosanat erosivat toisistaan eri kuntatyypeissä 
(kaupunkimainen, taajaan asuttu, maaseutumainen). Kaupunkimaisissa kunnissa 
saadut keskimääräiset fysiikan ja kemian arvosanat olivat tilastollisesti erittäin 
merkitsevästi (p < 0,001) maaseutumaisten kuntien arvosanoja parempia. Arvo-
sanat olivat kaupungissa keskimäärin 0,1–0,2 arvosanaa parempia.

Asenteet
Suhtautumista eri luonnontieteisiin tutkittiin 15 väittämän avulla. Nämä jakau-
tuivat kolmeen ryhmään: oppiaineesta pitäminen, oppiaineen hyödyllisyys ja 
käsitys omasta osaamisesta oppiaineessa. Kuhunkin ryhmään kuului viisi väit-
tämää, jotka olivat satunnaisessa järjestyksessä oppilaiden kyselylomakkeessa. 
Opetushallitus on käyttänyt näitä väittämiä useiden eri oppiaineiden arvioin-
neissa.

Kuviossa 17 esitetään, miten oppilaat suhtautuvat eri luonnontieteiden opiske-
luun. Tulokset esitetään viisiportaisella Likert-asteikolla: –2 täysin eri mieltä, 
–1 jokseenkin eri mieltä, 0 epävarma, +1 jokseenkin samaa mieltä, +2 täysin 
samaa mieltä.

Oppilaiden keskimääräiset asenteet (kuvio 17) biologiaan ja maantietoon 
olivat positiivisia ja fysiikan ja kemian opintoja kohtaan negatiivisia. Fysiikan ja 
kemian osalta vain oppilaiden käsitykset oppiaineiden hyödyllisyydestä olivat 
positiivisia. Oppilaat kokivat fysiikan hieman hyödyllisemmäksi kuin kemian. 
Oppilaat pitivät kaikkein vähiten fysiikasta. He eivät myöskään kokeneet, että 
he osaavat fysiikkaa. Tulokset ovat keskiarvoja ja oppilaiden mielipiteiden 
hajonnat olivat suuria.
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Kuvio 17. Oppilaiden suhtautuminen eri luonnontieteisiin.

Tyttöjen ja poikien asenteissa oli eroja (kuvio 18). Erot olivat tilastollisesti erit-
täin merkitsevät kaikissa muissa osioissa, paitsi maantiedosta pitämisessä. Tytöt 
eivät pitäneet fysiikasta ja kemiasta eivätkä kokeneet osaavansa oppiaineita. 
Sen sijaan tytöt pitivät biologian ja jonkin verran maantiedon opiskelusta. Tytöt 
pitivät biologian, maantiedon ja kemian opiskelua hyödyllisenä ja kokivat osaa-
vansa biologiaa ja maantietoa. Pojat kokivat osaavansa kaikkia luonnontieteitä, 
vaikka he eivät pitäneet biologiasta, fysiikasta tai kemiasta. Pojat pitivät fysiikan 
ja maantiedon opiskelua jotakuinkin hyödyllisenä.
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Kuvio 18. Tyttöjen ja poikien suhtautuminen eri luonnontieteisiin.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen valinneiden oppilaiden välillä 
(kuvio 19) oli kaikissa asenteiden osa-alueissa tilastollisesti erittäin merkitsevä 
ero (p  <  0,001). Ammatilliseen koulutukseen aikovien oppilaiden asenteet 
olivat negatiivisia, erityisesti ei pidetty fysiikasta ja kemiasta. Oppilaat myös 
kokivat, etteivät osaa näitä aineita. Biologiaa ja maantietoa pidettiin hyödylli-
sinä ja koettiin, että biologiaa osataan. Lukioon aikovien oppilaiden asenteet 
luonnontieteitä kohtaan olivat positiivisia, ainoastaan fysiikan opiskelusta ei 
pidetty. Erityisesti biologian ja maantiedon opiskelua pidettiin hyödyllisenä ja 
koettiin, että niitä osattiin.
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Kuvio 19. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen hakeutuvien oppilaiden asenteita luonnontie-
teiden opiskeluun.

Kotitehtävien tekeminen ja harrastaminen
Suurin osa oppilaista ilmoitti tekevänsä biologian ja maantiedon kotitehtävät 
(75 %) tai fysiikan ja kemian kotitehtävät (68 %) aina tai usein. Tytöt ilmoit-
tivat tekevänsä kotitehtäviä poikia tilastollisesti erittäin merkitsevästi useammin 
(p < 0,001). Pojista noin 10 % ilmoitti, etteivät he tee biologian ja maantiedon 
tai fysiikan ja kemian läksyjä juuri koskaan, tytöistä noin puolet vähemmän.

Kotitehtävien tekemisellä oli yhteys oppilaan saamaan arvosanaan eri oppiai-
neissa. Mitä useammin oppilas teki kotitehtävät, sitä parempi arvosana oppi-
laalla oli eri luonnontieteistä. Melkein kaikki kiitettävän arvosanan oppilaat 
(noin 90 %) tekivät aina tai usein kotitehtävät. Sen sijaan vain noin puolet arvo-
sanan 6 saaneista teki kotitehtävät aina tai usein. Arvosanan 5 saaneista oppi-
laista vajaa puolet teki biologian ja maantiedon kotitehtävät ja vajaa kolmasosa 
teki fysiikan ja kemian aina tai usein. 

Vanhemmat eivät oppilaiden ilmoituksen mukaan juuri seuranneet lastensa 
kotitehtävien tekemistä. Yli puolet vanhemmista (60 %) ei seurannut kotiteh-
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tävien tekoa juuri lainkaan ja kolmasosa silloin tällöin. Huoltajat seurasivat 
poikien kotitehtävien tekoa enemmän (ero noin 10 prosenttiyksikköä) kuin 
tyttöjen. Kiitettävien oppilaiden kotitehtävien tekoa seurattiin vähiten.

Huoltajien kotitehtävien seuraamisella oli yhteys kotitehtävien tekemiseen. 
Oppilaat tekivät kotitehtävät useammin silloin, kun huoltajat olivat seuranneet 
tehtävien tekoa tiiviisti.

Pieni osa (7 %) oppilaista biologian ja maantiedon arvioinnissa oli valinnut 
biologian tai maantiedon valinnaiskursseja tai kerhoja 8. ja 9. luokalla. Tyttöjen 
ja poikien välillä ei ollut juurikaan eroa. Fysiikassa ja kemiassa valintoja oli 
myös vähän (6 %), mutta pojat olivat valinneet fysiikan ja kemian valinnaiskurs-
seja ja kerhoja tyttöjä tilastollisesti erittäin merkitsevästi enemmän (p < 0,001).

Biologian ja maantiedon arvioinnissa kysyttiin oppilaiden harrastuksista: kuinka 
usein oppilaat olivat tutkineet tähtitaivasta, retkeilleet, tarkkailleet lintuja tai 
harrastaneet jotain muuta biologiaan, maantietoon liittyvää. Vastaajista 31 % oli 
retkeillyt, 14 % oli tarkkaillut lintuja, 13 % oli harrastanut jotain muuta ja 5 % 
oli tutkinut tähtitaivasta. Yleisimpiä ”jotain muuta” vastauksia olivat metsästys 
ja kalastus sekä partio ja luonnossa liikkuminen.

Fysiikan ja kemian arvioinnissa kysyttiin oppilaiden harrastuksista: ovatko 
oppilaat tutkineet tähtitaivasta, koonneet pienoismalleja, tehneet kotona labo-
ratoriotutkimuksia tai harrastaneet jotain muuta fysiikkaan tai kemiaan liittyvää. 
Vain pieni osa oppilaista (3  %) ilmaisi harrastavansa fysiikkaan ja kemiaan 
liittyviä asioita. Vastaajista 22 % oli koonnut pienoismalleja, 15 % oli tutkinut 
tähtitaivasta ja 5 % oli tehnyt kotona laboratoriotutkimuksia. Lisäksi oppilaat 
olivat maininneet harrastuksia, jotka liittyivät esimerkiksi kemiallisiin kokeisiin, 
sähköön tai koneisiin. 

Työ- ja toimintatavat oppitunneilla
Oppilaita pyydettiin kertomaan, kuinka usein heidän mielestään eri luonnon-
tieteiden tunneilla oli ollut mainittuja työtapoja ja kuinka usein oli käytetty 
tiettyä oppimisympäristöä tai opetuksen lähestymistapaa. Työtavat jaettiin yksi-
lökeskeisiin ja vuorovaikutteisiin. Oppilaiden kokemukset biologian ja maan-
tiedon sekä fysiikan ja kemian tunneilla käytetyistä työtavoista esitetään kuvi-
oissa 20 ja 21. Kuviossa 22 on oppilaiden käsityksiä oppimisympäristöistä ja 
opetuksen lähestymistavoista luonnontieteiden oppitunneilla. Asteikolla luku-
arvo 3 tarkoittaa sitä, että asia oli oppilaiden mukaan ollut esillä joskus. Luku-
arvot 5 ja 4 kuvaavat sitä, että mainitun tyyppistä opiskelua oli ollut lähes aina 
tai usein. Lukuarvot 2 ja 1 merkitsevät sitä, että työtapa oli ollut esillä harvoin 
tai ei lainkaan.
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Oppilaat arvioivat, että luonnontieteiden oppitunneilla opettaja opetti usein 
uutta asiaa tekemällä esimerkiksi taululle muistiinpanoja ja oppilaat kirjoittivat 
ne vihkoon. Noin puolet oppilaista ilmoitti, että oppikirjaa luettiin tunnilla usein 
tai lähes aina. Suurin osa (67 %) oppilaista arvioi, että oppitunneilla opittuja 
asioita sovellettiin arkielämään vain joskus tai harvoin.

Oppilaiden mielestä (60 %) fysiikan ja kemian tunneilla tehtiin usein tai lähes 
aina kokeellisia tutkimuksia, kun taas biologian ja maantiedon tunneilla kokeel-
lisia tutkimuksia tehtiin oppilaiden (60 %) arvioiden mukaan vain harvoin tai ei 
lainkaan. Biologian ja maantiedon tunneilla saatiin usein tai lähes aina tarpeel-
lista tietoa maailman kehityksestä (52 %), fysiikan ja kemian tunneilla joskus. 
Fysiikan ja kemian tunneilla opettaja teki demonstraatioita ja tehtäviä ratkaistiin 
pienissä ryhmissä useammin kuin biologian ja maantiedon tunneilla. Videoita 
katseltiin biologian ja maantiedon tunneilla joskus kun taas fysiikan ja kemian 
tunneilla harvemmin. Oppilaat asettivat itselleen tavoitteita ja arvioivat edisty-
mistään hieman useammin biologian ja maantiedon kuin fysiikan ja kemian 
tunneilla. Tosin näitä toimintatapoja käytettiin suurimman osan oppilaiden 
mielestä (67 %) oppitunneilla joskus tai vain harvoin.

1 2 3 4 5

Opettaja opettaa uutta asiaa tekemällä esim.
taululle muistiinpanoja.

Teen vihkoon muistiinpanoja, joita käytän
opiskeluuni.

Opiskelemme lukemalla oppikirjaa.

Työskentelemme itsenäisesti ongelmien ja
tehtävien parissa.

Opettaja havainnollistaa ilmiöitä tekemällä
demonstraatioita.

Voin valita itselleni sopivan vaikeita tehtäviä.

Oppilaat asettavat itselleen tavoitteita ja
arvioivat edistymistään.

Opiskelemme kirjoittamalla esseitä tai
referaatteja.

Biologia ja m
aantieto

Fysiikka ja kemia

Kuvio 20. Oppilaiden käsityksiä yksilöllisistä työtavoista luonnontieteiden oppitunneilla.
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Kuvio 21. Oppilaiden käsityksiä vuorovaikutteisista työtavoista luonnontieteiden oppitunneilla.

Muita harvoin käytettyjä työtapoja useimpien oppilaiden mielestä olivat 
esseiden ja referaattien kirjoittaminen, väittely ja keskustelu ryhmissä käsitteistä 
tai ongelmista. Useimpien oppilaiden mielestä luonnontieteiden oppitunneilla 
opiskelussa harvoin tai joskus haettiin tietoa Internetistä, käytettiin työväline-
ohjelmia tai luettiin kirjoja ja lehtiä. Näitä toimintatapoja oli harvemmin fysiikan 
ja kemian tunneilla kuin biologian ja maantiedon. Luonnontieteiden oppitun-
neilta ei tehty juuri lainkaan vierailuja yrityksiin tai näyttelyihin.

1 2 3 4 5

Pohdimme, onko tehtävän vastaus tai
tutkimuksen tulos järkevä.*

Ratkaisemme tehtäviä pienissä ryhmissä. 

Keskustelemme opettajan johdolla käsitteistä
tai ongelmista.

Opettaja ottaa huomioon oppilaiden
ehdotukset ja ideat oppitunnin suunnittelussa

ja toteutuksessa.

Teemme projekti- tai ryhmätöitä.

Keskustelemme ryhmissä käsitteistä tai
ongelmista.

Väittelemme.

Biologia ja maantieto
Fysiikka ja kemia

*Väite oli vain fysiikan ja kemian arvioinnissa.
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Kuvio 22. Oppilaiden käsityksiä oppimisympäristöistä ja opetuksen lähestymistavoista biologian 
ja maantiedon sekä fysiikan ja kemian oppitunneilla. 

1 2 3 4 5

Teemme kokeellisia tutkimuksia. 

Pohdimme ilmiöiden syitä ja seurauksia.

Saan tarpeellista tietoa maailman
kehityksestä.

Teemme havaintoja biologian ja maantiedon/
fysiikan ja kemian ilmiöistä.t

Oppitunneilla esitetään ilmiölle
näkökulmia.

Opiskelemme katselemalla videoita tai
animaatioita.

Sovellamme oppitunnilla opittuja asioita
arkielämääni.

Käytämme opiskelussa hyväksi Internetiä
(tiedon haku).

Käytämme opiskelussa työvälineohjelmia.

Opiskelemme lukemalla kirjoja tai lehtiä.

Teemme vierailuja yrityksiin tai laitoksiin.

Teemme vierailuja museoihin tai näyttelyihin.

Pohdimme, miten kansalaisena voi vaikuttaa
ympäristöön.*

Olemme keskustelleet
ympäristökysymyksistä.*

Olemme käyttäneet karttaa maastoretkillä.*

Biologia ja maantieto
Fysiikka ja kemia

 * Väitteet olivat vain biologian ja maantiedon arvioinnissa.
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Se, miten oppilaat vastasivat työ- ja toimintatapakysymyksiin, oli heidän tulkin-
taansa siitä, mitä oppitunneilla tehtiin. Tyttöjen ja poikien välillä oli tilastollisesti 
erittäin merkitseviä eroja siinä, miten oppilaat ilmoittivat työ- tai toimintatapaa 
käytettävän. Suurimmat erot olivat siinä, että tyttöjen mielestä luonnontieteiden 
oppitunneilla tehtiin useammin muistiinpanoja kuin poikien mielestä. Poikien 
mielestä luonnontieteiden oppitunneilla väiteltiin useammin kuin tytöt kokivat. 
Tytöt kokivat saavansa useammin kuin pojat tarpeellista tietoa maailman kehi-
tyksestä, rakenteesta ja toiminnasta biologian ja maantiedon tunneilla. Poikien 
mielestä fysiikan tunneilla tehtiin useammin kokeellisia tutkimuksia kuin tytöt 
ilmaisivat.

Oppilaat, sekä tytöt että pojat, olivat tyytyväisiä useimpien toiminta- ja työta-
pojen käyttämisen määrään. Työtavat, joita oppilaat ilmoittivat käytettävän 
tunneilla harvoin, olivat niitä työtapoja, joita he toivoivat lisää (taulukko 19). 
Tyttöjen ja poikien toiveet poikkesivat hyvin vähän toisistaan. Oppilaat haluai-
sivat tehdä enemmän vierailuja yrityksiin, laitoksiin, museoihin ja näyttelyihin. 
He haluaisivat käyttää enemmän Internetiä, katsoa videoita ja animaatioita sekä 
tehdä kokeellisia tutkimuksia. Pojat halusivat eniten lisää Internetin käyttöä ja 
tytöt vastaavasti vierailuja. Fysiikan ja kemian tunneilla oppilaat haluaisivat, että 
opettaja ottaa enemmän huomioon oppilaiden ehdotukset ja ideat oppitunnin 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Ainoa työtapa, jota oppilaat haluaisivat nykyistä 
vähemmän, oli ”työskentelemme itsenäisesti ongelmien tai tehtävien parissa”.

Taulukko 19. Työ- ja toimintatapoja, joita oppilaat halusivat lisää.

Oppilaat haluaisivat enemmän BI/MA (%) FY/KE (%) (sija FY/KE)

tehdä vierailuja yrityksiin ja laitoksiin 57 36 5.–6.

tehdä vierailuja museoihin ja näyttelyihin 53 53 3.

käyttää opiskelussa hyväksi Internetiä 51 55 2.

opiskella katselemalla videoita ja animaatioita 48 57 1.

tehdä kokeellisia tutkimuksia 46 32 7.–8.

että opettaja ottaa huomioon oppilaiden ehdotukset 
ja ideat oppitunnin suunnittelussa ja toteutuksessa

38 41 4.

tehdä projekti- tai ryhmätöitä 34 36 5.–6.

ratkaista tehtäviä pienissä ryhmissä 34 26 10. 

käyttää opiskelussa työvälineohjelmia 28 32 7.–8.
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4.4  Oppilaiden ja opettajien käsitysten vertailua
Ryhmäkoko
Opettajat ja oppilaat olivat samaa mieltä luonnontieteen opetusryhmien koosta. 
Noin puolet biologian ja maantiedon opettajista sekä oppilaista ilmoitti ryhmä-
kooksi 16–20 oppilasta. Yli 20 oppilasta (21–25) oli noin neljäsosassa maan-
tiedon ja viidesosassa biologian opetusryhmistä. Noin puolet fysiikan ja kemian 
opettajista sekä alle puolet oppilaista ilmoitti, että opetusryhmän koko on 11–15 
oppilasta. Noin 40 % arvioi ryhmäkooksi 16–20 oppilasta.

Työ- ja toimintatavat oppitunneilla
Oppilaat ja opettajat vastasivat samoihin oppituntien työtapoja, oppimisym-
päristöä ja opetuksen lähestymistapoja koskeviin kysymyksiin. Seuraavissa 
kuvioissa (23–25) on yhdistetty oppilaiden ja opettajien käsitykset biologian ja 
maantiedon tai fysiikan ja kemian tunneilla käytetyistä työ- tai toimintatavoista. 
Esimerkkinä kuviossa 23 on fysiikan ja kemian ja kuvioissa 24 ja 25 biologian 
ja maantiedon oppitunnit.

Yleisesti opettajien mielestä jotain työtapaa käytettiin useammin kuin oppilaan 
mielestä. Käsitykset työtavoista eri luonnontieteiden tunneilla olivat joiltakin 
osin yhteneväisiä. Oppilaat ja opettajat olivat samaa mieltä siitä, että tunneilla 
tehtiin usein muistiinpanoja vihkoon, työskenneltiin joskus itsenäisesti ongel-
mien ja tehtävien parissa ja käytettiin harvoin lehtiä ja kirjoja (kuviot 24–25).

Opettajien mielestä kaikkien luonnontieteiden oppitunneilla keskusteltiin käsit-
teistä ja ongelmista opettajan johdolla usein, mutta oppilaiden mielestä joskus 
(kuvio 23). Luonnontieteiden opettajat ilmaisivat käyttävänsä tunneilla oppi-
kirjaa usein, oppilaiden mielestä kirjaa käytettiin harvemmin (kuvio 24). Oppi-
laat arvioivat, että videoita ja nauhoitteita esitettiin oppitunneilla useammin 
kuin opettajien mielestä. Oppilaat kokivat, että he suunnittelivat ja toteuttivat 
opiskelua yhdessä opettajan kanssa useammin kuin opettajat arvioivat.

Biologian ja maantiedon tunneilla oppilaiden ja opettajien mielestä pohdit-
tiin joskus, miten kansalainen voi vaikuttaa ympäristöön ja käytettiin harvoin 
karttaa maastoretkillä (kuvio 25). Fysiikan ja kemian opettajien mielestä oppi-
tunneilla havainnollistettiin usein ilmiöitä tekemällä demonstraatioita, oppi-
laiden mielestä joskus.

Sekä oppilaat että opettajat haluaisivat tehdä enemmän vierailuja yrityksiin ja 
laitoksiin sekä näyttelyihin ja museoihin. Puolet oppilaista ja alle puolet opet-
tajista käyttäisi opiskelussa enemmän hyväksi Internetiä ja työvälineohjelmia. 
Opettajien mielestä itsearviointia, tavoitteiden asettelua ja opitun soveltamista 
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arkielämään tulisi lisätä. Oppilaat katselisivat mielellään enemmän videoita 
ja animaatioita. Oppilaat haluaisivat tehdä enemmän kokeellisia tutkimuksia 
biologian ja maantiedon tunneilla.

1 2 3 4 5

Väitellään.

Oppitunneilla pohditaan, onko tehtävän 
vastaus tai tutkimuksen tulos järkevä.

Keskustellaan käsitteistä tai ongelmista
opettajan johdolla.

Ratkaistaan tehtäviä pienissä ryhmissä.

Keskustellaan ryhmissä käsitteistä tai
ongelmista.

Tehdään projekti- tai ryhmätöitä.

Suunnitellaan ja toteutetaan opiskelua
yhdessä oppilaiden kanssa.

Oppilaat
Opettajat

Kuvio 23. Oppilaiden ja opettajien käsityksiä vuorovaikutteisista työtavoista fysiikan ja kemian oppitun-
neilla.  
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Kuvio 24. Oppilaiden ja opettajien käsityksiä yksilökeskeisistä työtavoista biologian ja maantiedon 
oppitunneilla. 

1 2 3 4 5

Tehdään vihkoon muistiinpanoja, joita
käytetään opiskeluun.

Oppitunneilla käytetään oppiaineen
oppikirjaa.

Työskennellään itsenäisesti ongelmien ja 
tehtävien parissa.

oppitunneilla ilmiöitä
Opettaja havainnollistaa

tekemällä demonstraatioita.

Oppilaat asettavat opiskelulleen tavoitteita ja
arvioivat omaa edistymistään.

Opiskellaan kirjoittamalla esseitä tai
referaatteja.

Oppilaat
Opettajat
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1 2 3 4 5

Pohdimme ilmiöiden syitä ja seurauksia.

Annetaan tarpeellista tietoa maailman
kehityksestä.

Keskustellaan ympäristökysymyksistä.

Tehdään havaintoja luonnontieteen ilmiöistä.

Esitetään ilmiöille monia näkökulmia.

Pohditaan, miten kansalaisena voi vaikuttaa
ympäristöön.

Sovelletaan oppitunnilla opittuja asioita
arkielämään.

Tehdään kokeellisia tutkimuksia.

Käytämme oppitunneilla Internetiä.

Käytämme erilaisia nauhoitteita ja videoita.

Käytetään opiskelussa työvälineohjelmia.

Maastoretkillä käytetään karttaa.

Käytän oppitunneilla kirjoja tai lehtiä.

Tehdään vierailuja museoihin tai näyttelyihin.

Tehdään vierailuja yrityksiin tai laitoksiin.

Oppilaat
Opettajat

Kuvio 25. Oppilaiden ja opettajien käsityksiä oppimisympäristöistä ja opetuksen lähestymistavoista 
biologian ja maantiedon oppitunneilla.
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5  Luonnontieteiden osaaminen

Seuraavassa esitetään keskeiset luonnontieteiden arvioinnin tulokset. Eri luon-
nontieteiden yksityiskohtaisia tuloksia on luvuissa 5.2–5.5 ja 6.1–6.4. Liitteissä 
1–4 on taulukot, joihin on kirjattu tehtävien luokittelu.

5.1  Keskeiset tulokset
Luonnontieteiden seuranta-arviointi koski neljää eri oppiainetta: biologia, 
maantieto, fysiikka ja kemia. Luonnontieteiden osaamista mittaavien tehtä-
vien lisäksi oppilaat vastasivat kyselyyn asenteista ja työtavoista oppitunneilla. 
Näiltä osin eri oppiaineiden tuloksia on yhdistetty ja vertailtu tarvittaessa. Eri 
oppiaineiden osaamistuloksia ei voi suoraan verrata toisiinsa. Eri oppiaineiden 
tehtävien laatu ja vaikeustaso muodostuivat esitestauksesta huolimatta hieman 
erilaiseksi johtuen myös oppiaineiden erilaisesta luonteesta. Esimerkiksi biolo-
gian ja maantiedon tehtävissä oli enemmän helppoja tehtäviä (ratkaisupro-
sentti > 60 %) kuin muissa. Toisaalta maantiedon tehtävissä oli enemmän tuot-
tamistehtäviä. Kemian tehtävissä oli runsaasti valintatehtäviä. Lisäksi biologian 
ja maantiedon tehtäväsarja osoittautui muita laajemmaksi, mikä mahdollisesti 
vaikutti vihkon lopussa sijainneiden biologian tehtävien kokonaisratkaisuosuu-
teen.

Arviointitehtävät luokiteltiin opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 
2004) mainittujen keskeisten tavoitteiden ja sisältöjen mukaan. Luonnontie-
teiden keskeisten sisältöjen hallinta kertoo fakta- ja käsitetiedon osaamisesta 
(ks. luku 2.2). Taitoja käsittelevissä tehtävissä menestyminen kertoo, kuinka 
hyvin oppilaat hallitsevat kunkin oppiaineen luonteelle ominaisen menetel-
mätiedon. Menetelmätietoja käsitteleviä taitoja ovat aineiston käyttö, ilmiöiden 
selittäminen ja luonnontieteellisen tutkimuksen teko. Käyttämässämme luokit-
telussa sama tehtävä voi edustaa sekä fakta- ja käsitetietoa että menetelmä-
tietoa, mutta arvioinnin kokonaistuloksissa jokainen tehtävä on vain kerran.

Taulukossa 20 esitetään biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian keskimää-
räiset tulokset koko maata edustavan otoksen osalta sekä oppiaineen eri osa-
alueilta luokiteltuna sisältöjen ja taitojen mukaan fakta- ja käsitetietoon sekä 
menetelmätietoon. Biologian tehtävien ratkaisuosuus oli koko otoksessa 52 %, 
maantiedon 61 %, fysiikan 57 % ja kemian 59 %. Ratkaisuosuus ilmaisee prosent-
teina, kuinka suuri osa maksimipisteistä saavutettiin. Keskihajonta kertoo keski-
määräisen poikkeaman keskiarvosta. Menetelmätietoa osattiin huonommin 
kuin faktatietoa kaikissa luonnontieteissä.
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Taulukko 20. Luonnontieteiden keskeiset tulokset.

  Ratkaisuprosentti (%) Hajonta
BIOLOGIA
Koko arviointi 52,0 16,90
Fakta- ja käsi tetieto 59,4 18,07
Menetelmätieto 38,9 17,86
MAANTIETO
Koko arviointi 61,5 15,22
Fakta- ja käsitetieto 59,9 16,01
Menetelmätieto 59,3 15,66
FYSIIKKA
Koko arviointi 56,8 13,82
Fakta- ja käsitetieto 58,7 14,62
Menetelmätieto 56,8 13,95
KEMIA
Koko arviointi 59,5 14,74
Fakta- ja käsitetieto 58,8 15,67
Menetelmätieto 57,6 15,77

Kuvio 26 esittää luonnontieteiden oppimistulosten jakauman. Vaaka-akse-
lilla on prosentuaalinen ratkaisuosuus enimmäispistemäärästä, pystyakselilla 
prosentuaalinen osuus oppilaista. Oppilaiden tulokset on jaettu luokkiin 15–20 
prosenttiyksikön välein*. Suurin osa oppilaista saavutti tyydyttävän osaamis-
tason (51–65 % enimmäispistemäärästä).

*Koska Opetushallituksen oppimistulosten arvioijilla oli tarve yhtenäistää ja selkeyttää 

eri oppiaineiden vuoden 2011 arvioinnista raportoimista, luotiin seuraava ratkaisupro-

senttien luokittelu kuvaamaan osaamista: 0–20 % heikko, 21–35 % välttävä, 36–50 % 

kohtalainen, 51–65 % tyydyttävä, 66–80 % hyvä, > 80 kiitettävä. Luokittelu ei vastaa 

kouluarvostelua.
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Kuvio 26. Luonnontieteiden oppimistulosten jakauma.

Suomenkielisten koulujen oppilaat osasivat biologiaa, maantietoa ja fysiikkaa 
tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p < 0,001) ja kemiaa merkitsevästi (p < 0,01) 
paremmin kuin ruotsinkielisten koulujen oppilaat. 

Tytöt osasivat poikia paremmin biologiaa ja maantietoa (p  <  0,001). Pojat 
osasivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi tyttöjä paremmin fysiikkaa. Kemian 
osaamisessa ei ollut eroja sukupuolten välillä.

Maantiedon, fysiikan ja kemian osaamisessa ei ollut alueellisia eroja. Lapin 
ja Oulun alueilla oppilaat osasivat paremmin (p < 0,01) biologiaa kuin Etelä-
Suomessa ja Länsi-Suomessa. Kuntatyyppien välillä ei ollut eroja osaamisessa.
Luonnontieteiden osaamisen mittaamiseen käytettiin tuottamis- ja valintateh-
täviä. Valintatehtävät sisälsivät useita väittämiä, joista oppilas valitsi oikean 
vaihtoehdon tai yhdisteli toisiinsa liittyviä tietoja. Tuottamistehtävissä oppilaan 
tuli tuottaa kirjallinen lyhyt vastaus annettuihin kysymyksiin. Tuottamistehtäviä 
osattiin huonommin (kuvio 27) kaikissa luonnontieteissä.
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Kuvio 27. Luonnontieteiden keskeiset tulokset tehtävätyyppien mukaan. 

Luonnontieteiden tehtävät luokiteltiin myös ajattelun taitojen mukaan. Parhaiten 
oppilaat menestyivät muistamista, tunnistamista ja ymmärtämistä vaativissa 
tehtävissä. Biologiassa oppilailla oli eniten vaikeuksia ymmärtämistä ja sovelta-
mista vaativissa tehtävissä.

Lisäksi arvioinnissa oli mukana jokaisesta luonnontieteestä asennetehtävä, jossa 
tiedusteltiin opetussuunnitelman perusteiden tavoitteissa mainittuja asenteita 
lähinnä ympäristökysymyksiin. Oppilaiden asenteet ympäristöasioihin olivat 
pääasiassa myönteisiä.

Luonnontieteiden seuranta-arviointiin valittiin yhteisiä tehtäviä vuoden 1998 
arviointitehtävistä. Näitä tehtäviä osattiin pääsääntöisesti huonommin kuin 13 
vuotta aiemmin.

5.2  Tasa-arvon toteutuminen
Sukupuoli
Biologian ja maantiedon sekä fysiikan ja kemian arviointiin osallistujista 52 % 
oli poikia ja 48 % tyttöjä. Taulukkoon 21 on merkitty tyttöjen ja poikien osaa-
minen eri luonnontieteissä. Tyttöjen tulokset biologiassa olivat tilastollisesti erit-
täin merkitsevästi (p < 0,001) ja maantiedossa merkitsevästi (p < 0,01) poikien 
tuloksia paremmat. Poikien tulokset fysiikassa olivat tyttöjen tuloksia tilastolli-
sesti erittäin merkitsevästi (p < 0,001) paremmat. Kemiassa ei ollut sukupuolten 
välillä tilastollisesti merkitsevää eroa.
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Taulukko 21. Tyttöjen ja poikien osaaminen luonnontieteissä.*

 
Oppilaiden 

määrä
Ratkaisu-

prosentti (%)
Hajonta

Erotus 
keskiarvosta

Biologia 2 989 52,0 16,90  
   Pojat 1 555 48,8 17,39 -3,2
   Tytöt 1 426 55,4 15,65 3,4
Maantieto 2 989 61,5 15,22  
   Pojat 1 555 60,7 15,89 -0,8
   Tytöt 1 426 62,3 14,42 0,8
Fysiikka 2 949 56,8 13,82  
   Pojat 1 542 58,2 14,79 1,4
   Tytöt 1 404 55,3 12,47 -1,5
Kemia 2 949 59,5 14,74  
   Pojat 1 542 59,0 15,70 -0,5
   Tytöt 1 404 60,0 13,59 0,5

*Kaikki oppilaat eivät vastanneet sukupuolta koskevaan kysymykseen.

Alueellista tarkastelua
Eri luonnontieteiden tulokset entisen läänijaon mukaan on esitetty taulukossa 
22 sekä tarkemmin liitteessä 5, jossa näkyy myös sukupuolijakaumat.

Taulukko 22. Luonnontieteiden tulokset alueittain.

 
Etelä-Suomen 
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Länsi-Suomen 
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Itä- Suomen 
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Biologia 50,7 17,07 51,4 16,87 53,7 16,39 55,2 16,34 57,2 16,03
Maantieto 61,1 15,25 61,0 15,26 61,3 15,45 64,2 14,93 63,8 13,70
Fysiikka 56,6 14,37 56,9 13,66 56,9 13,62 58,3 13,11 54,7 11,19
Kemia 59,6 15,05 59,7 14,61 58,4 14,52 61,0 14,69 56,4 12,98

Biologiassa entisten Lapin ja Oulun läänin tulokset olivat tilastollisesti erittäin 
merkitsevästi (p  <  0,001) Etelä-Suomen läänin tuloksia paremmat ja tilastol-
lisesti merkitsevästi (p  <  0,01) Länsi-Suomen lääniä paremmat. Maantiedon, 
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fysiikan tai kemian tulokset eri lääneissä eivät poikenneet tilastollisesti merkit-
sevästi toisistaan.

Tyttöjen biologian ja maantiedon tulokset olivat Oulun läänissä tilastollisesti 
merkitsevästi (p < 0,01) Etelä-Suomen läänin tyttöjen tuloksia paremmat. Lisäksi 
tyttöjen maantiedon tulokset Oulun läänissä olivat tilastollisesti merkitsevästi 
(p < 0,01) Länsi-Suomen tyttöjen tuloksia paremmat.

Lapin läänin poikien biologian tulokset olivat tilastollisesti merkitsevästi 
(p < 0,01) Etelä-Suomen läänin poikia paremmat.

Lapin lääniä lukuun ottamatta tyttöjen biologian tulokset olivat kaikissa lääneissä 
poikien tuloksia tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p < 0,001) paremmat. Etelä-
Suomen läänissä poikien fysiikan tulokset olivat tyttöjen tuloksia tilastollisesti 
erittäin merkitsevästi (p < 0,001) ja Länsi-Suomen läänissä tilastollisesti merkit-
sevästi (p < 0,01) paremmat.

Kuntatyyppi
Eri luonnontieteiden tulokset kuntatyypin (kaupunkimainen, taajama, 
maaseutumainen) mukaan on esitetty liitteessä 6. Tulokset biologiassa, maan-
tiedossa, fysiikassa tai kemiassa eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisis-
taan eri kuntatyypeissä.

Tyttöjen biologian tulokset olivat kuitenkin poikien tuloksia tilastollisesti erit-
täin merkitsevästi (p  <  0,001) paremmat kaikissa eri kuntatyypeissä. Maan-
tiedon tuloksissa sukupuolten välillä ei ollut eroa eri kuntatyypeissä. Sekä 
kaupunkimaisissa että maaseutumaisissa kunnissa poikien fysiikan tulokset 
olivat tyttöjen tuloksia tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p < 0,001) paremmat.

Opetuskieli
Suomenkielisten koulujen oppilaat osasivat biologiaa, maantietoa ja fysiikkaa 
tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p < 0,001) ja kemiaa merkitsevästi (p < 0,01) 
paremmin kuin ruotsinkielisten koulujen oppilaat (taulukko 23).

Suomenkielisten koulujen oppilaat osasivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi 
paremmin kuin ruotsinkielisten koulujen oppilaat biologian ja maantiedon sekä 
käsite- ja faktatiedollisia että menetelmätiedollisia tehtäviä. Biologian ja maan-
tiedon osaaminen suomenkielisissä kouluissa oli tilastollisesti erittäin merkit-
sevästi parempaa myös kaikilla ajattelun taitojen osa-alueilla (muistaminen, 
ymmärtäminen, soveltaminen).
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Fysiikan ja kemian osaaminen suomenkielisissä kouluissa oli parempaa kuin 
ruotsinkielisissä kouluissa, ennen kaikkea fysiikan ymmärtämistä ja kemian 
soveltamista vaativissa sekä fysiikan fakta- ja käsitetiedollisissa sekä menetel-
mätiedollisissa tehtävissä (tilastollinen ero kaikissa p < 0,001).

Taulukko 23. Suomen- ja ruotsinkielisten luonnontieteiden osaaminen. 

 
Oppilaiden 
lukumäärä

Ratkaisu-
prosentti (%)

Hajonta
Erotus otoksen 
keskiarvosta

BIOLOGIA        
Suomenkieliset 2 623 53,0 16,87 1,0
Ruotsinkieliset 366 44,8 15,33 -7,2
MAANTIETO        
Suomenkieliset 2 623 62,1 15,28 0,6
Ruotsinkieliset 366 57,1 13,98 -4,4
FYSIIKKA        
Suomenkieliset 2 591 57,3 13,66 0,5
Ruotsinkieliset 358 53,7 14,57 -3,1
KEMIA        
Suomenkieliset 2 591 59,7 14,67 0,2
Ruotsinkieliset 358 57,4 15,12 -2,1

Taulukossa 24 on tyttöjen ja poikien osaaminen suomen- ja ruotsinkielisissä 
kouluissa. Tyttöjen tulokset biologiassa olivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi 
(p  <  0,001) poikien tuloksia paremmat molemmissa kieliryhmissä. Maantie-
dossa suomenkielisten tyttöjen tulokset olivat merkitsevästi poikien tuloksia 
paremmat. Ruotsinkielisissä kouluissa maantiedon osaamisessa ei ollut eroa 
sukupuolten välillä. Fysiikkaa suomenkieliset pojat osasivat tilastollisesti erit-
täin merkitsevästi (p < 0,001) ja ruotsinkielisten pojat tilastollisesti merkitsevästi 
(p < 0,01) oman kieliryhmänsä tyttöjä paremmin.

Ruotsinkielisten koulujen oppilaiden a senteet olivat kaikkia luonnontieteitä 
kohtaan negatiivisempia kuin suomenkielisten koulujen oppilailla. Erot oppi-
laiden asenteissa eivät olleet kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä lukuun otta-
matta kemiasta pitämistä (p < 0,01). 
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Taulukko 24. Tyttöjen ja poikien osaaminen suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa.

  TYTÖT POJAT

 

Suomenkieliset
Ratkaisuprosentti 

(%)

Ruotsinkieliset
Ratkaisuprosentti 

(%)

Suomenkieliset
Ratkaisuprosentti 

(%)

Ruotsinkieliset
Ratkaisuprosentti 

(%)
Biologia 56,4 47,4 49,8 42,9
Maantieto 63,0 56,9 61,2 57,2
Fysiikka 55,9 51,5 58,6 55,7
Kemia 60,4 56,9 59,1 58,0

Biologian ja maantiedon tuloksissa oli eroa suomen- ja ruotsinkielisten tyttöjen 
välillä. Suomenkielisten poikien biologian ja maantiedon tulokset olivat tilas-
tollisesti erittäin merkitsevästi (p  <  0,001) ruotsinkielisten poikien tuloksia 
paremmat. Suomenkielisten tyttöjen biologian ja maantiedon tulokset olivat 
tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p < 0,001) ruotsinkielisiä tyttöjä paremmat.

Fysiikan ja kemian tuloksissa oli eroa suomen- ja ruotsinkielisten tyttöjen 
välillä. Suomenkielisten tyttöjen tulokset fysiikassa olivat tilastollisesti erittäin 
merkitsevästi (p < 0,001) ja kemiassa tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,01) ruot-
sinkielisiä tyttöjä paremmat.

Koulut
Kun koulut luokiteltiin arvioinnissa osaamisen mukaan neljään osaan (Q1–
Q4), näkyivät erot koulujen välillä (taulukko 25). Koulut ryhmiteltiin niin, että 
kuhunkin kvartiiliin kuului 25 % kouluista. Ryhmässä Q1 ovat koulut, joissa 
oppilaiden osaaminen oli heikointa, ja ryhmässä Q4 on vastaavasti parhaiten 
menestyneitä kouluja. Heikoimman ja parhaan neljänneksen erotus ratkaisu-
osuuksissa oli 12–15 %: Nämä erot olivat hajonnan suuruusluokkaa tai vähän 
pienempiä. Koulujen sisäiset erot (eri oppilaiden menestyminen arvioinnissa) 
olivat suuremmat kuin koulujen väliset erot.



94

Taulukko 25. Koulujen tulokset, kun koulut on jaettu osaamisen  mukaan neljään osaan.
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 Biologia  44,5 16,65 50,4 16,60 54,9 15,81 59,9 14,34 15,4
 Maantieto  55,3 15,93 59,7 14,64 63,7 13,53 68,6 13,09 13,3
 Fysiikka  51,3 13,06 55,3 12,97 58,9 13,13 63,4 13,32 12,1
 Kemia  53,1 14,18 58,3 14,02 61,7 13,57 66,6 13,85 13,5

* Q1 = Alin neljännes, Q2 = Alempi keskitaso, Q3 = Ylempi keskitaso, Q4 = Ylin neljännes

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 
Luonnontieteiden arviointeihin osallistui erityistä tukea tarvitsevia oppilaita: 
biologian ja maantiedon arvioinnissa 134 sekä fysiikan ja kemian arvioinnissa 
95 oppilasta (noin 3–4 % otoksesta). Heillä oli ollut koulussa vaikeuksia äidin-
kielen ja kirjallisuuden, matematiikan tai luonnontieteiden opinnoissa. Näiden 
oppilaiden luonnontieteiden keskimääräiset arvosanat olivat numeron verran 
muiden otosoppilaiden arvosanoja heikommat.

Erityistukipäätöksen saaneiden oppilaiden eri luonnontieteiden osaaminen oli 
noin 20 prosenttiyksikköä pienempi kuin otosoppilaiden keskitaso (taulukko 
26). Fysiikassa ero oli hieman pienempi kuin muissa luonnontieteissä. Erityis-
tukipäätöksen saaneiden mukanaolo arvioinneissa laski tuloksia hyvin vähän, 
alle prosentin verran (BI/MA 0,9 % ja FY/KE 0,6 %).

Taulukko 26. Tukipäätöksen saanei den oppilaiden osaaminen.* 

 
Oppilaat ilman 
tukipäätöksiä

Oppilaat, joilla päätös 
erillisestä tuesta*

  Ratkaisuprosentti (%) Ratkaisuprosentti (%)
Biologia 52,9 32,0
Maantieto 62,4 41,7
Fysiikka 57,5 40,7
Kemia 60,1 41,1

* Oppilaille on tehty päätös erityisestä tuesta tai sitä vastaava aikaisempi päätös erityisopetukseen ottamisesta ja/tai 
joilla on yksilöllistetty opetussuunnitelma jossakin oppiaineessa.
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Tukipäätöksen saaneiden oppilaiden asenteet olivat tilastollisesti erittäin 
merkitsevästi muiden otosoppilaiden asenteita kielteisempiä. Käsitys oppiai-
neen hyödyllisyydestä ja omasta osaamisesta oli negatiivisempi kuin muiden 
otosoppilaiden. Sen sijaan fysiikan ja kemian opiskelusta ei pidetty kummassa-
kaan ryhmissä. 

Vieraskieliset oppilaat
Eri luonnontieteiden arviointiin osallistui noin 120 oppilasta (noin 2 % otok-
sesta), jotka olivat ilmoittaneet äidinkielekseen muun kuin suomen tai ruotsin. 
Heidän luonnontieteiden arvosanansa sekä luonnontieteiden osaaminen oli 
keskimäärin heikompaa kuin oppilailla, joiden äidinkieli oli suomi tai ruotsi 
(taulukko 27).

Taulukko 27. Vieraskielisten oppil aiden osaaminen. 

  Vieraskieliset Suomi tai ruotsi äidinkielenä

  Ratkaisuprosentti (%) Ratkaisuprosentti (%)
Biologia 34,7 52,4
Maantieto 46,5 61,8
Fysiikka 47,8 57,1
Kemia 49,1 59,7

Vieraskieliset oppilaat kokivat, etteivät he osaa luonnontieteitä, mutta he 
kokivat biologian, fysiikan ja kemian opiskelun hyödyllisemmäksi kuin muut 
otosoppilaat. Vieraskielisten oppilaiden asenteet (pitäminen) fysiikan ja kemian 
opiskelua kohtaan eivät olleet niin negatiivisia kuin muiden otosoppilaiden.

5.3 Ajattelun taidot
Arviointitehtävät tehtiin ja jaoteltiin oppilaan ajattelun tasojen mukaan lähinnä 
kolmeen luokkaan (luku 2.2 taulukko 3): muistaminen ja tunnistaminen, 
ymmärtäminen ja soveltaminen. Lisäksi muutamassa fysiikan tehtävässä mitat-
tiin analysoinnin ja arvioinnin taitoa. Fysiikan tehtävien joukossa ei ollut pelkäs-
tään muistamista vaativia tehtäviä. Oppilailta edellytetään opetussuunnitelman 
perusteiden mukaisesti käsitteiden käytön hallitsemista arkiympäristössä, joten 
ymmärtämistä vaativat tehtävät sisältävät myös muistamista.

Biologia ja maantieto
Oppilaat osasivat parhaiten muistamista ja tunnistamista vaativia biologian ja 
maantiedon tehtäviä (taulukko 28). Näitä tehtäviä osattiin tyydyttävästi tai hyvin. 
Maantiedon ymmärtämistä ja soveltamista vaativia tehtäviä osattiin tyydyttävästi; 
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biologiassa näitä tehtäviä osattiin kohtalaisesti. Oppilaat tarvitsivat soveltamisen 
taitoa 20 %:ssa biologian ja 43 %:ssa maantiedon tehtäviä.

Taulukko 28. Biologian ja maantiedon tulokset luokiteltuna ajattelun tasoje n mukaan.

Ajattelun tasot
Ratkaisu-
prosentti 

(%)
Hajonta

Pojat 
ratkaisu-
prosentti 

(%)

Tytöt 
ratkaisu-
prosentti 

(%)

Erotus 
pojat-tytöt 

(%-yksikköä)

Tilastollinen 
ero

BIOLOGIA            
Muistaminen, 
tunnistaminen  

68,4 18,35 65,2 71,9 -6,8 p < 0,001

Ymmärtäminen 45,6 17,92 42,0 49,5 -7,5 p < 0,001
Soveltaminen 38,9 19,89 36,9 41,1 -4,2 p < 0,001
MAANTIETO
Muistaminen, 
tunnistaminen

64,6 17,56 64,1 65,0 -0,9 ei eroa

Ymmärtäminen  63,7 16,12 62,7 64,7 -2,0 p < 0,01
Soveltaminen 57,9 17,17 57,0 59,0 -2,0 p < 0,01

Tytöt osasivat kaikkia ajattelun tason mukaan luokiteltuja biologian tehtäviä 
tilastollisesti erittäin merkitsevästi paremmin kuin pojat. Maantiedossa tytöt 
menestyivät myös poikia paremmin kaikissa ajattelun tason mukaan luokitel-
luissa tehtävissä, mutta tilastollisesti merkitsevästi paremmin ymmärtämistä ja 
soveltamista vaativissa tehtävissä.

Esimerkkejä tehtävistä
Esimerkki muistamista vaativasta tehtävästä on biologian tuottamistehtävä 
lajintuntemuksesta. Tehtävä sisälsi yhteensä 14 valokuvaa, joissa piti tunnistaa 
muun muassa ahven, kielo ja mänty. Oppilaat suoriutuivat lajintuntemustehtä-
vistä keskimäärin hyvin. Parhaiten oppilaat tunnistivat siilin (97 %), puolukan 
(94 %) ja metsäjäniksen (tai rusakon, joka hyväksyttiin myös) (94 %). Kuvan 
männyn tunnisti 87 % oppilaista.
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Esimerkki ymmärtämistä vaativasta tehtävästä on yhden pisteen maantiedon 
monivalintatehtävä Maan asento. Tehtävän ratkaisi 51 % oppilaista.

Esimerkki soveltamistehtävästä on biologian yhden pisteen monivalintatehtävä 
Valkosolut. Tehtävän ratkaisi 60 % oppilaista.

Fysiikka ja kemia
Oppilaat osasivat fysiikan ja kemian ymmärtämistä ja soveltamista vaativat 
tehtävät tyydyttävästi. Kemian muistamis- ja tunnistamistehtävät osattiin tyydyt-
tävästi. Oppilaat osasivat molempien aineiden ymmärtämistehtävät yhtä hyvin. 
He osasivat paremmin fysiikan soveltamistehtäviä kuin kemian. Fysiikan 
muutama tehtävä (8  %) luokiteltiin luokkaan analysointi, arviointi ja uuden 
tuottaminen. Nämä tehtävät osattiin heikosti. Taulukossa 29 on fysiikan ja 
kemian tulokset luokiteltuna ajattelun tasojen mukaan.
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Taulukko 29. Fysiikan ja kemian tulokset luokiteltuna ajattelun tasojen mukaan. 

Ajattelun tasot
Ratkaisu-
prosentti 

(%)
Hajonta

Pojat 
ratkaisu-
prosentti 

(%)

Tytöt 
ratkaisu-
prosentti 

(%)

Erotus 
pojat - tytöt 

(%-yksikköä)

Tilastollinen 
ero

FYSIIKKA            
Ymmärtäminen  60,6 15,19 61,2 60,0 1,2 ei eroa
Soveltaminen 60,0 17,07 63,2 56,5 6,7 p < 0,001
Analysointi, arviointi 
ja uuden tuottaminen

16,6 20,03 17,2 16,0 1,2 ei eroa

KEMIA            
Muistaminen, 
tunnistaminen

64,2 16,76 62,3 66,2 -3,9 p < 0,001

Ymmärtäminen  60,6 16,28 60,3 61,0 -0,7 ei eroa
Soveltaminen 54,0 19,49 54,6 53,4 1,2 ei eroa

Pojat osasivat ajattelun tason mukaan luokiteltuja fysiikan tehtäviä paremmin 
kuin tytöt (taulukko 29). Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä soveltamisteh-
tävissä. Tytöt osasivat kemian muistamista ja ymmärtämistä vaativia tehtäviä 
paremmin kuin pojat. Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä muistamista 
vaativissa tehtävissä. Pojat osasivat kemian soveltamistehtäviä tyttöjä hieman 
paremmin. 

Esimerkkejä tehtävistä
Esimerkki muistamista vaativasta tehtävästä on kemian tehtävä Alkuaineet, 
jossa oli kolme osiota. Tehtävän osaaminen vaati oppilaalta kemiallisten merk-
kien muistamista. Esimerkkinä olevan osion ratkaisuosuus oli 89 %.
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Esimerkki ymmärtämistä vaativasta tehtävästä on fysiikan tehtävä Sähkönku-
lutus. Oppilaiden tuli ymmärtää, mitkä seikat vaikuttavat sähkönkulutukseen. 
Tehtävä osoittautui helpoksi (ratkaisuosuus 91 %).

  

Kemian tehtävä Reaktio on esimerkki soveltamisen taitoa vaativasta tehtävästä. 
Oppilaan tuli miettiä, mistä kemikaaleista valmistetaan vetyä. Tehtävässä oli 
kolme osiota, joiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 42  %. Esimerkkinä 
olevan osion ratkaisuprosentti oli 37.

Fysiikan tehtävä Lämpö on esimerkkinä tehtävästä, jossa tarvitaan analysoinnin 
ja arvioinnin taitoja. Oppilaiden piti arvioida tekstin perusteella, miten lämpö-
pumppu toimii. Tehtävä osoittautui vaikeaksi (ratkaisuosuus 36 %).
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5.4 Ympäristöasenteet luonnontieteissä
Luonnontieteiden arviointitehtävien joukossa oli yksi asennetehtävä kustakin 
aineesta. Näistä tehtävistä saatuja pisteitä ei laskettu kokonaispistemääriin. 
Asennetehtävien sisältö liittyi pääasiassa ympäristöasioihin. Niihin liittyy opetus-
suunnitelman perusteissa asenteisiin, arvoihin ja toimintaan liittyviä tavoitteita.

Oppilaiden suhtautuminen ympäristökysymyksiin oli pääasiassa myönteistä. 

Oppilaista selvä enemmistö oli esimerkiksi sitä mieltä, että luonnontieteillä on 

suuri merkitys, koska ne auttavat ihmiskuntaa saamaan uutta tietoa ympäris-

töasioista. Suurin osa oppilaista koki, että he saavat koulussa tietoa vaikutta-

misesta yhteisiin asioihin ja he haluavat myös kehittää omaa elinympäristöä. 

Oppilailla oli myönteinen käsitys vihreän kemian periaatteiden mukaisen 

toiminnan vaikutuksesta ympäristöön. Oppilaiden vastauksista ilmeni myös, 

että oppilaat kokivat periaatteessa vihreään kemiaan liittyvät asiat myöntei-

sinä, mutta eivät olleet yhtä valmiita toimimaan niiden puolesta.

Biologia
Biologian asenneväittämät liittyivät luonnontuntemukseen ja -suojeluun ja 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen (kuvio 28). Tehtävissä kysyttiin 
mielipiteitä yleisellä tasolla (väittämät a, c, d, e, f, g, h, i, k), yksilötasolla (väit-
tämä j) sekä omasta toiminnasta ja valinnoista (väittämät b ja l).
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l) On sama, missä ja miten ruokani 
tuotetaan, kunhan se on edullista.

k) Kestävän kehityksen edistämisessä 
biologinen tieto riittää, yhteiskunnasta ja 

taloudesta ei kannata olla huolissaan.

j) Sademetsän ekosysteemin tunteminen 
kiinnostaa minua enemmän kuin

lähiluonnon tunteminen

i) Liito-oravan suojeluun kannattaa käyttää 
rahaa.

h) Kasvisravinnon syöminen edistää 
kestävää kehitystä.

g) Ei ole vanhanaikaista oppia tuntemaan 
kasvilajeja.*

f) Susia  ei pitäisi metsästää nykyistä 
enemmän.*

d) On tärkeää tietää, miten oman 
elinalueen ekosysteemit toimivat.

c) Tavallisimpien eliölajien tunteminen on 
osa yleissivistystä.

b) Jätteitä lajittelemalla voin vaikuttaa 
ympäristön tilaan.

a) Oman elimistöni tunteminen on tärkeää.

%

Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

e) Kestävän kehityksen edistämisessä on tärkeää 
huolehtia yhtä aikaa ekosysteemeistä, ihmisen taloudesta 

sekä ihmisen ja yhteiskunnan hyvinvoinnista.

* Väite ja oppilaiden antamat vastaukset on käännetty. Kääntäminen tarkoittaa, että väittämä (esim. Susia 
pitäisi metsästää) on käännetty (esim. Susia ei pitäisi metsästää.). Myös oppilaiden antamat lukuarvot 
näihin alkuperäisiin väittämiin on käännetty (1 = 4, 2 = 3, 3 = 2, 4 = 1) Esimerkiksi, kun alkuperäinen 
väite oli ”Susia pitäisi metsästää nykyistä useammin” ja oppilaan vastaus oli 4 (täysin samaa mieltä), niin 
väite on käännöksen jälkeen: ”Susia ei pitäisi metsästää nykyistä useammin” ja oppilaan vastaus on 1 
(täysin eri mieltä). 

Kuvio 28. Oppilaiden suhtautuminen luonnontuntemukseen ja –suojeluun. 
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Oppilaiden suhtautuminen biologian asenneväittämiin oli pääasiassa myön-
teistä. Oppilaat olivat eniten samaa mieltä oman elimistön tuntemisen tärkey-
destä, jätteiden lajittelun vaikutuksesta ympäristön tilaa n, tavallisimpien lajien 
tunnistamisen kuulumisesta yleissivistykseen sekä oman alueen ekosysteemien 
toiminnan ymmärtämisen tärkeydestä. Suurin osa oppilaista (68 %) koki, että 
kestävän kehityksen edistämisessä biologinen tieto ei yksin riitä, vaan myös 
yhteiskunnasta ja taloudesta tulee olla huolissaan. Yli puolta oppilaista kiin-
nosti enemmän lähiluonto kuin sademetsä. Enemmistö (70 %) oppilaista oli sitä 
mieltä, että ruoan valinnassa hinta ei ole ainoa ratkaiseva tekijä.

Tyttöjen ja poikien mielipiteet poikkesivat toisistaan. Kaikissa muissa paitsi väit-
tämässä ”Sademetsän ekosysteemin tunteminen kiinnostaa minua enemmän 
kuin lähiluonnon tunteminen” tytöt olivat poikia tilastollisesti erittäin merkit-
sevästi enemmän samaa mieltä. Erityisen suuri ero tyttöjen ja poikien asenteissa 
oli koskien väittämiä: ”Ei ole vanhanaikaista oppia tuntemaan kasvilajeja”, 
”On sama, missä ja miten ruokani tuotetaan, kunhan se on edullista” sekä 
”Jätteitä lajittelemalla voin vaikuttaa ympäristön tilaan”.

Suomenkielisten koulujen oppilaat olivat enemmän kuin ruotsinkieliset sitä 
mieltä, että kasvisravinnon syöminen edistää kestävää kehitystä (p < 0,001) ja 
että biologinen tieto ei yksin riitä edistämään kestävää kehitystä (p < 0,001). He 
eivät myöskään pitäneet kasvilajien tuntemusta vanhanaikaisena kuten ruotsin-
kieliset oppilaat (p < 0,001).

Alueiden välillä ei ollut asenteissa suurta eroa. Etelä-Suomen läänissä sademet-
sien ekosysteemit kiinnostivat lähiluontoa enemmän. Etelä-Suomen läänissä 
vastauskeskiarvo oli kaikkien muiden läänien vastauskeskiarvoa korkeampi, 
Itä-Suomen lääniin ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Kysymys siitä, tuli-
siko susia metsästää enemmän, jakoi oppilaiden mielipiteitä alueellisesti. Myön-
teisimmin susien metsästämiseen suhtauduttiin Oulun ja Itä-Suomen läänissä. 
Etelä-Suomen läänin oppilaiden suhtautuminen susien metsästykseen oli tilas-
tollisesti erittäin merkitsevästi kielteisempää kuin Länsi-Suomen, Itä-Suomen tai 
Oulun läänissä.

Oppilaiden asenteet poikkesivat myös kuntatyyppien välillä. Kaupunkimaisessa 
kunnassa asuvat suhtautuivat susien metsästykseen tilastollisesti erittäin merkit-
sevästi kielteisemmin kuin maaseututyyppisessä kunnassa asuvat. Kaupunki-
maisessa kunnassa asuvat olivat myös maaseututyyppisessä kunnassa asuvia 
oppilaita tilastollisesti erittäin merkitsevästi kiinnostuneempia sademetsän kuin 
lähiluonnon tuntemisesta. Maaseutumaisissa kunnissa oppilaat kokivat kaupun-
kimaisten kuntien oppilaita enemmän, että ruoan valintaan vaikuttavat muutkin 
tekijät kuin sen hinta (p < 0,01).
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Maantieto
Maantiedon asennetehtävät liittyivät ympäristökasvatuksellisiin asioihin (kuvio 
29). Kolme kysymyksistä oli henkilökohtaisia: d) Kouluopetus on antanut 
minulle tietoja ja taitoja vaikuttaa yhteisiin asioihin; f) Tulevaisuudessa 
haluan kehittää omaa elinympäristöäni ja vaikuttaa asioihin; g) Olen huoles-
tunut maailman tilasta ja ympäristöasioista. Väittämä g kertoo oppilaan ympä-
ristötietoisuudesta sekä d ja f siitä, miten oppilas on saanut tietoa vaikuttaa itse 
ja miten valmis hän on toimimaan itse.

Enemmistö oppilaista vastasi myönteisesti kaikkiin maantiedon ympäristökas-
vatuksellisia asioita koskeviin väittämiin. Oppilaat pitivät oman asuinalueen 
ja elinympäristön tuntemista tärkeänä, kokivat vieraiden alueiden tuntemisen 
lisäävän suvaitsevaisuutta sekä pitivät kansainvälisyyttä hyvänä asiana. Enem-
mistö oppilaista (72 %) oli huolestunut maailman tilasta. Suurin osa oppilaista 
(79 %) koki, että he saavat koulussa tietoa vaikuttamisesta yhteisiin asioihin ja 
haluavat kehittää omaa elinympäristöä (72 % ).
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g) Olen huolestunut maailman tilasta ja 
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c) Kansainvälisyys on hyvä asia.

b) Vieraiden alueiden tunteminen lisää 
suvaitsevaisuutta.

a) Oman asuinalueen ja elinympäristön 
tunteminen on tärkeää.

%
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kuvio 29. Oppilaiden suhtautuminen ympäristökasvatuksellisiin asioihin. 

Tytöt suhtautuivat poikia tilastollisesti erittäin merkitsevästi myönteisemmin 
kaikkiin maantiedon asenneväittämiin. Tytöt olivat myös poikia huolestu-
neempia ympäristön tilasta. Erityisen suuri eroavaisuus asenteissa oli väittä-
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missä: ”Olen huolestunut maailman tilasta ja ympäristöasioista” ja ”Kansain-
välisyys on hyvä asia”.

Suomenkielisten koulujen oppilailla oli positiivisemmat asenteet kuin ruotsin-
kielisten koulujen oppilailla erityisesti ko skien kansainvälisyyttä ja suvaitsevai-
suutta, joka lisääntyy, kun tunnetaan vieraita alueita (p < 0,001). (Oletuksena 
on, että tieto lisää suvaitsevaisuutta.) Myös oman elinympäristön kehittämisen 
halussa ja huolestuneisuudessa maailman tilasta oli tilastollisesti merkitsevä 
ero. Etelä-Suomen oppilaat olivat huolestuneempia ympäristön tilasta kuin 
Länsi-Suomen oppilaat (p  <  0,01). Ruotsinkielisten koulujen oppilaat pitivät 
ympäristön tutkimista tärkeämpänä kuin suomenkielisten koulujen oppilaat 
(p < 0,01).

Fysiikka
Fysiikan asennetehtävässä kysyttiin oppilaiden mielipiteitä energialähteistä 
(kuvio 30), joista oli ensin tietoa tekstissä: ”Vuonna 2012 vähintään 25  % 
rakennuksen tilojen ja ilmanvaihdon lämmityksen energiasta tulee tuottaa 
ympäristösyistä uusiutuvalla energialla. Tällöin talo lämpenee puulla, pelle-
teillä tai maan, vesistön tai kallion energiaa hyödyntävällä lämpöpumpulla. 
Suomessa on n. 250 000 öljyllä ja 400 000 sähköllä lämpenevää pientaloa. 
Yhä useimmat valitsevat kotiinsa useita energialähteitä eli hybridilämmityksen. 
Esimerkiksi aurinkoenergiaa hyödynnetään lisälämpönä, koska Auringosta 
saa Suomessa yllättävän paljon energiaa.”
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Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kuvio 30. Oppilaiden suhtautuminen energiantuotantoon liittyviin asioihin. 
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Kaksi tehtävän väitettä oli omakohtaisia (kuvio 30). Oppilaalta kysyttiin, onko 
hän valmis maksamaan ympäristöystävällisen energian käyttöönotosta. Toinen 
väite koski energiantuotannon kiinnostavuutta. Oppilaista selvä enemmistö oli 
sitä mieltä, että luonnontieteillä on suuri merkitys, koska ne auttavat ihmis-
kuntaa saamaan uutta tietoa ympäristöasioista ja että lämpöä pitäisi tuottaa 
mahdollisimman paljon uusiutuvilla luonnonvaroilla. Yli puolet oppilaista 
(61 %) oli valmiita (täysin tai osittain samaa mieltä) maksamaan ympäristöys-
tävällisemmästä energia sta, ja noin puolet piti energiantuotantoa ainakin jonkin 
verran kiinnostavana. Kaupunkimaisissa kunnissa maksettaisiin maaseutu-
maisia mieluummin ympäristöystävällisen energian käyttöönotosta (p < 0,01). 
Etelä-Suomessa oli myönteisempi käsitys energiantuotannon kiinnostavuudesta 
kuin Itä-Suomessa (p < 0,001).

Tyttöjen ja poikien asenteissa oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ero kaikissa 
fysiikan asenneväittämissä. Tytöt olivat poikia enemmän samaa mieltä siinä, 
että lämpöä pitäisi tuottaa mahdollisimman paljon käyttämällä uusiutuvia luon-
nonvaroja. Tytöt olisivat myös valmiimpia maksamaan ympäristöystävällisen 
energian käyttöönotosta. Tytöt olivat myös poikia enemmän sitä mieltä, että 
luonnontieteillä on suuri merkitys uuden tiedon tuottamisessa liittyen esimer-
kiksi ympäristöasioihin.

Kemia
Kemian asennetehtävä liittyi vihreään kemiaan, josta oli tekstiselitys: 

”Kemian tutkimus ja opetus on pyrkinyt noudattamaan 1990-luvulta lähtien 
ns. vihreän kemian periaatteita. Vihreän kemian tavoitteena on kehittää 
mahdollisimman ympäristöystävällisiä toimintatapoja, kemiallisia yhdisteitä 
ja prosesseja erilaisiin tarpeisiin. Se tarkoittaa, että vähennetään haitallisten 
aineiden käyttöä tai syntyä kemiallisten tuotteiden suunnittelu-, valmistus- ja 
sovellusvaiheissa. Vihreän kemian periaatteita voidaan soveltaa myös kemian 
oppitunnilla. Vihreän kemian periaatteisiin kuuluvat muun muassa jätteiden 
synnyn ehkäisy, turvallisten kemikaalien suunnittelu, energian käytön mini-
moiminen, uudistuvien lähtöaineiden käyttö, tuotteiden hajoaminen elin-
kaaren lopussa sekä onnettomuuksien välttäminen esimerkiksi oikeilla kemi-
kaalivalinnoilla.”
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Kuvio 31. Oppilaiden suhtautuminen vihreään kemiaan.

Kemian asennetehtävät oli jaoteltu tehtävävihkossa yleisiin ja omakohtaisiin 
väittämiin. Kolme omakohtaista väittämää koski omaa toimintaa (g, h, i) ja 
kaksi vihreän kemian merkitystä itselle (d, e). Yleiset asenneväittämät koskivat 
vihreän kemian merkitystä ympäristölle (a) ja yhteiskunnan aineelliselle hyvin-
voinnille (c). Muut kak si yleistä kysymystä koskivat vihreän kemian merkitystä 
ympäristöön vaikuttamisessa (b, f). (Kuvio 31.)
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ne olisivatkin kalliimpia.
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e) Vihreän kemian periaatteet ovat tärkeitä 
minulle.
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koska niillä on merkitys tulevaisuudelleni.
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* Väite ja oppilaiden antamat vastaukset on käännetty. Kääntäminen tarkoittaa, että negatiivinen väittämä 
(Vihreän kemian periaatteiden noudattamisella koulussa ei ole merkitystä ympäristön tilaan) on käännetty (Vih-
reän kemian periaatteiden merkityksellä on merkitystä ympäristön tilaan). Myös oppilaiden antamat lukuarvot 
näihin alkuperäisiin väittämiin on käännetty (1 = 4, 2 = 3, 3 = 2, 4 = 1).
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Oppilailla oli myönteinen käsitys vihreän kemian periaatteiden mukaisen 
toiminnan vaikutuksesta ympäristöön. Suuri enemmistö oppilaista koki myös, 
että kemian tutkimuksella ja teollisuudella on mahdollisuus vaikuttaa positii-
visesti ympäristöystävällisempään tulevaisuuteen ja että kemian osaamisella ja 
kehittämisellä on tärkeä merkitys elintason säilyttämisessä. Yli puolet oppilaista 
(55 %) olisi valmis (täysin tai osittain samaa mieltä) maksamaan ympäristöys-
tävällisemmistä tuotteista. Alle puolet oppilaista koki, että kemian osaamisella 
on vaikutusta kuluttajavalintoihin, ja oli noudattanut vihreän kemian periaat-
teita kemian oppitunneilla (täysin tai osittain samaa mieltä). Suomenkieli-
sissä kouluissa oli noudatettu oppilaiden mukaan enemmän vihreän kemian 
periaatteita kuin ruotsinkielisissä kouluissa (p  <  0,001). Kaupunkimaisissa 
kunnissa suhtauduttiin vihreän kemian periaatteisiin (b, d, h) positiivisemmin 
kuin maaseutumaisissa kunnissa (p  <  0,01). Kaupunkimaisissa kunnissa ja 
Etelä-Suomessa oltiin valmiimpia maksamaan ympäristöystävällisistä tuotteista 
useammin kuin maaseutumaisissa kunnissa (p  <  0,001) sekä Itä- ja Länsi-
Suomessa (p < 0,01).

Tytöt olivat poikia tilastollisesti erittäin merkitsevästi enemmän samaa mieltä 
kaikkien kemian asenneväittämien kanssa. Suurin ero sukupuolten välillä oli 
omakohtaisissa väittämissä: ”Vihreän kemian periaatteet ovat tärkeitä minulle”, 
”Kannatan vihreän kemian periaatteita, koska niillä on merkitys tulevaisuu-
delleni” ja ”Olen kuluttajana valmis maksamaan ympäristöystävällisemmistä 
tuotteista, vaikka ne olisivatkin kalliimpia”. Enemmistö tytöistä (69  %) oli 
valmis maksamaan ympäristöystävällisemmistä tuotteista enemmän, pojista alle 
puolet (44 %).

5.5  Yhteiset tehtävät vuoden 1998 arvioinnin kanssa
Luonnontieteiden arviointiin otettiin muutama tehtävä aiemmasta vuoden 
1998 arvioinnista, jotta osaamisen tasoa voitaisiin verrata. Tehtävät annettiin 
oppilaille ja opettajille samassa muodossa kuin aiemmin. Seuranta-arvioinnit 
eivät ole kuitenkaan täysin vertailukelpoisia. Vuonna 1998 tehtäviä oli jokai-
sesta aineesta huomattavasti vähemmän kuin vuoden 2011 arvioinnissa. Lisäksi 
vuonna 1998 tehtävien joukossa oli eri oppiaineiden yhteisiä, science-tyyppisiä 
tehtäviä. Taulukossa 30 on niiden tehtävien ratkaisuprosentteja, jotka olivat 
yhteisiä vuoden 1998 ja tässä (2011) arvioinnissa.

Yhteiset tehtävien sisällöt olivat keskeisiä aiheita opetussuunnitelman perus-

teissa. Ne osattiin huonommin kuin aiemmin kaikissa luonnontieteissä, paitsi 

kemiassa reaktioyhtälö tunnistettiin hieman paremmin kuin aiemmin. Oppi-

laiden tekemät yleisimmät virheet olivat samankaltaisia molemmissa arvioin-

neissa. 
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Taulukko 30. Yhteisten tehtävien osaaminen vuoden 1998 ja 2011 arvioinneissa (*osuus kaikkien 
tehtävien maksimipistemäärästä).

 
1998 Ratkaisuosuus 

(%)
2011 Ratkaisuosuus 

(%)
Erotus 

(prosenttiyksikkö)

BIOLOGIA      

t. 41a solu 64,2 54,8 -9,4

t. 52ab akvaarion ekosysteemi
a. 74,8 a. 56,8                -18,0
b. 71,3 b 67,3                 -4,0

t.53 ekosysteemiin liittyvät 
käsitteet

72,0 59,9 -12,1

t. 70 alkion kehitys 76,3 55,2 -21,1

Yhteensä 5 kpl pisteet: 5 p.
6,1 % 

arviointitehtävistä
MAANTIETO      
t. 7 maan asento 60,0 50,8 -9,2

t. 32abc kartan lukutaito
a. 83,7 a. 71,1 -12,6
b. 53,5 b. 47,8 -5,7
c. 68,6 c. 52,3 -16,3

Yhteensä 4 kpl pisteet: 4 p. 
4,8 % 

arviointitehtävistä
FYSIIKKA      

t. 21 abc sähkön käyttö 
kotona

a. 42,0 a. 36,6 -5,4
b. 53,0 b. 35,5 -17,5
c. 45,6 c. 28,7 -16,9

t. 30 lämpö/johtuminen 22,4 21,7 -0,7

Yhteensä 4 kpl pisteet: 4 p.          
8,2 % 

arviointitehtävistä
KEMIA      

t. 34abc reaktioyhtälö
a. 38,9 a. 39,6 0,6
b. 32,2 b. 26,3 -5,9
c. 74,1 c. 71,4 -2,7

Yhteensä 3 kpl pisteet: 3 p. 
6,5 % 

arviointitehtävistä 

Biologia
Biologian yhteisiä tehtäviä vuoden 1998 arvioinnin kanssa oli 6 %. Vuonna 
1998 biologian tehtävät olivat perustehtäviä, nyt tehtävät luokiteltiin ilmiön 
selittämistä ja fakta- ja käsitetiedon käyttöä vaativiin tehtäviin.
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Biologian yhteisiä tehtäviä osattiin huonommin kuin aiemmin (4–21 prosent-
tiyksikköä). Tehtävässä Solu oppilaan tuli tunnistaa kasvisolu. Oikean kuvan 
tunnisti 55 % oppilaista. Yleisin väärä vastaus oli tohvelieläin. Näin vastattiin 
myös vuonna 1998. Vuonna 1998 oikean vastauksen valitsi kuitenkin 64  % 
oppilaista. Tehtävän Akvaarion ekosysteemi ensimmäisessä osiossa piti valita, 
mistä osista eliöyhteisö koostuu, ja toisessa osiossa, mitä yhteyttämistuotetta 
vapautuu fotosynteesissä. Noin puolet osasi vastata ensimmäiseen kohtaan 
oikein. Vuonna 1998 sen osasi noin 75 % vastaajista. Sekä vuonna 1998 että 
vuonna 2011 yleisin virheellinen vastaus oli: ”eliöyhteisöön kuuluvat vihreät 
kasvit, ravintosuolat ja vesi”. Oppilaat eivät olleet ilmeisesti sisäistäneet käsit-
teiden ekosysteemi ja eliöyhteisö eroa. Tehtävän toisen osion oli ratkaissut 
oikein alle 70 % oppilaista. Yleisin väärä vastaus oli: ”vesikasvit luovuttavat 
kalojen käyttöön hiilidioksidia”. Tämä oli yleisin väärä vastaus myös vuonna 
1998. Yhteyttäminen on elämän kannalta keskeinen reaktio, minkä takia väärien 
vastausten määrää voidaan pitää suurena. 

Alkion kehitykseen liittyvän tehtävän osasi ratkaista 55 % oppilaista. Vuonna 
1998 tehtävän ratkaisi oikein 76 % oppilaista. Vuonna 2011 tehtävä oli tehtävä-
vihkon lopussa, minkä takia moni oppilas ei välttämättä jaksanut enää keskittyä 
ja lukea tehtävänantoa ja annettuja vaihtoehtoja kunnolla. Viidesosa oppilaista 
oli valinnut virheellisen vaihtoehdon: ”alkion kehitys alkaa, kun siittiö kiin-
nittyy kohdun seinämään”. Lisääntymiseen liittyviä asioita käydään läpi yleensä 
9. luokan ihmisen biologian kurssilla. Lisääntymisbiologiaa käsitellään myös 
terveystiedossa. Enemmistö terveystiedon opettajista sanoo opettavansa seksu-
aalisuuteen liittyviä asioita 8.–9. luokalla (Kannas ym. 2009, 100).

Maantieto
Maantiedon tehtävistä 5 % oli yhteisiä vuoden 1998 arvioinnin kanssa. Tehtävät 
olivat silloin perustehtäviä, nyt ne luokiteltiin ilmiön selittämistä ja aineiston 
käyttöä vaativiin tehtäviin.

Kaikkien yhteisten maantiedon tehtävien ratkaisuprosentti laski vuodesta 1998 
(6–16 prosenttiyksikköä). Maan asentoon liittyvän tehtävän ratkaisuosuus oli 
laskenut 9 % edellisestä. Yleisin väärä vastaus oli karkauspäivä, joka oli moniva-
lintavaihtoehdoissa ensimmäisenä. Tehtävissä Kartan lukutaito piti tarkastella 
annettua karttakuvaa. Ensimmäisessä kohdassa piti ratkaista etäisyys, toisessa 
kohdassa ilmansuunta ja kolmannessa kohdassa tarkastella korkeuskäyriä. Etäi-
syyden määrittely osattiin parhaiten. Tehtävän toisessa kohdassa piti valita, 
mihin ilmansuuntaan joki virtaa. Sekä vuonna 1998 että 2011 yleisin väärä 
vastaus (24 % oppilaista valinnut) oli luode. Tämä on ymmärrettävää, koska 
kuvassa ollut joki virtasi luode–kaakkoakselilla. Oppilaat olivat ymmärtäneet 
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ilmansuunnat oikein, mutta eivät ymmärtäneet, että joki virtaa kohti järveä eikä 
poispäin järvestä.

Fysiikka ja kemia
Fysiikan yhteisiä tehtäviä vuoden 1998 arvioinnin kanssa oli 8 % tehtävistä. 
Fysiikan yhteiset tehtävät osattiin huonommin (1–18 prosenttiyksikköä) kuin 
aiemmin. Tehtävä Lämpö/johtuminen osattiin yhtä heikosti kuin aiemmin. 
Suurin osa oppilaista (62 %) arvioi väitteen: ”Matto johtaa paremmin lämpöä 
kuin kivilattia” selittävän tilanteen.

Tehtävissä Sähkön käyttö kotona kysyttiin sähkön perussuureista ja yksiköistä 
(ks. luku 6.3). Tehtävä oli keskivaikea. Oppilaiden tuli tunnistaa sähköopin 
perussuureet ja niiden yksiköt sekä arvioida hiustenkuivaajan turvallisuutta 
kotimaassa ja ulkomailla. Oikeassa vastauksessa tuli olla suureen nimi, muttei 
yksikköä. Oikeiden termien käyttö oli oppilaille vaikeaa, ja vastauksissa esiintyi 
omia käsitteitä: ”volttinen sähkö”, ”Laite kuluttaa 900 wattia sähköä”. Oppilailta 
menivät sekaisin tehon ja kulutuksen käsitteet, eivätkä opettajat puuttuneet 
tähän tai huomanneet tätä. Opettajien hyväksymiä vastauksia olivat esimerkiksi 
vastaus: ”125 volttia tulee laitteeseen sähköä”, ”Se toimii 125 voltin energialla”, 
”Pistorasiasta pitää tulla 125 V virtaa”. Oppilaat eivät hallinneet täsmällisen 
vastauksen kirjaamista, heiltä sekoittuivat suureet ja yksiköt. 

Kemian yhteisiä tehtäviä vuoden 1998 arvioinnin kanssa oli 7  %. Kemian 
yhteiset tehtävät liittyivät reaktioyhtälöön, sen merkitsemiseen ja tulkintaan 
sen merkityksestä. Reaktioyhtälö tunnistettiin hieman paremmin kuin aiemmin, 
kemiallisten merkintöjen tulkinta osattiin hieman huonommin (3–5 prosenttiyk-
sikköä). Näiden yhteisten tehtävien osaamista tarkastellaan tarkemmin luvussa 
6.4.
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6  Oppiaineiden yksityiskohtaisia tuloksia 

Tässä luvussa tarkastellaan biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian yksityis-
kohtaisia oppimistuloksia. Tulosten arvioinnissa käytetään Opetushallituksessa 
sovittua asteikkoa* tai puhutaan tehtävien ratkaisuprosentista määritellystä 
vaikeustasosta: < 40 vaikea tehtävä, 40–60 keskivaikea tehtävä, > 60 helppo 
tehtävä. 

*Koska Opetushallituksen oppimistulosten arvioijilla oli tarve yhtenäistää ja selkeyttää 

eri oppiaineiden vuoden 2011 arvioinnista raportoimista, luotiin seuraava ratkaisupro-

senttien luokittelu kuvaamaan osaamista: 0–20 % heikko, 21–35 % välttävä, 36–50 % 

kohtalainen, 51–65 % tyydyttävä, 66–80 % hyvä, > 80 kiitettävä. Luokittelu ei vastaa 

kouluarvostelua. 

6.1  Biologia
Biologian osaaminen oli keskimäärin tyydyttävää (taulukko 31). Oppilaat saivat 
biologiasta keskimäärin 52 % enimmäispistemäärästä. Oppilaat osasivat fakta- 
ja käsitetietoa tyydyttävästi, mutta menetelmätietoa kohtalaisesti (erotus 20,5 
prosenttiyksikköä). Parhaiten ratkaistiin eliöiden rakennetta ja luokittelua sekä 
ihmisen rakennetta ja elintoimintoja koskevat tehtävät. Valintatehtävät osattiin 
paremmin kuin tuottamistehtävät, jotka osattiin kohtalaisesti. Ilmiöiden selittä-
mistä vaativista tehtävistä ja tuottamistehtävistä kukaan ei saanut maksimipis-
teitä.
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Taulukko 31. Biologian keskeiset tulokset.

 
Ratkaisu-

prosentti (%)
Hajonta

Minimi-/maksimi-
  ratkaisuprosentti (%)

Tehtävien osuus 
arvioinnista (%)

Koko arviointi 52,0 16,90 0/93,9  

Luonnontieteellinen osaaminen 

Fakta-  ja käsitetieto 59,4 18,10 0/100,0 70,7*
Lisääntyminen, perinnöllisyys ja 
evoluutio 

57,9 22,10 0/100,0 14,6

Eliöiden rakenne ja luokittelu  60,8 19,02 0/100,0 30,5
Ihmisen rakenne ja 
elintoiminnot  

60,7 22,37 0/100,0 15,9

Ekosysteemien rakenne ja 
toiminta  

55,3 25,99 0/100,0 9,8

Menetelmätieto 38,9 17,86 0/92,1 46,3*
Ilmiöiden selittäminen  38,9 17,86 0/92,1 46,3
Tehtävätyypit        
Valintatehtävät  57,5 19,00 0/100,0 67,1
Tuottamistehtävät  40,8 16,23 0/92,6 32,9

* Fakta- ja käsitetiedossa ja menetelmätiedossa oli osittain samoja tehtäviä.

Oppilaiden ratkaisuosuudet (kuvio 32) biologiassa jakaantuivat siten, että 
hyvin (66–80 %) ja kiitettävästi (81–100 %) osaavia oppilaita oli vähemmän 
kuin kohtalaisesti (36–50 %) ja välttävästi (21–35 %) osaavia oppilaita. Heikosti 
osaavia oppilaita (< 20 %) oli 4 % otoksesta. Oppilaista 45 % sai alle puolet 
biologian tehtävien maksimipistemäärästä.

0

5

10

15

20

25

30

35

[0 - 20] ]20 - 35] ]35 - 50] ]50 - 65] ]65 - 80] ]80 - 100]

Os
uu

s o
pp

ila
ist

a (
%)

Ratkaisuosuus (%)

Kuvio 32. Biologian oppimi stulosten jakauma. 
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Tytöt osasivat biologiassa sekä fakta- ja käsitetietoa että menetelmätietoa tilas-
tollisesti erittäin merkitsevästi poikia paremmin (taulukko 32).

Taulukko 32. Tyttöjen ja poikien bi ologian tulokset.

 
 

POJAT TYTÖT Pojat – tytöt 
erotus 

(%-yksikköä)
Tilastollinen ero Ratkaisu-

prosentti (%)
 Ratkaisu-

prosentti (%) 
Käsite- ja faktatieto 56,4 62,7 -6,3 p < 0,001
Menetelmätieto 36,1 41,9 -5,8 p < 0,001

Valinta- ja tuottamistehtävät 
Biologian valintatehtävät olivat pääasiassa monivalintatehtäviä, joissa oppilaan 
tuli valita neljästä väittämästä oikea. Biologian tehtävistä 67 % oli valinta- ja 
33 % tuottamistehtäviä. Oppilaat osasivat valintatehtäviä tyydyttävästi (ratkaisu-
osuus 57 %) ja tuottamistehtäviä kohtalaisesti (ratkaisuosuus 41 %). Seuraavassa 
on esimerkkejä tehtävätyypeistä.

Tehtävä Puolukan lehden rakenne oli yhden pisteen monivalintatehtävä, joka 
osoittautui vaikeustasoltaan helpoksi (ratkaisuosuus 65 %). Oppilaista 18 %:n 
mielestä puolukan lehdet ovat vahapintaiset, jotta ne kestävät paremmin 
pakkasta.
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Tehtävä Ekologinen pyramidi on esimerkki yhdistelytehtävästä. Tehtävässä tuli 
yhdistää ekologisen pyramidin tasoille oikeat sanat sekä valita oikea vaihto-
ehto perustelemaan, miksi ekologisen pyramidin ylempi taso on edellistä tasoa 
kapeampi. Tehtävä oli vaikeustasoltaan keskivaikea (ratkaisuosuus 48 %). 

Tehtävä Elimistön toiminta oli vaikea tuottamistehtävä, josta oppilaat saivat 
keskimäärin 34 % maksimipisteistä. 

Lähdet juoksemaan kiireessä portaita neljänteen kerrokseen. Mitä muutoksia 
elimistössäsi tapahtuu? Kerro neljä asiaa ja myös miksi näin tapahtuu.

1 asia = 1 piste, täydet pisteet (8 p.) saa, kun on maininnut 4 tapahtumaa perus-
teluineen. Ilman perusteluja maksimi 4 p.

Mitä elimistössä tapahtuu? Miksi näin tapahtuu?  
Sydämen syke kohoaa.  Jotta solut saavat enemmän glukoosia (sokeri, ravinto, 

energia kelpaavat) ja happea.
Vastauksena sydämen toiminta 
muuttuu, ei tule pisteitä. Pitää osata 
kertoa muutoksen suunta.

 Koska aivoista on lähtenyt käsky -> johtaa sykkeen 
kohoamiseen. Jos ainut perustelu, ei riittävä, kelpaisi 
kaikkeen.

Veren CO2 määrä kasvaa.  Koska soluhengitys nopeutunut: lihassolut tekevät enemmän 
työtä ja tuottavat enemmän hiilidioksidia.

Hengitys tihenee.  Koska valtimoveren CO2 määrän kasvu aiheuttaa sen, että 
rasitustilassa hengitys tihenee ja syvenee. 

 Koska tihentyneen hengityksen avulla keuhkot pystyvät 
poistamaan enemmän elimistössä muodostunutta 
hiilidioksidia.

 Koska solut tarvitsevat enemmän happea.
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Hikoilu  Koska elimistö pyrkii poistamaan ylimääräistä 
(soluhengityksessä muodostunutta) lämpöenergiaa 
(lämpökin käy), viilentäminen käy myös. 

Väsyminen  Koska lihakset eivät ole saaneet riittävästi happea -> johtaa 
maitohapon kertymiseen, johtaa lihasten jäykistymiseen ja 
väsymyksen tunteeseen.

 Koska lihakset tekevät enemmän työtä. 
Lihaskipu  Koska kovassa rasituksessa lihakset eivät saa riittävästi 

happea -> johtaa lihaksen hetkelliseen happamoitumiseen 
-> kipu.

 Maitohappoa kertyy lihakseen.
Lihasten toimiminen yhdessä -> jalat 
liikkuu jne.

 Koska elimistö kykenee hermoston avulla säätelemään 
liikettä ja koordinaatiota ym.

Lihassolujen supistuminen lihaksissa  Koska lihassoluun tulee hermon välittämä sähköinen 
impulssi.

Verenkierto lisääntyy.  Koska sydämen syke on kohonnut.
 Koska soluille pitää kuljettaa nopeammin happea ja 

glukoosia.
Iho alkaa punoittaa.  Koska ihon verenkierto on vilkastunut.

 Koska pintaverisuoniston avulla viilennetään elimistöä.
Elimistö kuluttaa enemmän energiaa 
(sokeri, ravinto käy myös).

 Koska solut tarvitsevat enemmän glukoosia (sokeri, ravinto, 
energia kelpaavat) ja happea.

* Adrenaliinin määrän kasvu hyväksyttiin myös.

Suurin osa vastaajista oli kuvaillut muutokseksi hikoilun, sykkeen nousun, 
hengityksen tihenemisen ja jalan liikkumisen. Perusteluja oli osattu kirjavasti 
ja useimmiten vähän sinnepäin. Oppilaiden vastauksissa oli paljon kehäpää-
telmiä, kuten ”syke nousee, koska sydän lyö nopeammin.”.

Esimerkki 8 pisteen vastauksesta:
1. Sydän alkaa pumpata nopeammin jotta veri kuljettaisi happea lihaksille 

nopeammin. (2 p.)
2. Keuhkot hengittävät nopeammin, sillä elimistön pitää saada enemmän 

happea. (2 p.)
3. Lihaksen alkavat supistella nopeammin hermosto käskyjen mukaan. (2 p.)
4. Iho alkaa hikoilla, sillä solujen tuottama liikalämpö pitää poistaa. (2 p.)
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Esimerkki 4 pisteen vastauksesta:
1. Hengityksen kulku nopeutuu. (1 p.)
2. Pulssi ja syke nousee. (1 p.)
3. Elimistö joutuu käyttämään enemmän energiaa. (1 p.)
4. Hikeä alkaa erittymään. (1 p.)

Fakta- ja käsitetietotehtävät 
Fakta- ja käsitetieto -luokkaan kuuluvissa tehtävissä mitattiin käsitteiden ja ilmi-
öiden osaamista. Oppilaat saivat keskimäärin 59 % fakta- ja käsitetiedollisten 
tehtävien kokonaispistemäärästä.

Tehtävä Sienten energian hankinta on esimerkki helposta fakta- ja käsitetieto-
tehtävästä (ratkaisuosuus 78 %). 13 % vastaajista oli sitä mieltä, että sienet eivät 
hanki energiaa loisimalla.

Biologian tehtävissä oli useita muistamista ja tunnistamista vaativia käsitetie-
totehtäviä. Nämä liittyivät lajintuntemukseen, ihmisen rakenteeseen ja lisään-
tymiseen sekä eliöiden rakenteeseen ja luokitteluun (liite 1). Osassa oppi-
laiden vastauksia näkyi käsitteiden hallinnan vaikeus. Vaikka solun rakenne 
osattiin tyydyttävästi, oppilailla oli selkeästi vaikeuksia hahmottaa, mitkä ovat 
eri solunosien tehtävät. Tehtävässä Solu elimien tehtävät oppilaan piti yhdistää 
solun rakenneosa ja sen tehtävä. Osio vaati muistamisen lisäksi myös päätte-
lykykyä. Kukan rakenteita tunnistettiin keskimäärin tyydyttävästi, mutta osalla 
oppilaista rakenteet olivat menneet sekaisin. Viidennes oppilaista sekoitti 
kukan terä- ja verholehdet ja kolmannes emin ja heteen keskenään. Usealla 
oppilaalla oli vaikeuksia kukan toiminnon ja rakenneosan yhdistämisessä. Vain 
neljäsosa vastaajista tiesi, että terälehtien tehtävänä on hyönteisen houkutte-
leminen kukkaan. Myöskään emin ja heteen merkitys ei ollut selvä kaikille, 
sillä vähemmistö (noin 40 %) oppilaista tiesi, että munasolu sijaitsee emissä ja 
siitepöly heteessä.

Kasvin lisääntymiseen liittyvissä käsitteissä oli myös selkeää epäselvyyttä, sillä 
oppilaista 42 % luuli, että kasvin hedelmöityneestä munasolusta syntyy itiö eikä 
siemen (siemenen oli osannut valita 50 % vastaajista). Tehtävässä Pölytys kysyt-
tiin, mitä pölytyksellä tarkoitetaan. Se osoittautui vaikeaksi, sillä 40 % vastasi, 
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että pölytyksessä itiöt lentävät tuulen mukana kauas emokasvista. Kolmannes 
oppilaista vastasi oikein: ”siitepöly leviää kasvin emiin”.

Käsitteiden määrittelyn hankaluus ilmeni myös tehtävässä Biodiversiteetti, 
jossa piti valita lauseelle ”Erilaisten yksilöiden, lajien ja ekosysteemien runsa-
utta kutsutaan” oikea käsite. Vajaa puolet vastaajista tiesi lauseen tarkoittavan 
luonnon monimuotoisuutta, kolmannes (32 %) vastasi, että yksilöiden, lajien ja 
ekosysteemien runsautta kutsutaan ekosysteemiksi.

Kulttuurievoluutiolla tarkoitettiin neljäsosan (26 %) vastaajista mielestä erilaisten 
uskontojen sekoittumista keskenään. 42  % tiesi sen tarkoittavan yhteisöön 
kertyneen tiedon siirtämistä sukupolvelta toiselle.

Menetelmätietotehtävät
Ilmiöt ja niiden selittäminen
Biologian menetelmätiedolliset tehtävät olivat ilmiöiden selittämistä. Tämän-
tyyppisiä tehtäviä oli 46 % kaikista biologian tehtävistä. Suurin osa ilmiöiden 
selittämistä sisältävistä tehtävistä (63 %) kuului vain tähän osioon, eli niitä ei 
ollut fakta- ja käsitetieto-osiossa (ks. luku 3.2; kuvio 2).

Tehtävät, joiden ratkaisussa tarvittiin selittämisen taitoa, ratkaistiin keskimäärin 
heikommin kuin käsite- ja faktatietoa sisältävät tehtävät. Ilmiöiden selittämistä 
vaativiin tehtäviin kuuluivat kaikki tuottamistehtävät, jotka ratkaistiin heikosti 
tai välttävästi (Talveen sopeutuminen, Populaatiokäyrä, Elimistön toiminta) 
(liite 1).

Ilmiöiden selittämisen hankaluus näkyi useassa eri tehtävässä. Tehtävässä 
Ekologinen pyramidi yli puolet oppilaista osasi yhdistää ekologisen pyramidin 
tasot ja tasoille kuuluvat yksilöt, mutta hankalaksi osoittautui perustella, miksi 
ekologisen pyramidin ylempi taso on edellistä kapeampi. Vain 28 % oppilaista 
valitsi oikean vaihtoehdon ”energian määrä vähenee.” Kolmannes oppilaista 
oli sitä mieltä, että ekologisen pyramidin taso on edellistä kapeampi, koska 
yksilöiden ravinnontarve vähenee.

Vaikka oppilaat tunnistivat hyvin ruoansulatuselimistön osat (ratkaisuosuus 
88  %), oli monelle jäänyt epäselväksi ruoansulatuselimistön osien tehtävät 
(ratkaisuosuus 43 %). Tuottamistehtävässä Talveen sopeutuminen oppilaan piti 
lyhyesti kertoa, miten eri eliöt ovat sopeutuneet talveen. Tehtävä osoittautui 
vaikeaksi (ratkaisuosuus 27 %). Evoluutioon liittyvässä käsitteen määrittämis-
tehtävässä viidenneksen mukaan evoluutio on hidastunut, koska monet lajit 
ovat jo kehittyneet niin hyviksi kuin ne voivat. Oppilaista 57 % valitsi oikean 
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vaihtoehdon: ”Evoluutio jatkuu koko ajan perinnöllisen muuntelun ja ympä-
ristöolojen muuttumisen vuoksi.”

Tehtävä Populaatiokäyrä (yhteinen tehtävä vuoden 1998 arvioinnin kanssa) on 
esimerkkinä ilmiön selittämistä vaativasta tehtävästä. Oppilaan piti piirtää diag-
rammi ja perustella piirros sanallisesti. Tehtävä osoittautui vaikeaksi (ratkaisu-
osuus 14 %).

Opettajille lähetetyt tehtävän ratkaisu- ja pisteitysohjeet:

Ratkaisu: Perustelussa ja piirroksessa saa yhden pisteen siitä, että pöllöpopu-

laatio on esitetty pienemmäksi kuin saaliseläinpopulaatio. Toinen piste syntyy 

siitä, jos pedon käyrän huiput on piirretty viiveellisenä saaliseläimen käyrän 

huippujen jälkeen ja viive on sanallisesti perusteltu. Pelkkä oikein piirretty 

käyrä ilman perusteluja tuottaa vain pisteen. Pelkkä oikea perustelu ilman 

piirrosta tuottaa vain pisteen. Maksimipistemäärä 2 p.

Populaatiotehtävän pisteitysohjeet osoittautuivat puutteellisiksi ja vaikeasel-
koisiksi, minkä takia oppilaiden vastausvihkot tämän tehtävän osalta pistei-
tettiin uudelleen Opetushallituksessa. Opettajien antamat pistemäärät vaihte-
livat paljon. Diagrammista sai pisteen, jos oli osannut piirtää pöllöpopulaation 
maksimikoon viiveellä myyräpopulaatioon ja pöllöjen määrän myyriä pienem-
mäksi. Oppilailta ei mennyt pisteitä pois siitä, jos käyrä oli piirretty katkoviivan 
sijaan kokonaisena viivana tai siitä, jos pöllöjen määrä oli piirretty normaalia 
pöllöpopulaatiota suuremmaksi. Perusteluissa tuli olla maininta viiveestä tai 
lisääntymisestä seuraavina vuosina.
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Esimerkki Populaatiokäyrä tehtävän tyypillisestä 0 pisteen vastauksesta, joka 
oli alun perin pisteitetty 1pisteeksi.

Esimerkkivastaus jäi pisteettä, koska pöllökäyrän huiput oli piirretty viiveellä, 
mutta ne olivat pääsääntöisesti piirretty korkeammiksi kuin saalispopulaation 
huiput. Perustelu ei täyttänyt myöskään pisteitysohjeiden vaatimuksia.

Muita tyypillisiä 0 pisteen perusteluja olivat: ”Mitä enemmän myyriä, sitä 
enemmän pöllöjä”, ”Koska pöllöt syövät myyriä ja lisääntyvät silloin kun niitä 
on paljon”, ”Pöllöt lisääntyvät paremmin kun niillä on myös ravintoa, joten 
kun myyriä on paljon silloin myös pöllöjä on ja toisin päin.” Usean oppilaan 
vastauksessa näkyi, että he olivat ymmärtäneet pöllöjen eli saalistajien määrän 
vaihtelevan ja riippuvan saaliin määrästä, mutta monelle oli kuitenkin jäänyt 
epäselväksi, että saaliin määrä ei vaikuta saalistajan määrään samana vuonna, 
vaan vasta seuraavina vuosina, jolloin uudet poikaset syntyvät.

Esimerkki 2 pisteen vastauksesta: 

Tässä tehtäväesimerkissä oppilas oli saanut kuvaajasta yhden pisteen, vaikka 
pöllöjen määrä olikin piirretty normaalitilannetta korkeammaksi. Oppilaan piir-
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tämässä käyrässä pöllöjä oli myyriä vähemmän ja käyrien huiput olivat eri 
kohdissa. Perustelussa oli mainittu viive.

6.2  Maantieto
Yleinen maantiedon osaamisen taso oli tyydyttävää (taulukko 33). Oppilaat 
saivat maantiedon kokeessa keskimäärin 62 % enimmäispistemäärästä.

Osaamisen taso oli sekä fakta- ja käsitetieto- että menetelmätietotehtävissä 
tyydyttävää (taulukko 33). Fakta- ja käsitetietotehtävien osa-alueista oppilaat 
ratkaisivat hyvin Suomeen ja Eurooppaan liittyvät tehtävät. Ilmiöitä osattiin 
selittää kohtalaisesti, sen sijaan aineistoa osattiin käyttää hyvin. Valintatehtävät 
osattiin paremmin kuin tuottamistehtävät. Kukaan ei saanut maksimipisteitä 
tehtävissä, jotka liittyivät Aineiston käyttöön ja Yleismaantieteellisiin ilmiöihin 
ja käsitteisiin.

Taulukko 33. Maantiedon keskeiset tulokset.

 
Ratkaisu-

prosentti (%)
Hajonta

Minimi/maksimi-
ratkaisu-prosentti 

(%)

Tehtävien osuus 
arvioinnista (%)

Koko arviointi 61,5 15,22 1,2/96,4  
Luonnontieteellinen osaaminen      
Fakta- ja käsitetieto 59,9 16,00 0/98,1 63,1*
Paikannimistö 53,1 22,89 0/100,0 10,7
Yleismaantieteelliset ilmiöt ja 
käsitteet 

59,8 16,72 0/97,2 42,9

Eurooppa  65,4 25,18 0/100,0 3,6
Suomi  69,5 22,27 0/100,0 6,0
Menetelmätieto 59,3 15,66 0/94,6 66,7*
Aineiston käyttö  66,9 15,69 0/97,3 44,0
Ilmiöiden selittäminen  44,5 19,40 0/100,0 22,6
Tehtävätyypit        
Valintatehtävät  65,5 14,48 2,6/100,0 45,2
Tuottamistehtävät  58,1 17,55 0/100,0 54,8

* Fakta- ja käsitetiedossa ja menetelmätiedossa oli osittain samoja tehtäviä.

Oppilaiden ratkaisuosuudet maantiedossa (kuvio 33) jakaantuivat siten, että 
hyvin (66–80  %) ja kiitettävästi (81–100  %) osaavia oppilaita oli enemmän 
kuin kohtalaisesti (36–50 %) ja välttävästi (21–35 %) osaavia oppilaita. Heikosti 
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osaavia oppilaita (< 20 %) oli vähän (0,8 % otoksesta). Vajaa neljännes oppi-
laista (23 %) sai alle puolet maksimipisteistä.
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Kuvio 33. Maantiedon oppi mistulosten jakauma.

Tytöt ja pojat osasivat fakta- ja käsitetietoa yhtä hyvin. Tytöt osasivat Aineiston 
käyttö -tehtäviä tilastollisesti erittäin merkitsevästi ja Ilmiöiden selittämistä 
vaativia tehtäviä merkitsevästi poikia paremmin (taulukko 34). 

Taulukko 34. Tyttöjen ja poikien maantiedon tu lokset.

 
 

POJAT TYTÖT Pojat – tytöt 
erotus 

(%-yksikköä)
Tilastollinen ero Ratkaisu-

prosentti (%)
 Ratkaisu-

prosentti (%) 
Käsite- ja faktatieto 59,2 60,6 -1,4       ei eroa
Menetelmätieto 58,2 60,4 -2,2 p < 0,001
 - Aineiston käyttö 65,9 68,0 -2,1 p < 0,001
 - Ilmiöiden selittäminen 43,4 45,7 -2,3  p < 0,01

Valinta- ja tuottamistehtävät 
Maantiedon valintatehtävät olivat pääasiassa monivalintatehtäviä, joissa oppi-
laan tuli valita neljästä väittämästä oikea. Maantiedon tehtävistä 45 % oli valinta- 
ja 55 % tuottamistehtäviä. Oppilaat osasivat valintatehtäviä hyvin (ratkaisuosuus 
66 %) ja tuottamistehtäviä tyydyttävästi (ratkaisuosuus 58 %). Seuraavassa on 
esimerkkejä tehtävätyypeistä.



122

Tehtävä Poimuvuoristo on esimerkki helposta yhden pisteen monivalintateh-
tävästä (ratkaisuosuus 75 %). Oppilaista 14 % oli sitä mieltä, että nuori poimu-
vuoristo on korkea, mutta loivapiirteinen.

Tehtävä Kartan tulkinta on esimerkki tuottamistehtävästä. Oppilaan tuli 
tarkastella karttaa ja kertoa lyhyesti, mitä palveluja alueelta löytyy sekä mihin 
kyseisen kartan alueella tulisi rakentaa jalkapallokenttä. Tehtävä oli vaikeusta-
soltaan helppo (osio b ratkaisuosuus 86 %, osio c ratkaisuosuus 66 %).

b) Tarkastele kartalla kuvatun alueen palvelutarjontaa. Mitä 
palveluja alueelta löytyy?

koulu, autokorjaamo, kioski, puhdistamo ja ratsastuskenttä. 
(0–1 palvelua mainittu = 0 p
2–3 palvelua mainittu = 1 p
4–5 palvelua mainittu = 2 p)

c) Alueelle on suunniteltu urheilukentän rakentamista. Kentän 
sijainniksi on ehdotettu karttaan merkittyjä paikkoja 1, 2 ja 3. 
Mikä ehdotetuista paikoista olisi paras kentälle? Perustele.

Kentälle paras paikka olisi kartan nro 1, sillä se sijaitsee lähellä 
asutusta ja muita palveluja, ja sinne on hyvät kulkuyhteydet. 
Lisäksi kartan nro 1 sijaitsee tasaisella alueella. 1 piste siitä, 
että osaa valita oikean vaihtoehdon kentälle. 2 pistettä 
perusteluista siten, että kaksi seuraavista asioista on mainittu: 

kenttä sijaitsee lähellä asutusta (ja muita palveluja)
kentälle on hyvät kulkuyhteydet 
kenttä sijaitsee tasaisella alueella. 

Osio b ja c yhteensä, maksimipisteet: 5 p.
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Fakta- ja käsitetietotehtävät
Fakta- ja käsitetieto -luokkaan kuuluvissa tehtävissä mitattiin käsitteiden ja ilmi-
öiden osaamista (muistamista, tunnistamista ja ymmärtämistä). Oppilaat saivat 
keskimäärin 60 % fakta- ja käsitetietotehtävien kokonaispistemäärästä. Oppilaat 
ratkaisivat hyvin yleismaantieteellisiä ilmiöitä ja käsitteitä sisältäviä tehtäviä (liite 
2). Suomen väkilukuun ja kasvillisuuteen sekä EU:n lippuun liittyvät tehtävät 
osoittautuivat myös helpoiksi.

Suomen paikannimistö osattiin keskimäärin kohtalaisesti. Parhaiten osattiin 
nimetä isoja kaupunkeja, kuten Helsinki (ratkaisuosuus 93 %), Oulu (ratkai-
suosuus 81 %) ja Turku (ratkaisuosuus 76 %). Huonoimmin oppilaat osasivat 
nimetä jokia. Vuoksen osasi nimetä 8 % oppilaista ja Kymijoen 13 % oppilaista. 
Järvistä tutuin oli Saimaa (ratkaisuosuus 54  %) ja vastaavasti tuntemattomin 
Pielinen (ratkaisuosuus 8 %).

Menetelmätiet otehtävät
Ilmiöiden selittäminen
Maantiedon ilmiön selittämistä vaativat tehtävät osattiin keskimäärin kohtalai-
sesti (taulukko 33). Selvä enemmistö oppilaista ratkaisi Suomen elinkeinoihin, 
Euroopan kasvillisuuteen ja Itämeren erityispiirteisiin liittyvät tehtävät. 

Osassa ilmiön selittämistä vaativia tehtäviä oli havaittavissa oppilaiden väärin-
ymmärryksiä. Esimerkiksi tehtävässä Maan akseli puolet oppilaista osasi vastata 
oikein kysymykseen, joka liittyi Maan asentoon ja sen vaikutukseen vuoden-
aikoihin. Kolmannes oppilaista valitsi väärän vaihtoehdon: ”Jos Maan kuviteltu 
akseli olisi kohtisuorassa (90) kiertoradan tasoon nähden, myös päivänta-
saajan seudulla olisi neljä vuodenaikaa”. 

Maanjäristysten sijoittuminen maankuoren laattoihin nähden osattiin tyydyttä-
västi, mutta perustelu sille, miksi maanjäristykset ovat Suomessa harvinaisia, 
osattiin vain kohtalaisesti. Monen oppilaan perusteluna oli: ”koska Suomessa ei 
ole tulivuoria.” Osa oppilaista sekoitti koordinaattien määritystehtävässä idän ja 
lännen sekä ilmoitti virheellisesti pituuspiirin ennen leveyspiiriä.

Ilmiön selittämistä vaativa tuottamistehtävä oli tehtävä Sääkartta, jossa oppi-
laan tuli tulkita sääkarttaa ja kuvailla kylmälle ja lämpimälle säärintamalle 
tyypillisiä piirteitä. Tehtävä osoittautui vaikeaksi (ratkaisuosuus 30 %). Osalla 
oppilaista meni sekaisin kylmän ja lämpimän rintaman sääilmiöt. Osa oppilaista 
oli sekoittanut myös sen, mitä säällä tarkoitetaan. Monessa vastauksessa vallit-
sevaksi sääksi oli kirjoitettu kylmä tai lämmin rintama ja perusteluna oli sade, 
pilvisyys ja kylmyys.
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Sääkartta kuvaa säätilaa Fennoskandiassa elokuun 23. päivänä kello 18.00. 
Tutki karttaa ja vastaa lyhyesti:

A. Millainen sää vallitsee Turun seudulla ja miksi näin on?
Turun seudulla esiintyy yhtenäistä sadetta. Tuulee lounaasta 
ja ilma on lämmin. Miksi? Nämä ilmiöt liittyvät lämpimään 
rintamaan sen liikkuessa hitaasti alueen yli. (3 p.). *
B. Millainen sää vallitsee Tukholman seudulla ja miksi näin 
on?
Tukholman seudulla esiintyy ajoittaisia sadekuuroja ja 
mahdollisesti ukkosta. Ilma on vielä lämmin ja tuulee 
lounaasta. Miksi? Tällaiset sääilmiöt ovat tavallisia kylmän 
rintaman liikkuessa nopeasti alueen yli. (3 p.). *

*Arvosteluperiaate: Täysiin pisteisiin ei vaadita tuulitietoja, 
mutta niillä voi korvata jonkin muun vastauksessa vaaditun 
tiedon.

**Ratkaisuohjeet osoittautuivat puutteellisiksi, 
joten oppilaiden vastaukset pisteitettiin uudestaan 
Opetushallituksessa ja pisteitysohjeita täydennettiin: 1 p./
sääilmiö (maksimipisteet 2 p.) ja 1 p. perustelusta.

Esimerkkivastaus (0 p.):
a) Turussa vallitsee lämmin rintama, koska on elokuu ja kello on 18, jolloin ei 
ole tullut vielä yöksi lauhkeaa. (0 p., lämpimästä rintamasta myös 0 p., koska 

sitä ei ole käytetty perusteluna.)

b) Tukholmassa vallitsee kylmä rintama. (0 p., koska kylmää rintamaa ei ole 

käytetty perusteluna.)

Esimerkkivastaus (6 p.):
a) Pitkäaikaisia sateita, sillä sen päällä on lämmin rintama, joka aiheuttaa 
suuret pilvikerrokset, jotka satavat alas. Sää melko lämmin. (3 p.)

b) Kovia sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Tukholman seudulla vallitsee 
kylmärintama, jonka seurauksena muodostuu kumpupilviä ja sadekuuroja. 
Sää hieman viileä. (3 p.)
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Aineiston käyttö
Aineiston käyttöä vaativia tehtäviä oli maantiedossa  44 % kaikista tehtävistä. Ne 
olivat vaikeustasoltaan pääasiassa helppoja.

Kierrätystehtävässä ilmeni oppilaille vaikeita käsitteitä. Energiajae tai jäte 
oli enemmistölle oppilaista outo käsite, sillä vain 8  % oppilaista tiesi, mitä 
se tarkoittaa. Puolet oppilaista (48 %) laittoi energiajätteisiin ongelmajätteeksi 
luokitellun energiansäästölampun. Myös rikkinäisten tekstiilien kierrättämisessä 
oli epäselvyyttä, sillä 38 % oppilaista sijoitti rikkinäisen t-paidan kirpputorille 
tai kierrätyskeskukseen.

Tehtävässä Fossiiliset polttoaineet piti tunnistaa fossiiliset polttoaineet ja tehtä-
vässä Uusiutuvat energialähteet tulkita energianlähdediagrammia. Molemmat 
tehtävät osoittautuivat vaikeiksi. Neljäsosan vastaajista mielestä maakaasu ei ole 
fossiilinen polttoaine, ja viidenneksen mielestä myöskään hiili ei kuulu fossii-
lisiin polttoaineisiin. Oppilaista noin kolmasosan mielestä ydinvoima (28 %) ja 
biopolttoaineet (32 %) kuuluvat fossiilisiin polttoaineisiin. Uusiutuvat energian-
lähteet tunnisti diagrammista vain 30 % oppilaista. 

Tehtävä Kartan lukutaito oli yhteinen tehtävä vuoden 1998 arvioinnin kanssa, 
ja se mittasi aineiston käytön hallintaa ja karttakuvan tulkintaa. Tehtävässä piti 
määrittää etäisyys ja ilmansuunta sekä tulkita kartan korkeuskäyriä. Oppilaiden 
osaaminen vaihteli, sillä osion a ratkaisi 71 % oppilaista, osion b 48 % ja osion 
c 52 % oppilaista. 
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6.3  Fysiikka
Fysiikkaa osattiin tyydyttävästi, oppilaat saivat keskimäärin 57 % enimmäispis-
temäärästä (taulukko 35). Fysiikan tehtäville oli tyypillistä, että samassa tehtä-
vässä oli sekä fakta- ja käsitetietoa että menetelmätietoa (ks. luku 3.2: kuvio 
3). Fakta- ja käsitetietotehtäviä osattiin hieman paremmin kuin menetelmätieto-
tehtäviä (erotus 1,9 prosenttiyksikköä). Tuottamistehtäviä osattiin kohtalaisesti. 
Otosoppilaat osasivat hyvin liikkeeseen ja voimaan liittyvät tehtävät. Ilmiöitä 
osattiin selittää vähän huonommin kuin käyttää aineistoa. Kukaan ei saanut 
täysiä pisteitä tehtävistä, jotka liittyvät ilmiön selittämiseen. Fysiikan tehtä-
vien joukkoon haluttiin luokitella myös analysointi- ja arviointitaitoa vaativia 
tehtäviä, vaikka niiden lukumäärä jäi pieneksi (4 kpl / maks. 4 p.).

Taulukko 35. Fysiikan keskeiset tulokset.

 

Ratkaisu-
prosentti (%)

Hajonta
Minimi/maksimi-
ratkaisu-prosentti 

(%)

Tehtävien osuus 
arvioinnista (%)

Koko arviointi 56,8 13,82 8,2/99,0  
Luonnontieteellinen osaaminen      
Fakta- ja käsitetieto 58,7 14,62 10,0/100,0 81,6*
Luonnon rakenteet 52,3 19,11 0/100,0 26,5
Liike ja voima 68,0 20,35 0/100,0 18,4
Energia (lämpö ja sähkö) 58,6 15,90 0/100,0 36,7
Menetelmätieto 56,8 13,95 8,7/98,9 93,8*
Aineiston käyttö 58,6 17,96 5,6/100,0 36,7
Ilmiöiden selittäminen 55,6 13,58 7,1/98,1 57,1
Tehtävätyypit        
Valintatehtävät 60,2 14,22 12,1/100,0 67,4
Tuottamistehtävät 45,5 19,76 0/100,0 32,6

* Fakta- ja käsitetiedossa ja menetelmätiedossa oli osittain samoja tehtäviä.

Oppilaiden ratkaisuosuudet fysiikassa jakaantuivat (kuvio 34) siten, että hyvin 
(66–80 %) ja kiitettävästi (81–100 %) osaavia oppilaita oli vähemmän kuin kohta-
laisesti (36–50 %) ja välttävästi (21–35 %) osaavia oppilaita. Heikon tuloksen 
(< 20 %) sai vain murto-osa oppilaista (0,3 %). Kolmannes oppilaista (32 %) sai 
alle puolet maksimipistemäärästä. 
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Kuvio 34. Fysiikan oppimistulost en jakauma.

Pojat osasivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi paremmin kuin tytöt fysiikkaa 
kaikilla osa-alueilla (taulukko 36). 

Taulukko 36. Tyttöjen ja poikien fy siikan tulokset.

 
 

POJAT TYTÖT Pojat – tytöt 
erotus 

(%-yksikköä)

Tilastollinen 
ero

 Ratkaisu-
prosentti (%)

 Ratkaisu-
prosentti (%) 

Käsite- ja faktatieto 60,3 57,0 3,3 p < 0,001
Menetelmätieto 58,2 55,3 2,9 p < 0,001
 - Aineiston käyttö 59,9 57,3 2,6 p < 0,001
 - Ilmiöiden selittäminen 57,1 54,1 3,0 p < 0,001

Valinta- ja tuottamistehtävät
Valintatehtäviä olivat monivalintatehtävät, joissa oppilas valitsi neljästä vaihto-
ehdosta oikean. Muita fysiikan valintatehtäviä olivat oikein-väärin-tehtävät sekä 
yhdistelytehtävät. Valintatehtäviä oli fysiikan tehtävistä 67 % ja tuottamistehtäviä 
33 %. Oppilaat osasivat (taulukko 35) valintatehtäviä tyydyttävästi (ratkaisu-
osuus 60 %) ja tuottamistehtäviä kohtalaisesti (ratkaisuosuus 46 %).
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Tehtävä Virtapiiri on esimerkki yhdistelytehtävästä. Oppilaan piti valita virta-
piiriin sopiva jännite ja sähkövirta. Tehtävä kuului sisällöllisesti Energia-osioon. 
Tehtävän ratkaiseminen vaati ilmiön selittämisen ja soveltamisen taitoa. Tehtävän 
molemmat osiot olivat keskivaikeita (ratkaisuosuus 45  %). Oikea jännite (a 
52 %, b 49 %) osattiin valita paremmin kuin oikea sähkövirta (a 38 %, b 41 %)

Esimerkki tuottamistehtävästä on tehtävä Värähdysliike. Tehtävä (osiot a ja b) 
luokiteltiin aineiston käyttöä vaativaksi tehtäväksi. Tehtävä oli kokeellisuuden 
kontekstissa. Tehtävän ratkaiseminen edellytti oppilaalta kuvaajan tulkintaa ja 
ymmärrystä heilurin heilahtamisesta. Osio c vaati oppilaalta jo toisenlaista ajat-
telua: analysointia ja arviointia, jotta hän osaisi selittää, miten heiluri toimii, 
kun massa (heiluripallo) muuttuu. Kuvaako sama kuvaaja silloin tilannetta? Eri 
kohtien osaamisessa oli suuria eroja. Ratkaisuprosentit olivat: a 88 %, b 75 % ja 
c 10 %. Kuvaajasta osattiin lukea arvoja kiitettävästi ja heilurin periaate osattiin 
hyvin, mutta koejärjestelyjen arviointi osoittautui vaikeaksi.

Monet oppilaat olivat jättäneet kokonaan vastaamatta c-kohtaan. Tyypillisesti 
oppilaat vastasivat väärin kirjoittamalla, että heilahdusaika kaksinkertaistuu, 
kun painoa tulee kaksi kertaa enemmän. Jotkut oppilaat olivat muistaneet, että 
heilahdusaikaan vaikuttaa vain langan pituus, tai he vastasivat omin sanoin: 
Punnuksella ei ole väliä.
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Maija ja Timo rakensivat oppitunnilla heilurin. He ripustivat 50 gramman punnuksen langan päähän ja 
kiinnittivät langan toiseen päähän statiivin. Heilurilla tutkittiin, miten heilahdusaika riippui heilurin langan 
pituudesta. Tutkimuksen perusteella piirrettiin kuvaaja. Vastaa kysymyksiin.   

a) Mikä on heilurin heilahdusaika, jos langan pituus on 15 cm?
0,8 s (1 p.)

b) Milla tavalla heilahdusaika riippuu langan pituudesta? 
Mitä pidempi lanka heilurissa on, sitä pidempi on heilahdusaika. (1 p.)

c) 50 gramman punnus vaihdetaan 100 gramman punnukseen. Voidaanko tutkimuksen perusteella päätellä heilahdusaika, 
kun langan pituus on 15 cm? Perustele. 
Ei voida, koska tutkimuksessa on eri muuttuja/ muuttujana eri massa. (1 p.) (Pelkkä ei 0 p: pitää perustella.) Heilah-
dusaika riippuu vain langan pituudesta. (myös 1 p.)

Fakta- ja käsitetietotehtävät
Fakta- ja käsitetieto -luokkaan kuuluvissa tehtävissä mitattiin käsitteiden ja ilmi-
öiden osaamista. Oppilaat saivat tehtävästä keskimäärin 59  % enimmäispis-
teistä, pojat osasivat 3 prosenttiyksikköä paremmin kuin tytöt. Tuottamisteh-
tävä Sähkönsiirto on esimerkki fakta- ja käsitetietotehtävästä, jossa mitattiin 
sähkön siirtoon tarvittavien käsitteiden ymmärtämistä. Oppilaan tuli sijoittaa 
kuvaan oikein sähkön siirron eri vaiheet, joten tehtävä oli myös yhdistelyteh-
tävä. Tehtävä osoittautui helpoksi (ratkaisuosuus 65  %). (Osa oppilaista oli 
jättänyt vastaamatta tehtävään ehkä epähuomiossa tehtävän sijainnin takia.) 
Yleinen virhe oli, että generaattori sekoitettiin muuntajaan.

Sähkön tuotannossa ja 
siirrossa voimalaitokselta 
kuluttajille on seuraavia 
vaiheita ja laitteita:

 muuntaja A
 siirtojohtimet B
 energialähde C
 sähkönkäyttö D
 muuntaja E
 generaattori F

½ p kohta; pyöristys alaspäin
2 oikein 1 p

4 oikein 2 p
6 oikein 3 p
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Menetelmätietotehtävät
Ilmiöiden selittäminen
Oppilaat osasivat ilmiön selittämiseen kuuluvia fysiikan tehtäviä tyydyttävästi 
(56 %). Oppilailla oli vaikeuksia perusasioiden tunnistamisessa, ymmärtämi-
sessä ja selittämisessä.

Tehtävässä Sähkön käyttö oppilailla oli vaikeuksia erottaa arkielämässä käytetyt 
suureet (jännite ja teho) ja yksiköt (voltti ja watti) toisistaan (ks. luku 5.5). 
Kuitenkin hiustenkuivaajan soveltuvuuden arvioiminen oli huonoiten osattu 
osio, ja opettaja saattoi hyväksyä epätäsmällisen vastauksen: ”Ei, laite voi 
ylikuumentua” tai ”Ei voi, jos ei ole suojamaadoitusta ja muuntajaa laittee-
seen.” Tehtävän osaamattomuus voi kertoa vaikeudesta tai harjoituksen puut-
teesta kirjoittaa täsmällisiä vastauksia.

Esimerkki 2 pisteen vastauksesta: 

Tehtävä Tutkiminen/Lämpö liittyi aiheeltaan lämmön tutkimiseen. Viimeisen 
kohdan vastauksen pystyi päättelemään tehtävänannosta. Muissa osioissa 
tarvittiin analysoinnin ja arvioinnin taitoja. Oppilaiden tuli arvioida, miten 
fysiikan tutkimuksessa on päädytty siihen, että lämpö ei ole ainetta vaan ener-
giaa. Tehtävä oli vaikea, se osattiin kokonaisuutena välttävästi (ratkaisuosuus 
23 %), mutta osaaminen eri osioissa vaihteli (ratkaisuosuudet: a 6 %, b 14 % ja 
c 48 %). Oppilaat osasivat päätellä tutkimuksen johtopäätöksen kohtalaisesti, 
mutta tutkimusasetelman arviointi osattiin heikosti.

Opettajien oli vaikea pisteittää tämä tehtävä. He pyrkivät tulkitsemaan oppilaan 
ajatteluprosessia, ja heidän antamansa pisteet vaihtelivat paljon. Monet oppilaat 
olivat vastanneet tehtävään, mutta oikeita vastauksia oli vähän (ks. esimerkki 0 
pisteen vastaus). Oppilaat eivät osanneet ilmaista täsmällisesti asioita. Esimer-
kiksi a-kohdassa mainittiin yleisesti vain yksi punnitus. Oikeaksi vastaukseksi 
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olisi myös riittänyt, kun oppilas mainitsee, että tutkitaan massan muuttumista. 
Tyypillinen vastaus osiossa c oli vastaus ”Lämpö ei ole ainetta”, mikä oli oikein. 
Oikea vastaus voi olla lyhyt, kuten näkyy esimerkissä (3 pisteen vastaus). Oppi-
laiden vastauksissa ilmeni käsitteiden sekaannuksia ja monia muuttujia.

Tutkiminen/Lämpö

Aina 1850-luvulle asti uskottiin, että lämpö on ainetta, joka lisääntyy lämpötilan noustessa. Oli tunnettua, että kun metallia 
taivutettiin tai sahattiin, se laajeni ja sen lämpötila nousi. Tämä selitettiin siten, että aineen massa kasvaa, kun se lämpenee. 
Englantilainen James Joule teki tutkimuksen, joka muutti käsityksen lämmön luonteesta. Hän sahasi tykinkuulan kahtia ja pystyi 
osoittamaan, ettei lämpö ole ainetta.

Vastaa lyhyesti kysymyksiin:
a) Mitä mittauksia Joule teki tykinkuulalle?

Joule punnitsi tykinkuulan ja sahausjätteet ennen ja jälkeen sahauksen (kaksi punnitusta mainittava). (1 p.)
b) Mitä mittaustuloksia Joule sai?

Punnitustulokset olivat samoja. Aineen massa ei ole muuttunut. (1 p.)
c) Mitä Joule päätteli mittaustuloksesta?

Tutkimus todistaa, että massa ei lisäänny, kun se lämpenee. (1 p.) Kohtaan hyväksyttiin myös: Joule päätteli, ettei 
lämpö ole ainetta.

0 pisteen vastaus: 
a) Punnitsi massan, laski tilavuuden, mittasi lämpötilan ja ominaislämpöka-
pasiteetin, sekä tutki tykinkuulaa mikroskoopilla. (0 p.)

b) Tykinkuulan massa kasvaa hieman mutta rakenne ei sinänsä muutu, 
vaikka kappale laajeneekin hieman. (0 p.)

c) Kappaleen laajeneminen ja lämpeneminen johtuu lämpölaajenemisesta, 
joka taas johtuu kahden kappaleen välisestä vuorovaikutuksesta, kitkasta. 
Kun kappale laajenee, myös sen massa kasvaa hieman. Jokaisella aineella on 
ominainen kyky varastoida lämpöä ja entropiaa, sitä kuvaa ominaislämpö-
kapasiteetti. (0 p.)

1 pisteen vastaus:
a) Lämpö ennen ja jälkeen sahauksen (lämmön olisi pitänyt puolittua kun 
kuulan halkaistiin kahtia.) (0 p.)

b) Lämpötila nousi sahauksen kitkassa vaikka aine puolittui. (0 p.)

c) Lämpö ei ole ainetta. (1 p.)

3 pisteen vastaus:
a) Punnitsi sen ennen sahausta ja sen jälkeen. (1 p.)

b) Hän sai saman tuloksen. (1 p.)

c) Että lämpö ei ole ainetta. (1 p.)
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Aineiston käyttö
Aineiston käyttöön liittyviä tehtäviä osattiin fysiikassa tyydyttävästi (ratkaisu-
osuus 59 %). Näitä tehtäviä osattiin hieman paremmin kuin ilmiöiden selittä-
miseen luokiteltuja tehtäviä (erotus 3 prosenttiyksikköä). Tehtävä Tiheys on 
esimerkki tehtävästä, jossa käytettiin aineistoa. Tehtävä oli sama kuin vuoden 
1998 arvioinnissa (ks. luku 5.5). Tehtävässä oli taulukoitua tutkimustietoa kivien 
massoista ja tilavuuksista. Oppilaiden piti merkitä pisteet koordinaatistoon 
ja tulkita pisteitä: onko kysymyksessä sama aine. Tehtävä kuului sisällöltään 
osa-alueeseen Luonnon rakenteet. Tehtävässä oppilaan piti myös ymmärtää 
tihey den käsite (osiot a ja b) ja osata soveltaa käsitettä hematiitti-kivilajiin (osio 
c). 

Gemmologi on jalokiviasiantuntija, joka mm. tunnistaa 
eri kivilajeja. Hänelle tuodaan viisi kivinäytettä, joiden 
väitetään olevan verikiveä eli hematiittia.  

Hän mittaa näytteiden massat ja määrittää niiden 
tilavuudet saaden viereisessä taulukossa esitetyt tulokset.

a) Merkitse eri näytteiden tilavuuden ja massan arvot 
tilavuus/massa koordinaatistoon (2 p.) 

Näyte Tilavuus
   cm 3

Massa
   g

A

B

C

D

E

30

18

20

14

15

110

90

100

71

120

1304461829

b) Mitkä näytteet saattavat olla samaa ainetta? B, C ja D (1 p.)
c) Mitkä näytteet saattavat olla hematiittia, kun hematiitin tiheys on 4,9–5,3 g/cm3? B, C ja D (1 p.)

Opettajien palautteiden takia kouluille lähetettiin tarkempi ratkaisuohje. Koska 
ei oltu varmoja, että ohje saavutti kaikki fysiikan opettajat, jotka korjasivat 
avovastauksia, tehtävä tarkistettiin kaikilta Opetushallituksessa. 
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Tehtävä oli vaikeustasoltaan keskivaikea (ratkaisuosuus 48  %). Oppilaat 
osasivat sijoittaa pisteet koordinaatistoon hyvin (ratkaisuosuus 72  %) mutta 
eivät osanneet tehdä johtopäätöksiä kuin välttävästi (b ratkaisuosuus 22 %, c 
ratkaisuosuus 27  %). Johtopäätösten tekeminen onnistuu hyvin silloin, kun 
yhdistää pisteet suoraksi. Oppilailla oli vaikeuksia suoran piirtämisessä, ja heillä 
oli monia omia ratkaisuja päätellä vastaus. Oppilailla oli myös epätäsmällisiä 
vastauksia, joita opettajat olivat hyväksyneet kuten ”Se kasvaa”, ”Se pidentyy”, 
”Heilahdusaika kasvaa”. 

2 pisteen vastaus: pisteet piirretty oikein: 4 pisteen vastaus: sovellettu suoran piir-
täminen
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6.4  Kemia
Oppilaat osasivat kemiaa tyydyttävästi, keskimääräinen ratkaisuprosentti oli 
59 % (taulukko 37.) Fakta- ja käsitetietoa osattiin hieman paremmin kuin mene-
telmätietoa. Oppilaat osasivat hyvin aineen rakenteeseen ja kemian merkki-
kieleen ja kohtalaisesti raaka-aineisiin liittyvät tehtävät. Menetelmätiedosta 
parhaiten osattiin kokeelliseen työskentelyyn (Luonnontieteellinen tutkimus) ja 
aineiston käyttöön liittyvät tehtävät. Tuottamistehtäviä osattiin huonommin kuin 
valintatehtäviä. Kemian arvioinnissa oli oppilaita, jotka saivat täydet pisteet. 

Taulukko 37. Kemian keskeiset tulokset.

 
Ratkaisu-

prosentti (%)
Hajonta

Minimi/maksimi-
ratkaisu-prosentti 

(%)

Tehtävien osuus 
arvioinnista (%)

Koko arviointi 59,5 14,74 13,0/100,0  
Luonnontieteellinen osaaminen 
Fakta- ja käsitetieto 58,8 15,67 10,5/100,0 82,5*
Ilma ja vesi 59,3 22,42 0/ 100,0 13,0
Aineen rakenne ja kemian 
merkkikieli

65,8 17,57 5,6/100,0 39,1

Raaka-aineet 46,2 22,59 0/100,0 21,7
Elollinen luonto 57,9 22,55 0/100,0 8,7
Menetelmätieto 57,6 15,77 0/100,0 56,6*
Aineiston käyttö 62,1 24,64 0/100,0 10,9
Ilmiöiden selittäminen 52,7 19,97 0/100,0 28,3
Luonnon ja ympäristön 
tutkiminen 

62,7 19,79 0/100,0 17,4

Tehtävätyypit      
Valintatehtävät 60,1 14,00 14,0/100,0 93,5
Tuottamistehtävät 50,8 37,78 0/100,0 6,5

* Fakta- ja käsitetiedossa ja menetelmätiedossa oli osittain samoja tehtäviä.

Oppilaiden ratkaisuosuudet kemiassa (kuvio 35) jakaantuivat siten, että hyvin 
(66–80 %) ja kiitettävästi (81–100 %) osaavia oppilaita oli enemmän kuin kohta-
laisesti (36–50 %) ja välttävästi (21–35 %) osaavia oppilaita. Heikosti osaavia 
oppilaita (< 20 %) oli vähän (0,5 %). Oppilaista 29 % sai alle puolet kemian 
kokonaispistemäärästä.
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Kuvio 35. Kemian oppimistulosten ja kauma.

Tyttöjen ja poikien tuloksissa ei ollut suurta eroa (taulukko 38). Pojat osasivat 
selittää ilmiöitä paremmin kuin tytöt, jotka taas osasivat aineiston käytön 
paremmin kuin pojat. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä.

Taulukko 38. Tyttöjen ja poikien kemian tuloks et.

 
 

POJAT TYTÖT Pojat –tytöt 
erotus 

(%-yksikköä)

Tilastollinen 
ero

 Ratkaisu-
prosentti (%)

 Ratkaisu-
prosentti (%) 

Käsite- ja faktatieto 58,2 59,5 -1,3 ei eroa
Menetelmätieto 58,0 57,2 0,7 ei eroa
– Ilmiöiden selittäminen 53,8 51,6 2,1 p < 0,01
– Aineiston käyttö 60,9 63,6 -2,7 p < 0,01
– Luonnon ja ympäristön 
tutkiminen

63,0 62,4 0,6 ei eroa

Valinta- ja tuottamistehtävät 
Valintatehtäviä oli kemian tehtävistä 93 % ja tuottamistehtäviä 7 %. Sekä valinta- 
että tuottamistehtäviä osattiin tyydyttävästi. Johtopäätösten tekemisessä tuot-
tamistehtävistä tulee olla varovainen niiden vähyyden vuoksi. Seuraavassa on 
esimerkkejä käytetyistä tehtävätyypeistä.

Valintatehtäviä olivat monivalintatehtävät, joissa oppilas valitsi neljästä vaih-
toehdosta oikean (ks. luku 5.3). Muita kemian valintatehtäviä olivat oikein-
väärin-tehtävät sekä yhdistelytehtävät. Neljäsosa kemian tehtävistä oli yhdiste-

 

0

5

10

15

20

25

30

35

[0 - 20] ]20 - 35] ]35 - 50] ]50 - 65] ]65 - 80] ]80 - 100]

Os
uu

s o
pp

ila
sta

 (%
)

Ratkaisuosuus (%)



136

lytehtäviä, esimerkiksi tehtävä Puhdas aine ja seos. Tehtävä kuului sisällöltään 
luokkaan Aineen rakenne ja kemian merkkikieli. Tehtävän ratkaisussa tarvittiin 
seoksen, puhtaan aineen ja alkuaineen rakenteen muistamista ja ymmärtämistä. 

Tehtävä oli vaikeustasoltaan keskivaikea (ratkaisuosuus 55 %). Oppilaat tunnis-
tivat parhaiten (84 %) alkuaineen mallin kuvassa 6 ja yhdisteen mallin kuvassa 
kolme (70 %). Huonoimmin oppilaat osasivat yhdisteen kuvassa 4 (51 %), alku-
aineen kuvassa 1 (ratkaisuosuus 57 %) ja seoksen mallin kuvassa 5 (60 %).

Tehtävä Happamuus oli ainoa tuottamistehtävä, ja se vaati lyhyttä vastausta. 
Tehtävä kuului sisällöltään Raaka-aineisiin, ja sen konteksti oli kokeellisuus. 
Tehtävän ratkaisemiseksi tarvittiin selittämisen ja soveltamisen taitoja.

Tytti ja Heikki tekivät kemian tunnilla neutralointityön. He neutraloivat suolahappoa natriumhydroksidiliuoksella. Tutkimuksessa 
selvisi, että 10 ml tutkittavaa suolahappoa neutraloitui 20 millilitralla natriumhydroksidiliuosta.

Vastaa kysymyksiin Tytin ja Heikin työn perusteella.

a) Mikä oli liuoksen pH-arvo, kun neutraloituminen oli tapahtunut? pH 7 (1 p.)
b) Jos natriumhydroksidiliuos olisi ollut yhtä väkevää kuin suolahappoliuos, kuinka monta millilitraa sitä olisi tarvittu 

neutraloitumiseen? 10 ml (1 p.)
c) Kuinka paljon natriumhydroksidiliuosta olisi alkuperäisessä työssä tarvittu neutraloimaan 5 ml tutkittavaa suolahap-

poa? 10 ml (1 p.)

Tehtävä oli vaikeustasoltaan keskivaikea (ratkaisuosuus 51  %). Eri osioiden 
ratkaisuosuudet olivat: 46 %, 43 % ja 64 %. Oppilaat olivat merkinneet vastauk-
siin usein myös yksiköt. Ensimmäisen osion (a) selvään kysymykseen epämää-
räinen vastaus, esimerkiksi pH 6–8, oli varsin yleinen. Varsin yleinen virhevas-
taus osioon b oli 40 ml. Osioissa b seuraava vastaus oli myös hyväksyttävä: 
”Yhtä monta millilitraa kuin suolahappoliuosta”, vaikka sitä ei ollut ratkaisuoh-
jeessa. Viimeisessä osiossa (c) vastauksessa piti mainita yksikkö. 
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Fakta- ja käsitetietotehtävät
Fakta- ja käsitetieto -luokkaan kuuluvissa tehtävissä mitattiin käsitteiden ja ilmi-
öiden osaamista. Näitä tehtäviä osattiin tyydyttävästi (59 %).

Oppilaat osasivat hyvin kaikentyyppisiä kemian tehtäviä. Oppilaat ovat jaksa-
neet lukea myös tehtäviin liittyviä tekstejä. Saman tehtävän eri osiot osattiin 
hieman eri tavalla. Esimerkki heikommin osatuista kemian tehtävistä on tehtävä 
Reaktioyhtälö. Tämä tehtävä oli mukana vuoden 1998 arvioinnissa (ks. luku 
5.5). Tehtävä luokiteltiin siten, että a-kohta kuului luokkaan Raaka-aineet ja 
muut osiot luokkaan Aineen rakenne ja kemian merkkikieli.

Tehtävä osoittautui keskivaikeaksi (ratkaisuprosentti 46  %). Tämän tehtävän 
osioissa oli 5 vaihtoehtoa, mikä voi vaikuttaa siten, että vastaukset hajaantuivat 
enemmän. Parhaiten (ratkaisuosuus 71 %) oppilaat osasivat tulkita kemiallista 
merkintää (osio c). Reaktioyhtälön tunnistamisessa (osio a) vastaukset hajaan-
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tuivat, mutta suurin osa oppilaista valitsi oikean vaihtoehdon (40 %). Sen sijaan 
reaktion tulkitsemisessa (osio b) vain neljäsosa (26 %) oppilaista valitsi oikean 
vaihtoehdon. Yleisin väärä vastaus (32 %) oli ensimmäinen väite.

Menetelmätietotehtävät
Ilmiöiden selittäminen
Oppilaat osasivat tyydyttävästi (53 %) ilmiöiden selittämiseen liittyvät kemian 
tehtävät. Tämä osa-alue osattiin noin 9 prosenttiyksikköä huonommin kuin 
Aineiston käyttöön liittyvä osa-alue. Esimerkkinä tehtävästä, jossa on ilmiön 
selittämistä, on oikein-väärin-tehtävä Metallit. Sisällöltään tämä tehtävä kuului 
Raaka-aineisiin, ja tehtävän ratkaisemisessa tarvittiin soveltamisen taitoa. 
Oppilaiden piti soveltaa metallien jännitesarjaa sähkökemialliseen pariin. Tämä 
tehtävä oli kokeellisuuden kontekstissa. 

Tehtävä oli keskivaikea (ratkaisuosuus 48 %). Oppilaat osasivat hyvin viimeisen 
väitteen (ratkaisuosuus 68 %). He osasivat tyydyttävästi (ratkaisuosuudet 63 %) 
sen, mitä elektrolyysissä tapahtuu (2. ja 3. väite). Yli puolet (55 %) oppilaista 
luuli erheellisesti, että kuparilevyn massa pienenee hitaasti (1. väite).
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Aineiston käyttö
Oikein-väärin-tehtävä Ilma on esimerkkinä tehtävästä, jonka ratkaiseminen 
perustui aineiston käyttöön. Tehtävässä oli teksti Helsingin Mannerheimintien 
ilmanlaadusta (Ilmatieteen laitos), ja oppilaiden piti päätellä oikeat vastaukset. 
Tehtävä oli keskivaikea (ratkaisuosuus 57  %). Eri osioiden ratkaisuprosentit 
vaihtelivat: 81 %, 59 %, 73 % ja 54 %. Oppilaat osasivat katsoa kuvaajasta typen 
oksidien määrän eri aikoina (1. väite). Eniten vaikeuksia heillä oli päätellä syy 
sen pitoisuuden vaihteluun (4. väite). Tähän tietoon tarvittiinkin melko pitkän 
tekstin lukemista.

*Tehtävän tekstiin jäi painovirhe (pitäisi olla O3), joka ei vaikuta tehtävän ratkaisemiseen.
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Luonnontieteellinen tutkimus
Kemian tehtävistä 17 % kuului luokkaan Luonnontieteellinen tutkimus. Tehtävät 
osattiin tyydyttävästi (ratkaisuosuus 63 %). Tehtävissä kysyttiin laboratorioväli-
neiden tuntemisesta, työturvallisuudesta ja tutkimuksen tekemisestä laborato-
riotunneilla.

Esimerkkinä tutkimistehtävistä on oikein-väärin-tehtävä Palaminen. Tehtävässä 
piti arvioida mittaustekniikkaa ja osata soveltaa tietoa. Tehtävä oli keskivaikea 
(ratkaisuosuus 57 %). Eri osioiden ratkaisuosuudet olivat*: 69 %, 66 %, 72 % ja 
61 %. Eniten vaikeuksia oppilailla oli arvioida viimeistä väitettä: Voiko kokeen 
tuloksista tehdä sen päätelmän, että teräsvillan massa kasvaa poltettaessa aina 
1 gramman verran? 

*Tehtävässä on käytetty pisteiden painotusta. 2 oikein = 1 p., 3 oikein = 2 p. ja 4 oikein = 3 p. Tästä syystä osioiden 
kokonaisratkaisuprosentti ei ole suoraan osioiden keskiarvo. 
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7  Taustatietojen yhteyksiä osaamiseen

Tässä luvussa tarkastellaan oppilailta ja opettajilta kysyttyjen taustatietojen 
yhteyttä luonnontieteiden osaamiseen. Tarkasteluissa käytetään eri luonnontie-
teiden kokonaistulosta.

Vanhempien koulutuksella oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0,001) 

yhteys luonnontieteiden osaamiseen. Parhaiten menestyivät oppilaat, joiden 

molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita.

Vanhempien koulutuksella oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys oppi-

laiden asenteisiin (p < 0,001). Myönteisimmät asenteet olivat niillä oppilailla, 

joiden molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita.

Oppilaat, jotka ilmoittivat tekevänsä kotitehtäviä, osasivat paremmin 

fysiikkaa ja kemiaa sekä biologiaa ja maantietoa.

Lukukausien jaksotuksella ja ryhmäkoolla ei ollut yhteyttä osaamiseen.

Arvosanoissa koulujen välillä oli eroja. Näyttäisi siltä, että oppilaiden osaa-

misen ollessa hyvää vaatimustasoa nostetaan ja vastaavasti osaamisen ollessa 

heikompaa sitä lasketaan.

Otosoppilaiden luonnontieteiden, äidinkielen ja matematiikan arvosa-

nalla oli yhteys luonnontieteiden osaamiseen. Tämän aineiston perusteella 

näyttää, että pojilta vaaditaan hieman tyttöjä enemmän fysiikassa ja toisaalta 

lukioon jatkavilta vaaditaan enemmän kuin ammattikouluun hakevilta 

kaikissa luonnontieteissä.

Oppilaiden asenteilla oli yhteys eri luonnontieteiden osaamiseen. Oppi-

laiden käsityksillä omasta osaamisesta oli suurin yhteys luonnontieteiden 

osaamiseen. Voimakkaimmat yhteydet olivat fysiikassa.

Biologian ja maantiedon oppitunneilla opetuksen lähestymistapa, jolla oli 

suurin yhteys osaamiseen, oli se, että oppilas saa tarpeellista tietoa maailman 

kehityksestä, rakenteesta ja toiminnasta.

Kokeellisella työskentelyllä ja tulosten järkevyyden pohtimisella oli eniten 

yhteyttä fysiikan ja kemian osaamiseen.

Eri luonnontieteillä oli yhteisiä työ- tai toimintatapoja, joilla oli yhteys oppi-

aineesta pitämiseen. Eniten yhteyksiä oppiaineesta pitämiseen oli oppi-

tunnin lähestymistavalla: saan tarpeellista tietoa maailman kehityksestä, 
rakenteesta ja toiminnasta. 
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7.1  Kotitausta ja osaaminen
Oppilaat, jotka ilmoittivat tekevänsä kotitehtäviä, osasivat paremmin fysiikkaa, 

kemiaa, biologiaa ja maantietoa. Yhteys oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. 

Heikoimmin luonnontieteissä menestyvien koulujen oppilaat jättivät kotiteh-

tävät tekemättä useammin kuin muissa kouluissa. Vanhempien tuki kotiteh-

tävien tekemisessä vaihteli. Suurin osa vanhemmista ei seurannut lastensa 

läksyjen tekoa. Voidaan tehdä lievä yleistys, että kotitehtävien seuraaminen oli 

yleisempää, kun osaaminen oli heikompaa.

Vanhempien koulutus
Kevään 2011 arviointien yhteydessä oppilailta kysyttiin ensi kertaa heidän 
vanhempiensa, isän ja äidin, koulutuksesta. Yhteyden tilastollista luonnetta on 
syytä korostaa, sillä vanhempien koulutus ei ole ainoa lasten koulumenestyk-
seen vaikuttava seikka, ja keskiarvojen taustalla on paljon yksilöllistä vaihtelua. 
Vanhempien koulutus on kuitenkin tekijä, joka on tilastollisessa yhteydessä 
oppilaiden keskimääräiseen menestykseen arviointikokeessa, heidän arvosa-
noihinsa ja myös heidän asenteisiinsa. Vanhempien keskimääräinen koulutus 
on myös tilastollisessa yhteydessä koulujen keskimääräisiin oppimistuloksiin. 

Analyysejä varten muodostettiin yhdistetty muuttuja sen mukaan, ovatko 
molemmat vanhemmat ylioppilaita, onko toinen vai ei kumpikaan. Yhdistetty 
muuttuja jakautui siten, että biologian ja maantiedon arviointiin osallistuneista 
oppilaista 41 %:lla kumpikaan vanhemmista ei ollut ylioppilas, 34 %:lla toinen 
oli ja 25 %:lla molemmat olivat. Fysiikan ja kemian arviointiin osallistuneilla 
oppilailla vastaavat osuudet olivat 40 %, 35 % ja 26 %. Erot ovat hyvin pieniä, 
mikä oli odotettua, sillä arviointiin osallistuivat samojen koulujen satunnaisesti 
valitut oppilaat.

Kun toinen vanhemmista on ylioppilas, yleisempi vaihtoehto on, että äiti on, 
sillä yli puolet (53 %) äideistä ja noin kolmasosa (32 %) isistä on ylioppilas. 
Tulosten kannalta ei ole olennaista eroa, kumpi vanhemmista on suorittanut 
ylioppilastutkinnon.

Koska vanhempien koulutuksella ei voi olettaa olevan erilaista yhteyttä biolo-
gian ja maantiedon tai fysiikan ja kemian osaamiseen, molemmista tehtäväsar-
joista laskettiin yhdistetty ratkaisuosuus. Kun kumpikaan vanhemmista ei ollut 
ylioppilas, biologian ja maantiedon ratkaisuosuus oli keskimäärin 52 %, kun 
toinen vanhemmista oli, ratkaisuosuus oli keskimäärin 59 %, ja jos molemmat 
olivat, keskimääräinen ratkaisuosuus oli 62 %. Ääriryhmien väliset erot olivat 
10 prosenttiyksikköä, mitä voidaan pitää suurena. Ero on tilastollisesti erittäin 
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merkitsevä. Vastaavat ratkaisuosuudet yhdistetyssä fysiikan ja kemian arvioin-
nissa olivat 54 %, 58 % ja 63 %, eli erot olivat lähellä toisiaan. Selkeyden vuoksi 
kuvioihin 36 ja 37 on otettu mukaan vain ne oppilaat, joiden vanhemmista 
kumpikaan ei ole ylioppilas, ja ne, joiden molemmat vanhemmat ovat. Kun 
toinen vanhemmista on ylioppilas, jakauma on symmetrinen ja sen huippu 
sijoittuu kahden kuvatun jakauman huippujen väliin.
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Kuvio 36. Biologian ja maantiedon osaaminen sen mukaan, ovatko vanhemmat ylioppilaita vai eivät.

0

5

10

15

20

25

30

35

[0 - 10] ]10 - 20] ]20 - 30] ]30 - 40] ]40 - 50] ]50 - 60] ]60 - 70] ]70 - 80] ]80 - 90] ]90 - 100]

Os
uu

s o
pp

ila
ist

a (
%)

Ratkaisuprosentti (%)
Ei kumpikaan Molemmat

Kuvio 37. Fysiikan ja kemian osaaminen sen mukaan, ovatko vanhemmat ylioppilaita vai eivät.
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Vanhempien koulutuksella ja oppilaiden koulussa saamilla arvosanoilla oli 
myös yhteys. Niiden oppilaiden, joiden molemmat vanhemmat ovat ylioppi-
laita, arvosanat olivat noin numeron verran parempia kuin oppilaiden, joiden 
kumpikaan vanhempi ei ole ylioppilas (taulukko 39). Erot olivat tilastollisesti 
erittäin merkitseviä. 

Taulukko 39. Oppilaiden keskimääräiset arvosanat vanhempien koulutuksen mukaan.

Onko äitisi tai isäsi ylioppilas? Biologia Maantieto Fysiikka Kemia
Ei kumpikaan 7,32 7,24 7,16 7,18
Toinen 7,82 7,79 7,62 7,65
Molemmat 8,17 8,19 8,11 8,11

Vanhempien koulutuksella oli myös yhteys oppilaiden asenteisiin luonnon-
tieteitä kohtaan. Asenteet olivat kaikilla niiden osa-alueilla – oppiaineesta 
pitämisessä, sen kokemisessa hyödyllisenä ja koettuna osaamisena – kieltei-
simmät, kun kumpikaan vanhemmista ei ole ylioppilas, ja myönteisimmät, kun 
molemmat ovat. Kaikki erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä.

On luonnollista, että oppilaat kokevat osaavansa heikommin, jos taustalla ovat 
todelliset osaamiserot. Oppiaineen pitäminen hyödyllisenä saattaa puolestaan 
liittyä oppilaiden jatkokoulutusorientaatioon: kun molemmat vanhemmat olivat 
ylioppilaita, valtaosa oppilaista eli noin 80 % ilmoitti lukion ensisijaiseksi jatko-
opintojen toiveeksi. Kun toinen vanhemmista oli ylioppilas, vastaava osuus oli 
noin 60 % ja kun kumpikaan ei ollut, lukioon aikoi noin 35 % oppilaista.

Kotitehtävien tekeminen
Oppilaat, jotka ilmoittivat tekevänsä kotitehtäviä, osasivat paremmin fysiikkaa, 
kemiaa, biologiaa ja maantietoa. Yhteys oli tilastollisesti erittäin merkitsevä 
(p  <  0,001). Heikoimmin luonnontieteitä osaavien koulujen oppilaat jättivät 
kotitehtävät tekemättä useammin kuin muissa kouluissa.

Vanhempien tuen merkitys kotitehtävien tekemisessä vaihteli. Suurin osa 
vanhemmista ei seurannut lastensa läksyjen tekoa. Vanhemmat seurasivat 
enemmän niiden oppilaiden läksyjen tekoa, jotka menestyivät heikommin.

Taustatietona oppilailta kysyttiin, tekevätkö he kotitehtävät sovitulla tavalla 
ja toisaalta sitä, valvoivatko vanhemmat kotitehtävien tekemistä. Taustalla oli 
oletus, että kotitehtävien tekeminen näkyy parempana osaamisena ja myös 
parempina arvosanoina. Oli myös kiinnostavaa nähdä erojen suuruus kotiteh-
tävien suorittamisten välillä (taulukko 40).
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Taulukko 40. Kotitehtävien tekemisen yhteys osaamiseen.

Teen biologian ja maantiedon/fysiikan 
ja kemian tunneilla annetut kotitehtävät 
sovitulla tavalla

Biologian 
ratkaisu-
prosentti

Maantiedon 
ratkaisu-
prosentti

Fysiikan 
ratkaisu-
prosentti

Kemian 
ratkaisu-
prosentti

Aina 58,1 66,9 61,6 65,0
Usein 52,2 62,0 57,8 60,6
Silloin tällöin 45,9 55,4 52,4 54,3
En juuri koskaan 39,9 50,6 49,7 51,0

Ero on ääriryhmistä laskien biologian ratkaisuosuuksissa yli 18 prosenttiyk-
sikköä ja maantiedossa melkein sama eli yli 16 prosenttiyksikköä. Arvosanojen 
erot olivat noin puolitoista arvosanaa. Fysiikan ja kemian ratkaisuprosenttien 
erot olivat hieman pienemmät ja arvosanojen erot olivat hieman suuremmat. 
Pienet erot ratkaisuprosenteissa eivät merkitse, että kotitehtävien tekeminen 
olisi vähemmän tärkeää fysiikassa ja kemiassa kuin biologiassa ja maantiedossa.

Koulujen välillä on eroja siinä, miten oppilaat tekevät kotitehtävänsä. Tässä 
arvioinnissa kiinnitettiin huomiota mahdolliseen yhteyteen koulujen keskimää-
räisten suoritusten ja oppilaiden kotitehtävien tekemisen välillä. Havainnollisin 
tapa on jakaa koulut neljään osaan: keskimäärin vähiten pisteitä saaneeseen 
neljännekseen (Q1), seuraavaan neljännekseen (Q2) ja niin edelleen. Tarkoi-
tuksenmukaista on käyttää yhdistettyjen arviointisarjojen ratkaisuosuuksia, 
sillä kotitehtävien tekemistä koskevaa kysymystäkään ei eritelty oppiaineittain. 
Kuviossa 38 on esimerkkinä biologian ja maantiedon kotitehtävien teko eri 
kouluissa. Koulut on jaettu neljänneksiin maantiedon osaamisen perusteella.

Pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta yhteydet olivat johdonmukaisia ja varsin 
voimakkaita. Parhaimmin menestyneissä kouluissa kotitehtävät tehdään sovi-
tulla tavalla olennaisesti useammin kuin heikoimmin menestyneissä kouluissa.
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Kuvio 38. Biologian ja maantiedon kotitehtävien tekeminen kouluittain. 

Vaikeammin tulkittavissa on kysymys, seuraavatko oppilaan huoltajat kotitehtä-
vien tekemistä. Yleisin vastaus oli ”Eivät juuri lainkaan” (biologiassa ja maan-
tiedossa 58 % ja fysiikassa ja kemiassa 62 %). Toisen vaihtoehdon eli ”Silloin 
tällöin” oli valinnut biologian ja maantiedon 33 % ja fysiikan ja kemian arvi-
ointiin osallistuneista 30 %. Koulujen välillä ei voitu havaita systemaattisia eroja 
kummassakaan arvioidussa ryhmässä.

7.2  Opetusjärjestelyt 
Suurin osa (77  %) otoskouluista oli jaksottanut opetuksensa (taulukko 41). 
Vajaalla neljäsosalla kouluista oli käytössä sama työjärjestys koko lukuvuoden. 
Lukukausien jaksotuksella ei ollut yhteyttä oppilaiden osaamiseen.

Taulukko 41. Otoskoulujen työjärjestyksen jaksotus. 

Jaksojen lukumäärä Osuus otoskouluista (%)
1 22,5
2 9,8
3 8,3
4 28,6
5 24,8
6 6,0
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Myöskään opetusryhmän koolla ei ollut yhteyttä biologian, maantiedon, 
fysiikan ja kemian osaamiseen. Poikkeuksena oli pienryhmä (oppilaita < 11), 
jossa osaaminen oli heikompaa kuin muissa ryhmissä. Osittain tämä selittyy 
sillä, että tässä oppilasjoukossa oli erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.

7.3  Arvosanat ja osaaminen
Oppilailta kysyttiin heidän yhteishaussa ilmoittamiaan eri luonnontieteiden, 
matematiikan sekä äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanoja. Opetushallituksen 
arviointien perusteella voidaan olettaa, että kaikki arvosanat korreloivat keske-
nään siten, että biologian ja maantiedon arvosanojen välillä olisi voimakkaampi 
yhteys keskenään kuin muihin aineisiin, samoin fysiikan ja kemian arvosanoilla. 
Lisäksi voitiin olettaa, että fysiikan ja kemian arvosanojen yhteys matematiikan 
arvosanoihin olisi voimakkaampi kuin äidinkieleen ja kirjallisuuteen tai kuin 
biologian ja maantiedon arvosanojen yhteys matematiikan arvosanoihin. Empii-
riset havainnot vahvistivat nämä oletukset (taulukot 42 ja 43).

Arvosanat korreloivat keskenään siten, että jos oppilaalla oli hyvä arvosana 
esimerkiksi biologiassa, hän menestyi myös matematiikassa ja äidinkielessä. 
Biologian ja maantiedon sekä fysiikan ja kemian arvosanojen väliset korrelaa-
tiot olivat suurimpia (rxy = 0,8). Eri luonnontieteiden arvosanojen yhteys äidin-
kielen arvosanaan sekä fysiikan ja kemian arvosanojen yhteys matematiikan 
arvosanaan oli korkea (rxy = 0,7). Biologian ja maantiedon arvosanan yhteys 
matematiikan arvosanaan oli vähän matalampi (rxy = 0,6).

Vastaavasti voitiin olettaa, että arvioinnissa osoitettu osaaminen korreloisi pareit-
tain (taulukot 42 ja 43). Biologian ja maantiedon ratkaisuprosenttien korrelaa-
tiokerroin on hieman heikompi kuin näiden aineiden arvosanojen korrelaatio. 
Samoin oli fysiikassa ja kemiassa; ratkaisuprosenttien välinen korrelaatio on 
sama kuin biologian ja maantiedon. 

Arvioinnissa osaamista ja arvosanoja voidaan pitää rinnakkaisina arviointeina, 
joten niiden pitäisi korreloida keskenään kohtalaisen voimakkaasti. Otosoppi-
laiden eri luonnontieteiden arvosanojen ja ratkaisuprosenttien väliset korrelaa-
tiot ovat keskimäärin 0,6. Ne ovat lähes samansuuruisia kuin Opetushallituksen 
suorittamissa muissa arvioinneissa. Oppilaiden äidinkielen ja matematiikan 
arvosanalla oli myös yhteys arvioinnissa osaamiseen (taulukot 42 ja 43). 
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Taulukko 42. Biologian ja maantiedon arvosanojen yhteys (korrelaatiokertoimet) osaamiseen. 

  1 2 3 4 5 6
1. Biologian arvosana 1,00          
2. Maantiedon arvosana 0,83 1,00        
3. Matematiikan arvosana 0,64 0,64 1,00      
4. Äidinkielen arvosana 0,68 0,67 0,64 1,00    
5. Biologian ratkaisuprosentti 0,59 0,55 0,51 0,52 1,00  
6. Maantiedon ratkaisuprosentti 0,60 0,62 0,59 0,54 0,75 1,00

Taulukko 43. Fysiikan ja kemian arvosanojen yhteys (korrelaatiokertoi-
met) osaamiseen. 

  1 2 3 4 5 6
1. Fysiikan arvosana 1,00          
2. Kemian arvosana 0,84 1,00        
3. Matematiikan arvosana 0,73 0,73 1,00      
4. Äidinkielen arvosana 0,65 0,66 0,61 1,00    
5. Fysiikan ratkaisuprosentti 0,61 0,57 0,56 0,42 1,00  
6. Kemian ratkaisuprosentti 0,64 0,63 0,59 0,50 0,75 1,00

Kiinnostavaa on tarkastella myös mahdollisia oppilasarvioinnin systemaattisia 
eroja: Onko tyttöjä ja poikia arvioitu samoin perustein ja onko oppilaan jatko-
koulutukseen hakeutumisella yhteyttä arviointikriteereihin (kuviot 39–43). Jos 
eroja ei ole, saman arvosanan saaneilla oppilailla tulisi olla sama ratkaisupro-
sentti. Analyysit osoittivat, että sukupuolierot eivät olleet kovin suuria. Kuviossa 
39 esitetään tyttöjen ja poikien arvosanat ja arvioinnissa osoitettu osaaminen 
biologiassa. Biologiassa tytöt osasivat pääsääntöisesti paremmin kuin pojat 
arvosanasta riippumatta. Pojat, joilla oli sama arvosana biologiasta kuin tytöillä, 
osasivat biologiaa huonommin kuin tytöt. Arvosanan 9 biologiassa saaneet 
pojat osasivat biologiaa hieman paremmin kuin tytöt. Maantiedon tulokset ovat 
vastaavia. 
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Kuvio 39. Tyttöjen ja poikien biologian arvosanat ja biologian osaaminen. 

Kuviossa 40 esitetään tyttöjen ja poikien arvosanat ja fysiikan osaaminen. 
Tulokset ovat samansuuntaiset kemiassa. Pojat, joilla oli sama arvosana fysii-
kasta ja kemiasta kuin tytöillä, osasivat paremmin kuin tytöt. Poikkeuksena 
olivat kemiasta arvosanan 7 saaneet tytöt, jotka osasivat kemiaa paremmin kuin 
pojat. Arvosanaluokkien 6–10 pojat osasivat maantietoa paremmin kuin tytöt. 
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Kuvio 40. Tyttöjen ja poikien fysiikan arvosanat ja fysiikan osaaminen. 

Ruotsinkielisten koulujen oppilaat osasivat luonnontieteitä heikommin kuin 
suomenkielisten koulujen oppilaat, vaikka heillä oli sama arvosana kuin 
suomenkielisillä oppilailla. Suurin ero on biologiassa, jossa arvosanoilla vaki-
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oitu ero oli noin kahdeksan prosenttiyksikköä; pienin ero, noin 2 prosenttiyk-
sikköä, oli kemiassa. Arvosanan 10 saaneet ruotsinkieliset oppilaat osasivat 
fysiikkaa ja kemiaa paremmin kuin suomenkieliset arvosanan 10 oppilaat.

Koulujen välillä oli kaikkien luonnontieteiden arvosanojen antamisessa eroja. 
Vertailua varten koulut luokiteltiin arvioinnissa osaamisen mukaan neljään 
osaan. Kun verrataan äärineljänneksiä toisiinsa, huomataan ero, joka on vähän 
yli arvosanan. Oppilaat, jotka kuuluivat heikoimpaan neljännekseen, osasivat 
luonnontieteitä heikommin kuin vastaavan arvosanan saaneet ylempään neljän-
nekseen kuuluvat oppilaat. Esimerkkinä kuviossa 41 vertaillaan maantiedon 
arvosanoja ja osaamista heikoimman ja parhaimman neljänneksen kouluissa.
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Kuvio 41. Oppilaan maantiedon arvosana ja vastaava osaaminen eri kouluryhmissä. 

7.4  Jatko-opintoihin hakeutuminen
Luonnontieteiden seuranta-arvioinnin tulokset vaihtelivat lukioon ja amma-
tilliseen koulutukseen hakeneiden oppilaiden välillä (taulukko 44). Ratkai-
suosuuksien ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä, yli 10 prosenttiyksikköä, 
fysiikassa pienin ja maatiedossa suurin. Lukioon hakijat osasivat paremmin eri 
luonnontieteitä kuin saman arvosanan saaneet ammatilliseen koulutukseen 
hakeneet oppilaat. Kuviossa 42 on esimerkkinä fysiikan arvosanat ja osaaminen 
ja kuviossa 43 on esimerkkinä maantieto. 
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Taulukko 44. Ammatilliseen koulutukseen ja lukioon hakeutuvien oppilaiden luonnontieteiden osaaminen.  

rviointi

Ammatilliseen koulutukseen 
hakeutuvat 

Lukioon hakeutuvat Ammatilliseen 
koulutukseen ja lukioon 
hakeutuvien erotus (%) 

Ratkaisu-
prosentti (%)

Hajonta
Ratkaisu-

prosentti (%)
Hajonta

Biologia 44,7 15,25 59,0 15,00 -14,3
Maantieto 53,9 14,32 68,6 11,86 -14,7
Fysiikka 50,9 12,30 62,2 12,73 -11,3
Kemia 52,5 13,46 65,6 12,93 -13,1
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Kuvio 42. Lukioon ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien fysiikan arvosanat ja osaaminen.
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Kuvio 43. Lukioon ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien maantiedon arvosanat ja osaaminen. 
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7.5  Asenteet ja osaaminen
Oppilaiden asenteilla oli yhteys eri luonnontieteiden arvosanaan ja arvioin-
nissa osaamiseen (taulukko 45). Oppilaiden käsityksillä omasta osaamisesta 
oli suurin yhteys arvosanaan ja luonnontieteiden osaamiseen. Oppilaat, jotka 
osasivat luonnontieteitä, olivat myös tietoisia omasta osaamisestaan. He kokivat 
myös, että opinnoista on hyötyä, ja pitivät oppiaineen opiskelemisesta. Asen-
teilla oli vielä suurempi yhteys oppiaineen arvosanaan: asenteet olivat sitä posi-
tiivisempia, mitä parempia eri luonnontieteiden arvosanat olivat. 

Taulukko 45. Oppilaiden asenteiden ja arvosanojen sekä osaamisen väliset yhteydet (korrelaatiot). 

  Pitäminen Hyöty
Käsitys omasta 

osaamisesta

Arviointitulos
Biologia 0,33 0,32 0,44
Maantieto 0,31 0,29 0,45
Fysiikka 0,36 0,39 0,47
Kemia 0,35 0,36 0,46

Arvosana
Biologia 0,42 0,39 0,58
Maantieto 0,44 0,37 0,57
Fysiikka 0,44 0,44 0,60
Kemia 0,43 0,41 0,61

Oppilaiden asenteet ja niiden yhteys luonnontieteiden osaamiseen vaihteli eri 
kouluissa. Kuviot 44a–44d esittävät eri koulujen otosoppilaiden keskimääräistä 
osaamista ja suhtautumista opiskeluun. Pystyakseli osoittaa otos      koulujen oppi-
laiden keskimääräisen suoriutumistason ja vaaka-akseli oppilaiden keskimää-
räisen suhtautumisen luonnontieteen opiskeluun. Suora kuvaa ratkaisuosuuden 
ja asenneväittämän keskiarvojen lineaarista yhteyttä. Parhaat tulokset ja myön-
teisimmät asenteet ovat niissä kouluissa, jotka sijaitsevat ylhäällä oikealla. 
Vastaavasti koulut, joissa on heikoimmat tulokset ja negatiivisimmat asenteet, 
sijoittuvat kuvaajassa alas vasemmalle. 

Yleisesti oppilaat suhtautuivat biologiaan ja maantietoon positiivisesti sekä 
fysiikkaan ja kemiaan kielteisesti. Biologiassa ja maantiedossa koulujen keski-
määräiset asenteet olivat 0–0,5 sekä fysiikassa ja kemiassa –0,5–0. (Asenneas-
teikko: –2 +2).
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Kuvio 44a. Keskimääräinen biologian osaaminen ja suhtautuminen opiskeluun eri kouluissa.
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Kuvio 44b. Keskimääräinen maantiedon osaaminen ja suhtautuminen opiskeluun eri kouluissa.
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Kuvio 44c. Keskimääräinen fysiikan osaaminen ja suhtautuminen opiskeluun eri kouluissa.

rxy  = 0,42

rxy  = 0,47

rxy  = 0,42
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Kuvio 44d. Keskimääräinen kemian osaaminen ja suhtautuminen opiskeluun eri kouluissa.

Asenteiden eroja eri kouluissa voidaan havainnollistaa, kun koulut jaettiin osaa-
misen mukaan neljänneksiin. Taulukossa 46 on esimerkkinä kemia (Asenne-
asteikko: –2+2). Koulujen välillä oli tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja 
asennoitumisessa kemian opiskeluun. 

Taulukko 46. Kemian asenneväittämien keskiarvot kouluissa, jotka on jaettu kvartiileihin kemian osaami-
sen mukaan.

  Pitäminen Hyöty
Käsitys omasta 

osaamisesta

Kemia      
Alin neljännes (Q1) -0,38 -0,09 -0,14
Alempi keskitaso (Q2) -0,25 0,02 -0,04
Ylempi keskitaso (Q3) -0,08 0,10 0,03
Ylin neljännes (Q4) -0,07 0,16 0,10

Kaikissa luonnontieteissä heikoimman neljänneksen kouluissa (Q1) oppilaat 
pitivät tilastollisesti erittäin merkitsevästi vähemmän oppiaineesta ja kokivat 
sen vähemmän hyödyllisenä kuin kahden vahvimman neljänneksen kouluissa 
(Q3 ja Q4).

7.6  Työ- ja toimintatavat oppitunneilla
Kaikissa luonnontieteissä kokeellisella työskentelyllä, tutkimisella ja siihen liit-

tyvällä havaintojen tekemisellä, ilmiöiden syiden pohtimisella ja keskustelulla 

opettajan johdolla oli yhteys osaamiseen. Fysiikassa ja kemiassa tutkimusten 

tekemisellä oli suurempi yhteys kuin biologiassa ja maantiedossa. Biologian 

ja maantiedon oppitunneilla maailmankuvan muodostumiseen liittyvät kysy-
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mykset nousivat työtavoista tehdyn järjestysluettelon kärkeen: saan tarpeellista 

tietoa maailmasta; esitetään ilmiöille monia näkökulmia, tiedon soveltaminen 

oppilaan arkipäivään. Lisäksi biologian ja maantiedon oppitunneilla nousivat 

esiin tavoitteiden asettelu omalle opiskelulle ja ympäristötietoisuus, miten itse 

voi vaikuttaa ympäristöön.

Työ- ja toimintatapojen yhteys osaamiseen 
Koulujen välillä oli eroja arvioinnissa osaamisen ja oppitunneilla käytettyjen 
työ- ja toimintatapojen välillä. Analyysissä lähdettiin siitä, että paras kuva käyte-
tyistä työ- ja toimintatavoista oppitunneilla saadaan tarkastelemalla keskimää-
räisiä tuloksia kouluittain. Kun monet oppilaat ovat sitä mieltä, että tunnilla on 
kokeellista tutkimusta, sitä todennäköisesti myös on. Jotta pienten koulujen 
(otosoppilaiden lukumäärä < 20) mahdolliset ääriarvot eivät vaikuttaisi tulok-
siin, päätettiin ne jättää pois korrelaatioanalyyseista. Vertailuun jäi 94 otos-
koulua. Seuraavissa taulukoissa (taulukot 47 ja 48) on lueteltu ne työtavat, 
oppimisympäristöt ja opetuksen lähestymistavat, jotka korreloivat eniten osaa-
misen keskiarvoihin otoskouluissa.

Taulukko 47. Työ- ja toimintatapojen yhteyksiä biologian ja maantiedon osaamiseen.

Biologian ja maantiedon oppitunneilla rxy 

Saan tarpeellista tietoa maailman kehityksestä, rakenteesta ja toiminnasta. 0,42
Teemme havaintoja biologian ja maantiedon ilmiöistä. 0,41
Teemme kokeellisia tutkimuksia. 0,40
Pohdimme ilmiöiden syitä ja seurauksia. 0,37
Sovellamme biologiassa ja maantiedossa opittuja asioita arkielämääni. 0,35
Esitetään ilmiölle monia näkökulmia. 0,35
Keskustelemme opettajan johdolla käsitteistä tai ongelmista. 0,33
Ratkaisemme tehtäviä pienissä ryhmissä. 0,30
Oppilaat asettavat itselleen tavoitteita ja arvioivat edistymistään. 0,28
Työskentelemme itsenäisesti ongelmien ja tehtävien parissa. 0,27
Olemme pohtineet, miten kansalaisena voi vaikuttaa ympäristöön. 0,26

Biologian ja maantiedon oppitunneilla (taulukko 47) opetuksen lähestymis-
tapa, jolla oli suurin yhteys osaamiseen, oli se, että oppilas saa tarpeellista 
tietoa maailman kehityksestä, rakenteesta ja toiminnasta. Biologian ja maan-
tiedon oppitunneilla käytettiin melko usein tätä opetuksen lähestymistapaa 
sekä opettajien että oppilaiden mielestä. Sen sijaan tätä opetuksen lähestymis-
tapaa käytettiin sekä opettajien että oppilaiden mielestä fysiikan ja kemian 
tunneilla joskus. 
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Niissä kouluissa, joissa oppilaat osasivat hyvin luonnontieteitä, käytettiin kokeel-
liseen työskentelyyn liittyviä työtapoja: tehtiin havaintoja ilmiöistä ja kokeellisia 
tutkimuksia. Lisäksi näissä kouluissa pohdittiin ilmiöiden syitä ja seurauksia, 
sovellettiin biologiassa ja maantiedossa opittuja asioita arkielämään ja esitettiin 
ilmiöille monia näkökulmia.

Fysiikan ja kemian oppitunneilla (taulukko 48) kokeellisella työskentelyllä oli 
suurin yhteys oppimistuloksiin. Tulokset olivat johdonmukaisia fysiikassa ja 
kemiassa. Kokeellisuus onkin opetuksen olennainen lähtökohta opetussuunni-
telman perusteiden mukaan (Opetushallitus 2004). 

Taulukko 48. Työ- ja toimintatapojen yhteyksiä fysiikan ja kemian osaamiseen. 

Fysiikan ja kemian oppitunneilla rxy                                                  

Teemme kokeellisia tutkimuksia. 0,46
Pohdimme, onko tehtävän vastaus tai tutkimuksen tulos järkevä. 0,45
Pohdimme ilmiöiden syitä ja seurauksia. 0,42
Teemme havaintoja fysiikan ja kemian ilmiöistä. 0,41
Keskustelemme opettajan johdolla käsitteistä tai ongelmista. 0,39
Opettaja havainnollistaa ilmiöitä tekemällä demonstraatioita. 0,37
Teen vihkoon muistiinpanoja, joita käytän opiskeluuni. 0,34
Saan tarpeellista tietoa maailman kehityksestä, rakenteesta ja toiminnasta. 0,25

Kokeellisella työskentelyllä ja tulosten järkevyyden pohtimisella oli eniten 
yhteyttä fysiikan ja kemian osaamiseen. Myös biologiassa ja maantiedossa 
kokeellisuudella oli melko vahva yhteys osaamiseen. Lisäksi ilmiöiden syiden ja 
seurausten pohtimisella, havaintojen tekemisellä ilmiöistä, keskustelulla käsit-
teistä ja ongelmista opettajan johdolla sekä opettajan tekemillä demonstraati-
oilla oli yhteys osaamiseen. Fysiikan ja kemian oppitunneilla tehtiin usein sekä 
opettajien että oppilaiden mielestä kokeellisia tutkimuksia. Sen sijaan opetta-
jien mielestä kokeellisia tutkimuksia tehtiin biologian ja maantiedon tunneilla 
joskus ja oppilaiden mielestä harvoin. Kokeelliseen työtapaan liittyvät demonst-
raatioiden tekeminen ja tulosten järkevyyden pohtiminen olivat myös yleisiä 
fysiikan ja kemian tunneilla. 

Useimmin käytettyjä työtapoja sekä opettajien että oppilaiden mielestä kaikkien 
luonnontieteiden oppitunneilla olivat vihkomuistiinpanojen teko ja opettajien 
mielestä keskustelu käsitteistä tai ongelmista opettajan johdolla sekä oppikirjan 
käyttö. Muistiinpanojen tekemisellä oli kohtalainen yhteys (r xy = 0,34) fysiikan 
ja kemian osaamiseen muttei biologian tai maantiedon. Oppikirjan lukemi-
sella oppituntien aikana ei ollut yhteyttä osaamiseen. Käsitteistä ja ongel-
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mista keskusteluilla oli myös kohtalainen yhteys biologian ja maantiedon sekä 
fysiikan ja kemian osaamiseen (r xy = 0,33/r xy = 0,39).

Työ- ja toimintatavat oppitunneilla ja oppiaineesta pitäminen
Oppilaiden asenteilla ja sillä, miten he pitivät eri luonnontieteistä, oli eroja. 
Opetussuunnitelman perusteiden tavoite siitä, että oppilaat innostuvat fysii-
kasta ja kemiasta, ei näytä keskimäärin toteutuvan. Otoksessa oli myös kouluja, 
joiden oppilaat suhtautuvat positiivisesti fysiikkaan ja kemiaan. Tämän takia oli 
mielenkiintoa tutkia sitä, onko tietyllä työtavalla, esimerkiksi kokeellisuudella 
tai vuorovaikutteisilla työtavoilla, yhteys oppilaan asenteisiin enemmän kuin 
muulla työ- tai toimintatavalla.

Analyysit tehtiin kouluittain vastaavasti kuin haettiin yhteyksiä luonnontie-
teiden osaamisen ja käytetyn työ- ja toimintatavan välillä. Taulukoihin 49a–49d 
on merkitty ne eri oppiaineiden tunneilla käytetyt työ- tai toimintatavat, joilla 
oli vahvin yhteys oppiaineesta pitämiseen.

Taulukko 49a. Työ- ja toimintatapojen yhteys (korrelaatiokertoimet) biologiasta pitämiseen. 

Työ- tai toimintatapa Pitäminen 

Saan tarpeellista tietoa maailman kehityksestä, rakenteesta ja toiminnasta.  0,56

Sovellamme biologiassa ja maantiedossa opittuja asioita arkielämääni.  0,56
Opettaja ottaa huomioon oppilaiden ehdotukset ja ideat oppitunnin 
suunnittelussa ja toteutuksessa.  

0,52

Esitetään ilmiölle monia näkökulmia.  0,52
Keskustelemme opettajan johdolla käsitteistä tai ongelmista. 0,50
Pohdimme ilmiöiden syitä ja seurauksia.  0,49
Teemme havaintoja biologian ja maantiedon ilmiöistä. 0,48
Oppilaat asettavat itselleen tavoitteita ja arvioivat edistymistään.  0,46



158

Taulukko 49b. Työ- ja toimintatapojen yhteys (korrelaatiokertoimet) maantiedosta pitämiseen. 

Työ- tai toimintatapa Pitäminen 
Opettaja ottaa huomioon oppilaiden ehdotukset ja ideat oppitunnin 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 

0,51

Saan tarpeellista tietoa maailman kehityksestä, rakenteesta ja toiminnasta.  0,50
Sovellamme biologiassa ja maantiedossa opittuja asioita arkielämääni. 0,41
Keskustelemme opettajan johdolla käsitteistä tai ongelmista. 0,40
Teemme havaintoja biologian ja maantiedon ilmiöistä. 0,39
Pohdimme ilmiöiden syitä ja seurauksia. 0,39
Ratkaisemme tehtäviä pienissä ryhmissä. 0,37
Esitetään ilmiölle monia näkökulmia.  0,37

Taulukko 49c. Työ- ja toimintatapojen yhteys (korrelaatiokertoimet) fysiikasta pitämiseen.

Työ- tai toimintatapa Pitäminen
Saan tarpeellista tietoa maailman kehityksestä, rakenteesta ja toiminnasta. 0,51
Opettaja ottaa huomioon oppilaiden ehdotukset ja ideat oppitunnin 
suunnittelussa ja toteutuksessa.  

0,47

Teemme havaintoja fysiikan ja kemian ilmiöistä.  0,47
Pohdimme ilmiöiden syitä ja seurauksia. 0,46
Oppilaat asettavat itselleen tavoitteita ja arvioivat edistymistään.  0,42
Sovellamme fysiikassa ja kemiassa opittuja asioita arkielämääni.  0,42
Voin valita itselleni sopivan vaikeita tehtäviä. 0,40

Taulukko 49d. Työ-   ja toimintatapojen yhteys (korrelaatiokertoimet) kemiasta pitämiseen.

Työ- tai toimintatapa Pitäminen

Saan tarpeellista tietoa maailman kehityksestä, rakenteesta ja toiminnasta. 0,58

Pohdimme ilmiöiden syitä ja seurauksia. 0,52
Teemme havaintoja fysiikan ja kemian ilmiöistä. 0,52
Opettaja ottaa huomioon oppilaiden ehdotukset ja ideat oppitunnin 
suunnittelussa ja toteutuksessa.

0,51

Keskustelemme opettajan johdolla käsitteistä tai ongelmista. 0,42
Voin valita itselleni sopivan vaikeita tehtäviä. 0,41
Esitetään ilmiölle monia näkökulmia. 0,35



159

Eri luonnontieteillä oli yhteisiä työ- tai toimintatapoja, joilla oli yhteys oppi-
aineesta pitämiseen. Eniten yhteyksiä oppiaineesta pitämiseen näytti olevan 
oppitunnin lähestymistavalla Saan tarpeellista tietoa maailman kehityksestä, 
rakenteesta ja toiminnasta. Tällä toiminnalla oli kaikissa luonnontieteissä suuri 
yhteys oppiaineesta pitämiseen (rxy = 0,5–0,6). Lisäksi toimintatapa Opettaja 
ottaa huomioon oppilaiden ehdotukset ja ideat oppitunnin suunnittelussa ja 
toteutuksessa korreloi pitämiseen (rxy  =  0,5). Tiedon soveltamisella oppitun-
nilla arkipäivään oli myös yhteys oppiaineesta pitämiseen, eniten biologiassa 
(rxy = 0,6) ja vähiten kemiassa (rxy = 0,3). Myös vuorovaikutteisella työtavalla oli 
vahvahko yhteys oppiaineesta pitämiseen: keskustelemme opettajan johdolla 
käsitteistä tai ongelmista (rxy = 0,4–0,5). Yksilökeskeisistä työtavoista nousivat 
esiin itsearviointiin liittyvät tavoitteet, esimerkiksi se, että oppilas sai asettaa 
tavoitteita ja arvioida edistymistään (rxy = 0,3–0,5) sekä itselle sopivan vaikeiden 
tehtävien valinta (rxy = 0,3–0,4).

Kun oppiaineesta ja oppitunnilla käytetystä työtavasta pidetään, oppiainetta 
myös osataan. Työ- ja toimintatapojen väliset yhteydet oppiaineesta pitämiseen 
ja sen osaamiseen olivat samansuuntaisia biologiassa ja maantiedossa ja osittain 
fysiikassa ja kemiassa. Poikkeuksina olivat fysiikan ja kemian tunneilla oppi-
laille mieluisat toimintatavat, joissa oppilas osallistui oppitunnin suunnitteluun 
ja voi valita itselleen sopivia tehtäviä. Näillä fysiikan työtavoilla ei ollut yhteyttä 
osaamiseen, kun taas tulosten järkevyyden pohdinnalla oli melko vahva yhteys 
fysiikan ja kemian osaamiseen, mutta ei pitämiseen. 

Opettajien ja oppilaiden mielestä biologian ja maantiedon oppitunneilla käytet-
tiin melko usein opetuksen lähestymistapaa Saan tarpeellista tietoa maailman 
kehityksestä, rakenteesta ja toiminnasta. Tällä oli vahva yhteys siihen, miten 
oppilaat pitivät oppiaineesta, ja myös sen osaamiseen. Tästä lähestymistavasta 
oppilaat pitivät myös fysiikassa ja kemiassa, ja sillä oli heikohko yhteys fysiikan 
ja kemian osaamiseen. Tätä lähestymistapaa käytettiin sekä opettajien että 
oppilaiden mielestä harvemmin fysiikan ja kemian tunneilla.

Opettajan mielestä usein oppitunneilla käytetyistä työtavoista oppilaat pitivät 
käsitteistä ja ongelmista keskustelusta erityisesti biologian tunneilla. Myös ilmi-
öiden syiden ja seurausten pohtiminen oli opettajien mielestä yleistä, ja sillä 
toiminnalla oli melko vahva yhteys osaamiseen ja vielä vahvempi yhteys siihen, 
että oppilaat pitivät biologiasta, maantiedosta ja fysiikasta.

Niillä työtavoilla, joita oppilaat halusivat lisää luonnontieteiden tunneille, kuten 
vierailuja, videoiden katselua ja Internetin käyttöä, ei ollut juurikaan yhteyttä 
oppiaineesta pitämiseen eikä osaamiseen.
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8  Arvioinnin luotettavuus

Arvioinnin luotettavuustarkastelussa otetaan huomioon arvioinnin validiteetti 
ja reliabiliteetti. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, onko arvioinnissa mitattu sitä, 
mitä on tarkoituskin mitata. Ulkoinen validiteetti tarkoittaa, onko tulos yleis-
tettävissä eli onko otanta onnistunut. Otannan tulisi edustaa mahdollisimman 
hyvin kohdejoukkoa ja olla satunnaisesti valittu. Sisäinen validiteetti tarkoittaa 
tehtäväsarjojen luotettavuutta. Siinä tarkastellaan tehtävien sisältöjä ja niiden 
vastaavuutta opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2004). Reliabili-
teetti viittaa tutkimuksen toistettavuuteen. Mikäli mittari on reliaabeli, olisivat 
vastaukset eri mittauskerroilla melko samanlaisia. (Metsämuuronen 2006, 64.)

8.1  Otannan luotettavuus
Koejärjestelyt
Arviointitilanne vakioitiin kaikille kouluille samanlaiseksi. Arviointi pidettiin 
samaan aikaan ja samanpituisena. Rehtorit ja opettajat saivat ohjeet arvioinnin 
järjestämisestä. Arvioinnin ajankohta, toukokuun alku, mahdollisti myös sen, 
että 9.-luokkalaiset olivat opiskelleet kaikki arvioitavat opetussuunnitelman 
perusteiden sisällöt. Toisaalta se, että puolet oppilaista teki biologian ja maan-
tiedon tehtävät ja puolet fysiikan ja kemian tehtävät, vaikeutti opettajien mukaan 
arvioinnin käyttöä oppilasarvioinnissa. 

”Näistä ei oppilaille ole mitään hyötyä, tajusivat heti kokeen alussa, ettei sitä 

voi käyttää arvosteluun, kun joka toinen sai eri kokeen.”

Koejärjestelyt onnistuivat useimpien opettajien mielestä hyvin, ja ohjeita pidet-
tiin riittävän informatiivisina. Osa opettajista koki, että koejärjestelyihin liittyvä 
ohjeistus oli monimutkainen.

“Bättre information åt övervakarna angående ”oval-ifyllandet”. Vi fi ck ingen 

information om att man skall kryssa över ovalen ifall man ville byta svar.”

”On hankalaa järjestää valvojat ja tilat, kun joka 3. oppilas on normaalissa 

opetuksessa. ”

”Koejärjestelyt toimivat hyvin paitsi varamiesten osalta.”

”Hankalasti, koska eri oppilaat tekivät eri kokeet. Onnistuttiin kuitenkin.”
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Otanta 
Otantaan perustuvalla arvioinnilla saatiin koko maan kattava käsitys luonnon-
tieteiden osaamisesta erilaisissa kuntaryhmissä ja ruotsin- ja suomenkielisissä 
kouluissa. Otos oli noin 9 % perusjoukosta ja ruotsinkielisillä oppilailla 12 %, 
jotta saataisiin alueellisesti kattava otos. Arvioinnissa ei ollut kouluja, jotka olivat 
mukana samana keväänä järjestetyissä matematiikan tai historian ja yhteiskun-
taopin arvioinneissa.

Ulkoinen kato voidaan määritellä tavoitellun ja toteutuneen otoksen eroksi. 
Kysymys on siis oppilaista, joilta ei ole saatu minkäänlaista vastausta. Pois-
saolojen varalta koulut ohjeistettiin valitsemaan varaoppilaita, mutta tällainen 
menettely ei ollut mahdollista niissä kouluissa, jonka kaikki yhdeksäsluokka-
laiset kuuluivat otoksiin. Tällaisia kouluja oli 46. 

Kokonaiskato luonnontieteiden arvioinnissa jäi pieneksi. Biologiassa ja maan-
tiedossa se oli 6,6 % ja fysiikassa ja kemiassa 7,9 %. Kadon suuruutta olen-
naisempaa on sen mahdollinen selektiivisyys. Biologiassa ja maantiedossa yli 
puolet kouluista oli sellaisia, joissa ei ollut lainkaan katoa, fysiikassa ja kemi-
assa näitä kouluja oli 44 %. Otoksessa oli 15 koulua, joissa yhteinen kato oli 
20 % tai enemmän.

Katoanalyysin yhteenvetona voidaan todeta, että ulkoinen kato jäi pieneksi – 
suunnilleen samansuuruiseksi kuin Opetushallituksen muissakin arvioinneissa, 
eikä katoanalyysissä löytynyt sellaisia systemaattisia tekijöitä, joiden voisi uskoa 
vaarantavan raportissa esitettyjä tuloksia ja vertailuja.

8.2  Tehtäväsarjojen luotettavuus
Katoanalyysi biologian arvioinnissa 
Sisäisellä kadolla tarkoitetaan vastaamatta jätettyjä tehtäviä. Biologian ja maan-
tiedon tehtäväsarja osoittautui pitkäksi, mistä syystä sisäistä katoa tarkastellaan 
tässä erikseen. Arviointivihkossa alkupuolella olivat maantiedon ja loppupuo-
lella biologian tehtävät. Siksi pidettiin mahdollisena, että etenkin biologian 
tehtävistä osa olisi jäänyt tekemättä ajanpuutteen takia.

Vertailukohtana voidaan pitää fysiikan ja kemian tehtäväsarjaa. Fysiikassa 
tyhjien vastausten osuus oli keskimäärin 1,3 % ja kemiassa 1,2 %. Maantiedos-
sakin sisäinen kato jäi pieneksi. Se oli keskimäärin 1,6 %. Sen sijaan biologian 
arvioinnissa tyhjiksi jätettyjen vastausten osuus oli keskimäärin 4,4 %.

Noin kolmen prosenttiyksikön ero vaikuttaa ratkaisuosuuksiin, sillä osa tyhjistä 
vastauksista olisi saattanut tuottaa pisteitä. Ratkaisuosuuksia ei kuitenkaan voi 
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verrata oppiaineiden välillä, sillä arviointitehtävien erot aiheuttavat enemmän 
epävarmuutta kuin sisäinen kato.

Kadon suuruutta olennaisempaa on sen mahdollinen systemaattisuus. Vertailu 
oppilaiden ilmoittamiin arvosanoihin osoitti, että arvosanan 7 tai heikomman 
saaneilla oppilailla katoprosentti oli noin 5, ja jos oppilaan arvosana oli vähin-
tään 8, keskimäärin 3 % vastauksista oli tyhjiä. Pojilla oli hieman enemmän 
puuttuvia vastauksia kuin tytöillä. Ero oli kuitenkin vain 0,7 prosenttiyksikköä.

Katoanalyysi osoitti myös, ettei sisäinen kato vääristänyt alueiden välisiä vertai-
luja, eikä sillä ollut vaikutusta opetuskielen mukaisiin eroihin. Arvioinnin 
sisäisen johdonmukaisuuden kannalta kadolla saattaa olla pienehkö merkitys, 
sillä arviointitehtäviä ei ole jaettu satunnaisesti, vaan ne on ryhmitelty aihealu-
eittain. Tehtävävihkon alussa olleen kasveja käsittelevän tehtävän keskimää-
räinen kato oli 4,9 % ja viimeisellä sivulla olleiden lisääntymistä ja yksilön-
kehitystä koskevien tehtävien kato oli 6,3  %. Mahdollinen ajan loppumisen 
aiheuttama vääristymä jää siis alle 1,5 prosenttiyksikön. 

Suurin vaikutus kadolla on yksittäisten koulujen tuloksiin. Joissain tapauksissa 
arviointitehtävien tekemiseen on saattanut liittyä sellaisia häiriötekijöitä, jotka 
ovat johtaneet poikkeuksellisen suureen katoon. Silloin tuloksia tulee tulkita 
koulun arviointitilanteen mukaan. Yleisenä piirteenä on, että kouluittain lasket-
tuna biologian tehtävien keskimääräinen kato korreloi maantiedon kokeen 
katoon (rxy = 0,62). Sama pätee vielä voimakkaammin fysiikan ja kemian arvi-
ointien kouluittain laskettuihin katoprosentteihin (rxy = 0,81). Lisäksi biologian 
arvioinnin puuttuvat tiedot korreloivat kohtalaisesti fysiikan ja kemian arvi-
oinnin kadon kanssa: kertoimet ovat noin 0,30. Tämän vuoksi biologian arvi-
oinnin ratkaisuosuuden taustalla saattaa olla myös muita kuin kokeen raken-
teeseen liittyviä tekijöitä.

Arvosanat ja arvioinnissa osaaminen
Luonnontieteiden arvioinnissa osaaminen korreloi oppilaiden arvosanoihin 
sekä luonnontieteissä että matematiikassa ja äidinkielessä (ks. luvut 4.3 ja 7.3). 
Oppilaat tarvitsivat myös matematiikan ja äidinkielen taitoja luonnontieteiden 
arvioinnissa.

Otosoppilaiden arvosanajakaumat luonnontieteissä olivat symmetrisiä, kemi-
assa jakauma oli negatiivisesti hieman vino eli otosoppilailla oli keskimääräistä 
enemmän parempia arvosanoja. Sekä matematiikan että äidinkielen ja kirjalli-
suuden arvosanat korreloivat voimakkaammin arvioitujen oppiaineiden arvosa-
noihin kuin arvioinneissa osoitettuun osaamiseen.
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Arvioinnin laajuus
Biologian ja maantiedon arviointitehtäviä oli sekä palautetta antaneiden 
opettajien että sensoreiden mielestä liikaa. Maantiedon tehtävät oli sijoitettu 
tehtävävihkojen alkuosaan, joten oppilaat ehtivät tehdä maantiedon tehtävät 
paremmin kuin biologian tehtävät. Biologian tehtävien sijainnilla on saattanut 
olla vaikutusta biologian keskimääräiseen osaamistulokseen. Myös avotehtä-
vien runsaus aiheutti sen, etteivät oppilaat jaksaneet keskittyä vihkon loppu-
puolella olleisiin tehtäviin ja että opettajien korjaamiseen käyttämä aika kasvoi 
todella suureksi. Tarkastustyötä hankaloittivat tehtävien erilaiset painotukset. 
Otoskoulujen fysiikan ja kemian opettajat antoivat myös palautetta tehtävien 
laajuudesta ja niiden korjaamisesta.

”Pitkä koeaika mittaa pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä enemmän kuin tieteen osaa-

mista.”

”Nyt mitattiin lähinnä sitä, kuinka kauan oppilas jaksaa mustata ympyröitä 

(näin kärjistettynä ilmaistuna.) Keskitytään olennaiseen ja laaditaan näistä 

eritasoisia tehtäviä – muistamistehtävistä tuottamistehtäviin. Tehtävien luku-

määrän sijasta siis jatkossa monipuolisempia tehtäviä.”

Kritiikkiä kohdistui myös oppilaiden taustakyselyyn ja asenteita mittaaviin 
osioihin. Kolmen sivun asenne- ja taustakysely koettiin raskaana ja liikaa aikaa 
vievänä.

”Kokeessa opetusta arvioiva osio vei oppilailta aivan liiaksi aikaa eikä aika 

riittänyt varsinaisten tehtävien ratkomiseen!”

”Alkuosa aivan liian pitkä, ei kolmea sivua yleisiä kysymyksiä. Muutenkin 

koe oli liian pitkä. Otantaan sattui oppilaita, jotka eivät ehtineet koetta tehdä 

loppuun, vaikka olisivat osanneet. Asennetutkimus ihan ok, mutta epätarkasti 

tehtäviä.”

Arviointitehtävien esitestaus ja vaikeustaso
Arviointitehtävät esitestattiin yhteensä noin 900 oppilaalla ennen tehtävien 
valintaa. (Puolet oppilaista teki biologian ja maantiedon ja puolet fysiikan ja 
kemian tehtävät.) Esikokeen jälkeen arviointiin valittiin parhaat osiot ja niihin 
tehtiin tarkennuksia opettajilta saadun palautteen perusteella (ks. luvut 1.2 ja 
4.1). Yksittäisten tehtävien osalta kriteerinä pidettiin, että niiden tulee korre-
loida positiivisesti ja kohtalaisen voimakkaasti (rxy  >  0,20) kokonaisratkaisu-
osuuteen. Toisin sanoen tehtävien tuli mitata johdonmukaisesti kunkin aineen 
yleistä osaamistasoa.
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Tavoitteena oli saada arviointiin vaikeustasoltaan erilaisia tehtäviä. Tehtävien 
vaikeustaso eri oppiaineissa vaihteli. Esimerkiksi maantiedon ja biologian tehtä-
vissä oli esikokeen perusteella runsaasti helppoja tehtäviä (noin 40 %), mutta 
toisaalta tehtäviä oli runsaasti. Kemian tehtävissä oli taas vaikeita enemmän 
(24 %), mutta vastapainona kemian arvioinnissa oli vähän tuottamistehtäviä. 
Arvioinnin luotettavuuden kannalta keskivaikeat tehtävät ovat parhaita.

Tehtävien erottelukyky varmistettiin. Osan tehtävistä tuli erotella hyvin heikosti 
suoriutuvat oppilaat hieman paremmista, osan tuli erotella keskimääräisesti 
suoriutuvia ja osan piti erottaa hyvin suoriutuvat oppilaat kaikkein parhaista. 
Erottelukyvyltään heikot osiot poistettiin lopullisesta kokeesta. Teknisesti 
kysymys oli niin sanotusta IRT-mallinnuksesta, joka oli mahdollista tehdä, 
koska esikokeet sisälsivät joukon yhteisiä tehtäviä.

Tehtävien reliabiliteetti tarkistettiin. Luonnontieteiden tehtäväsarjojen yhden-
mukaisuutta ilmaiseva Cronbachin alfa-kerroin oli biologiassa 0,94, maantie-
dossa 0,93, fysiikassa 0,80 ja kemiassa 0,85. Luonnontieteiden tehtäväsarjoja 
voidaan pitää luotettavina, ja osiot ovat mitanneet arvioitavina olleita kohteita 
johdonmukaisesti. 

Suurin osa opettajista (80 %) piti biologian tehtävien vaikeustasoa sopivana. 
Opettajista suurin osa piti myös maantiedon (85 %), fysiikan (84 %) ja kemian 
(83 %) tehtävien vaikeustasoa sopivana. Pieni osa opettajista arvioi tehtävät 
liian helpoiksi (4 %) tai vastaavasti liian haastaviksi. Viidesosa ruotsinkielisistä 
ja kymmenesosa suomenkielisistä opettajista piti arviointitehtäviä vaikeina. Osa 
fysiikan ja kemian opettajista antoi palautetta tehtävien erottelukyvystä.

”Monipuolisuutta lisää, jotta saataisiin hajontaa, etteivät kaikkien pisteet tulisi 

15 pisteen sisälle.”

Tehtävätyypit
Luonnontieteiden osaamista arvioitiin esitestatuilla tehtävillä, jotka olivat tuot-
tamistehtäviä (avovastauksia) ja valintatehtäviä. Arvioinnissa oli runsaasti valin-
tatehtäviä (luku 3.2; taulukot 5–8), koska niihin vastaaminen on nopeaa. Näin 
osaamista voitiin mitata laajasti opetussuunnitelman perusteiden eri alueilta. 
Valintatehtävät ovat objektiivisia siinä mielessä, että niihin on vain yksi oikea 
vastaus, joka on määritelty etukäteen. Myös lyhyttä vastausta edellyttävät 
tehtävät luokitellaan osittain objektiivisiksi. Avovastausten tulosten luotettavuus 
riippuu tehtävien korjaajien asiantuntijuudesta, jota auttavat selkeät korjausoh-
jeet. Kaikkien tehtävien vastauksien selkeyden tarkastaminen Opetushallituk-
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sessa ennen optista lukemista edisti luotettavuutta. Määräosa avovastauksista 
sensoroitiin (ks. luku 8.3).

Opettajat pisteittivät avotehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Luonnontieteiden 
opettajat antoivat palautetta arviointitehtävien vastausohjeista. Osassa tehtäviä 
koettiin olevan puutteelliset korjausohjeet. Opettajat toivoivat tarkempia ja 
myös monipuolisempia, eri vastausvaihtoehtoja sisältäviä ohjeita tulkinnalli-
suuden vähentämiseksi. Kritiikkiä saivat erityisesti jo aiemmassa arvioinnissa 
olleet tehtävät. Fysiikan ja kemian opettajat antoivat myös palautetta tehtävä-
tyypeistä ja niiden pisteittämisestä. He toivoivat enemmän tuottamistehtäviä ja 
vähemmän valintatehtäviä.

”Osa korjattavista tehtävistä oli sen luontoisia, että opettajat antaisivat eri 

pisteitä oppilaiden erilaisista vastauksista. Tämän huomasimme, kun keskus-

telimme korjauksesta. Ohjeet saisivat avoimiin kysymyksiin olla tarkempia. 

Erilaisia vastauksia voi olla yhtä paljon kuin vastaajiakin.”

”Vaikka korostankin aina vastauksen täsmällisyyden merkitystä, meni monelta 

oppilaalta pisteet nollille epätarkkuuden vuoksi. ”

Valintatehtävien laadinta on vaativaa: miten saada ne vastaamaan todellisen 
elämän ongelmia, miten tehtävissä arvioidaan luovuutta ja kriittisyyttä. Valinta-
tehtävissä on aina myös arvaamismahdollisuus. Rantasen (2003) tutkimuksen 
mukaan monivalintatehtävissä kolmesta neljään vaihtoehtoa on riittävä määrä 
luotettavuuden kannalta ja myös miellyttävä määrä oppilaalle vastata. Mittarin 
mittaustarkkuus nousee, mikäli monivalintatehtävien rakenne on sellainen, 
että jokainen vastausvaihtoehto on itsenäinen väite. Samassa ajassa vastataan 
huomattavasti useampaan true false -tehtävään kuin perinteiseen monivalin-
tatehtävään. (Rantanen 2003, 5, 60, 191.) Toisaalta ne tehtävät, joissa oppi-
laan tulee valita se väite, mikä ei ole oikea, ovat vaikeita. Tällaisia tehtäviä 
oli muutama biologian ja maantiedon tehtävävihkossa. Biologian ja maan-
tiedon monivalintatehtävät sisälsivät pääsääntöisesti 4 vaihtoehtoa ja fysiikan ja 
kemian tehtävissä oli 3 vaihtoehtoa. Fysiikan ja kemian oikein-väärin-tehtävissä 
oli 4 väitettä, joiden pisteityksessä käytettiin painotuksia. Tämä herätti joissakin 
opettajissa ihmetystä. Painotuksella vähennettiin arvaamisen mahdollisuutta.

”Ihmettelen pistejaottelua oikein-väärin-tehtävissä. Tehtävässä on neljä kohtaa 

ja pisteitä saa vain kolme. Yksi oikein tuottaa nollapistettä. Täytyy olla vähin-

tään kaksi oikein, jotta saa edes yhden pisteen.” 

”Fysiikan ja kemian kokeessa hyvin laaditut monivalintatehtävät muutamia 

virheitä lukuun ottamatta. Monipuoliset, mutta nopea tarkistaa.”
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Myös biologian ja maantiedon tehtävissä käytettiin painotuksia. Biologian ja 
maantiedon opettajat antoivat kritiikkiä tehtävien pisteitysohjeita kohtaan, 
osaan tehtäviä olisi haluttu lisää pisteitä.

Tehtävien luokittelu ja laatu
Tehtävän tekijät luokittelivat tehtävät opetussuunnitelman perusteissa mainit-
tujen sisältöjen ja tavoitteiden mukaan (ks. luku 3.1). Luokittelu tehtiin useaan 
otteeseen monen henkilön toimesta. Tehtävien luokittelu on kuitenkin aina 
tulkintaa, ja siinä täytyy tehdä kyseiseen aineistoon liittyviä päätöksiä. Luon-
nontieteiden arvioinnissa 2011 käytetyssä luokittelussa saman tehtävän saattoi 
sijoittaa sekä fakta- ja käsitetietoon että menetelmätietoon. Tämä on opetus-
suunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaista; käsitteiden käyttöön liittyy 
melkein aina sen soveltaminen arkiympäristöön.

Monessa valintatehtävässä oppilaan piti tulkita kuvaa, kuvaajaa tai taulukkoa 
sekä lukea tehtävään liittyvää tekstiä. Tekstin ja taulukkojen analysointia vaati-
vissa tehtävissä saadaan mitattua monipuolisesti oppilaan taitoja, oppilaat 
analysoivat tuloksia ja tekevät niistä johtopäätöksiä. Tämäntyyppiset tehtävät 
ovat työläitä oppilaille, joilla on vaikeuksia äidinkielessä.

”Avoimissa kysymyksissä tuli mieleen, että onko kyse luonnontieteen vai 

äidinkielen kokeesta. Luetun ymmärtämistä ja väärin ymmärtämistä. Tuli taas 

ajateltua niitä maahanmuuttajaoppilaita, jotka huonolla suomen kielen taidolla 

yrittävät ymmärtää minunkin kokeita.”

Biologian ja maantiedon opettajat antoivat palautetta yksittäisistä tehtävistä. 
Osa opettajista kritisoi lajintuntemuksen olleen liian helppo, mutta tehtävien 
tekijät olivat halunneet valita Suomen luonnon yleisimpiä lajeja, joita käsitel-
lään opetuksessa sekä ylä- että alaluokilla monissa eri yhteyksissä.

Maantiedon tehtävä Sääkartta sai kritiikkiä syklonin sijainnista, vastauksessa 
vaadittavan perustelun vaikeudesta sekä koko tehtävänannosta. Osassa oppi-
kirjoja syklonin käsittely on hyvin suppeaa. Tehtävä oli myös vuoden 1998 
luonnontieteiden arvioinnissa (ks. luku 5.5). Maantiedon yksi tuottamistehtävä 
koettiin liian helpoksi.

Fysiikan ja kemian tehtävät saivat sekä positiivista että negatiivistä palautetta. 
Opettajat toivoivat enemmän päättelyyn ja arkielämään liittyviä soveltavia 
tehtäviä. Fysiikan ja kemian opettajat kokivat, että yleinen luonnontieteellinen 
ymmärrys on tärkeämpää kuin yksityiskohtien muistaminen. Opettajat toivoivat 
arviointiin perusasioiden ja myös laajempien kokonaisuuksien testausta. Opet-
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tajat ilmaisivat, että fysiikan ja kemian kokeellisuuden tulisi näkyä myös arvi-
ointitehtävissä.

“Frågorna i kemi var helt ok.”

”Yksittäisen tietosilppujen ja ulkoa opettelun sijasta pitäisi päästä kokonai-

suuksien ja syy-seuraussuhteiden näkemiseen ja isompi/pienempi tai tärkeä/

vähemmän tärkeä asia- vertailujen hahmottamiseen. ”

”Antaako hirveä määrä nippelitietoa luotettavaa kuvaa oppilaan rakentamasta 

maailmankuvasta?”

”Testi oli monipuolinen, mutta oppilaat eivät hallitse vielä niin laajoja koko-

naisuuksia.”

Tehtävien vastaavuus opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin
Biologia
Suurin osa (72 %) opettajakyselyyn vastanneista biologian opettajista koki biolo-
gian tehtävien vastanneen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita hyvin tai 
erittäin hyvin. Ruotsinkielisistä opettajista näin arvioi pienempi osa (57 %).

Biologian arviointitehtävät kattoivat hyvin kaikki opetussuunnitelman perus-
teiden sisällölliset osa-alueet sekä suhteellisen hyvin myös tavoitteet. Eniten 
tehtäviä oli lisääntymiseen, perinnöllisyyteen ja evoluutioon sekä eliöiden 
rakenteeseen ja luokitteluun liittyvissä osa-alueissa. Sisältöalueista vähemmälle 
huomiolle jäivät vesiekologia ja ympäristökysymykset, mistä muutamat opet-
tajat antoivat palautetta.

Biologian arvioinnissa oli runsaasti ilmiön muistamista ja ymmärtämistä sekä 
selittämistä vaativia tehtäviä. Tehtävien joukossa ei ollut kuitenkaan yhtään 
varsinaista tutkimuksen tekoon liittyvää tehtävää. Opettajat toivoivat arvioin-
tiin enemmän kokeellisia tehtäviä. Opettajat halusivat myös enemmän arki-
elämään liittyviä soveltavia tehtäviä, aineiston käyttöä vaativia tehtäviä sekä 
tehtäviä, joissa on kokonaisuuksien hallintaa. Nyt arvioinnissa oli kuusi sovel-
tavaa tehtävää, joista puolet liittyi ihmisen biologiaan, eikä yhtään varsinaisesti 
aineiston käyttöä vaativaa tehtävää.

Maantieto
Opettajakyselyyn vastanneista suomenkielisistä opettajista 72 % koki, että maan-
tiedon tehtävät vastasivat opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita hyvin tai 
erittäin hyvin. Ruotsinkielisistä opettajista 57 % arvioi, että tehtävät vastasivat 
opetussuunnitelman perusteita hyvin tai erittäin hyvin ja 43 % kohtalaisesti.



168

Maantiedon arviointitehtävät kattoivat hyvin opetussuunnitelman perusteet. 
Eniten maantiedossa oli yleismaantieteellisiin ilmiöihin liittyviä tehtäviä. Maan-
tiedon tehtävien joukossa oli runsaasti ilmiön selittämistä ja aineiston käyttöä 
vaativia tehtäviä. Koska aineiston käyttöä vaativat tehtävät olivat tiedon sovel-
tamista, oli arvioinnissa paljon soveltavia tehtäviä. Osa opettajista kritisoi tuot-
tamistehtävien suurta määrää (55 %), mikä ylittikin suosituksen (50 %). Osa 
maantiedon tuottamistehtävien pisteitysohjeista koettiin puutteellisina.

Fysiikka ja kemia
Yli puolet fysiikan ja kemian opettajista koki fysiikan ja kemian tehtävien vastan-
neen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita hyvin tai erittäin hyvin. Yli 
kolmannes opettajista vastasi opettajakyselyssä, että fysiikan ja kemian tehtävät 
vastasivat opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita kohtalaisesti. Ruotsin-
kielisten koulujen opettajat olivat kriittisempiä tehtäviä kohtaan. Heistä vajaa 
puolet arvioi fysiikan tehtävien ja puolet kemian tehtävien vastaavan opetus-
suunnitelman perusteita kohtalaisesti. 

Fysiikan tehtävien määrä oli kohtuullinen ja tehtävät olivat monipuolisia. Ne 
kattoivat opetussuunnitelman perusteiden eri osa-alueet. Ajattelun taitojen 
luokittelun perusteella fysiikan tehtävissä ei ollut yksinomaan muistamista tai 
tunnistamista vaativia tehtäviä. Fysiikan luonne tieteenä on sellainen, että ilmiöt, 
joita fysiikka pyrkii selittämään, vaativat ymmärtämistä ja myös käsitteiden 
muistamista. Fysiikan tehtävistä pieni osa (8 %) oli arviointia ja analysointia 
vaativia tehtäviä. Monet fysiikan tehtävät olivat kokeellisuuden kontekstissa.

Kemian tehtäviä oli sopiva määrä, ja ne kattoivat opetussuunnitelman perus-
teiden eri osa-alueet. Kemian arviointitehtäviä oli runsaasti sisältöalueessa 
Aineen rakenne ja kemian merkkikieli. Tämä on ymmärrettävää, koska nämä 
asiat ovat perusvälineitä ennen kuin kemiaa voidaan käyttää ympäristökemial-
listen ilmiöiden selittämiseen. Kemian tehtävien joukossa oli vain vähän tuot-
tamistehtäviä (7 %), koska niitä jouduttiin poistamaan esikokeen perusteella.

Muutokset arviointitehtävissä
Opettajilta tuli palautetta sekä painovirheistä monivalintatehtävien vastauksissa 
että mallivastausten epätäsmällisyydestä. Virheet korjattiin ja kaikkien otosop-
pilaiden vastaukset muutamassa tuottamistehtävässä käytiin läpi Opetushal-
lituksessa ennen tulosten lukua. Valintatehtävien vastausten korjaaminen ei 
vaikuttanut arviointitehtävien luotettavuuteen. 

Biologian lajintuntemustehtävän osio Metsäjänis tarkastettiin kaikilta ja myös 

rusakko hyväksyttiin vastaukseksi.
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Maantiedon tehtävässä Kartan lukutaito viimeisen osion oikea vastaus on 

viimeinen väittämä: nousemaan loivaan rinnettä ja sitten laskeutumaan 
jyrkkää rinnettä. Aikavyöhyketehtävän osio Kiina tarkastettiin jokaisesta arvi-

ointivihkosta ja myös Intia hyväksyttiin vastaukseksi.

Fysiikan tehtävässä Ydinvoimalaitos korjattiin toinen väittämä epätodeksi: 

Uraaniydin halkeaa, kun reaktorissa oleva vesi lämpenee. Tehtävästä Virta-
piiri viimeinen osio poistettiin, koska analyysissä ilmeni negatiivinen korre-

laatio kokonaispistemäärään. Tehtävän Lämpö/tutkiminen viimeinen osio 

tarkastettiin kaikilta. Hyväksyttiin myös vastaus: lämpö ei ole ainetta. 

Kemian tehtävästä Jaksollinen järjestelmä poistettiin toinen väittämä virheel-

lisenä ja tehtävästä Kokeellinen työskentely poistettiin osio, jonka ruotsinkie-

linen käännös oli virheellinen. Tehtävässä Polttoaineet hyväksyttiin toisen 

väittämän lisäksi myös ensimmäinen väittämä: Etanoli vähentää fossiilisten 
polttoaineiden osuutta käytettävässä polttoaineessa. Tehtävässä Orgaaninen 

korjattiin oikeaksi vastaukseksi: tärkkelys ja selluloosa ovat hiilihydraatteja. 

Vuoden 1998 arvioinnin kanssa yhteisten tehtävien korjausohjeet lähetettiin 
kouluille samassa muodossa kuin ne olivat aiemmin. Opetushallituksessa 
tarkastettiin muutama tehtävä ohjeiden puutteellisuuden takia ennen tulosten 
analysointia. Nämä tehtävät eivät olleet enää samalla tavalla vertailukelpoisia 
vuoden 1998 tuloksiin kuin muut yhteiset tehtävät (ks. luku 5.5). Nämä tehtävät 
(BI: Populaatio, MA: Sääkartta, FY: Tiheys) poistettiin yhteisten tehtävien 
vertailusta. (Fysiikan tehtävä Tiheys tarkastettiin kaikilta siitä huolimatta, että 
kouluille oli lähetetty täsmennetty ohje tämän tehtävän osalta.)

8.3  Tuottamistehtävien sensorointi
Avotehtävien luotettavuus riippuu asiantuntijoista ja vastausohjeiden tarkkuu-
desta. Sensorit, asiantuntijaryhmän opettajajäsenet, tarkastivat avovastaukset 
osasta arviointivihkoja (10  %). Jokaisesta koulusta arvioitiin ainakin yhden 
tytön ja yhden pojan vastaus. Sensoroinnin tehtävänä on varmistaa, ettei opet-
tajien pisteityksissä ole systemaattisia tai satunnaisia virhetulkintoja.

Biologian arvioinnissa sensorit antoivat enemmän pisteitä kuin otoskoulujen 
opettajat. Maantiedossa ei juuri ollut eroa opettajien ja sensorien antamissa 
pisteissä. Fysiikan ja kemian arvioinneissa sensorit antoivat hieman vähemmän 
pisteitä kuin opettajat olivat antaneet. (Kuvio 45.)
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Kuvio 45. Tuottamistehtävien ratkaisuosuudet opettajien ja sensoroijien pisteittämistä tehtävistä.

Biologian arvioinnin pisteistä noin kolmasosa (33 %) tuli tuottamistehtävistä. 
Sensoreiden antamien pisteiden ja opettajien antamien pisteiden välinen erotus 
oli keskimäärin 6 prosenttiyksikköä. Oppilaat saivat tuottamistehtävistä senso-
reilta keskimäärin 53 % kokonaispistemäärästä ja opettajilta keskimäärin 47 %. 
Sensoreiden ja opettajien antamat pistemäärät korreloivat hyvin (rx  =  0,81–
0,97), lukuun ottamatta kahta tehtävää, joissa korrelaatio oli alle 0,80 (Eliöiden 
sopeutuminen talveen ja Populaatiotehtävä, ks. luku 6.1). Tehtävää Eliöiden 
sopeutuminen talveen oli erityisen vaikeaa pisteittää: sensoreiden antamat 
pisteet erosivat sekä toisistaan että opettajien antamista pisteistä tilastollisesti 
erittäin merkitsevästi (p  <  0,001). Oppilaat saivat tästä tehtävästä opettajilta 
keskimäärin 33 % ja sensoreilta 43 % maksimipisteistä.

Oppilaat saivat maantiedon tuottamistehtävistä opettajilta keskimäärin 63  % 
enimmäispistemäärästä, sensorit antoivat 0,2 % vähemmän. Opettajien ja senso-
reiden pisteitykset korreloivat hyvin (rxy = 0,82–0,99); tehtävässä Mannerlaatat 
(ks. luku 6.2) korrelaatio oli 0,76.

Fysiikan arviointitehtävistä 33 % oli tuottamistehtäviä. Sensorit antoivat oppi-
laille keskimäärin 48 % ja opettajat vastaavasti 50 % maksimipisteistä. Opet-
tajien ja sensoreiden antamien pisteiden korrelaatiot eri tehtävissä vaihtelivat 
pääasiassa 0,72:n ja 0,96:n välillä. Fysiikan tehtävissä Sähkön käyttö ja Lämpö ja 
tutkiminen sensoreiden ja opettajien antamat pisteet erosivat toisistaan tilastol-
lisesti erittäin merkitsevästi (p < 0,001), ja niiden korrelaatio oli alle 0,70.
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Kemian arvioinnista tuottamistehtäviä oli noin 7 % kokonaispisteistä. Senso-
reiden antamat pisteet olivat keskimäärin 56 % maksimipisteistä, opettajat 
antoivat vastaavasti 58 %. Sensoreiden ja opettajien pistemäärät korreloivat 
hyvin keskenään (rx = 0,89–0,96). 
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9  Tulosten tarkastelua

Tässä raportissa on esitetty, miten otosoppilaat menestyivät eri luonnontie-
teiden kansallisessa arvioinnissa. Luonnontieteiden tulokset on esitetty osit-
tain aineittain ja osittain yhteisesti, esimerkiksi taustatietojen yhteydessä. Jois-
sakin tapauksissa eri luonnontieteiden käytäntöjen vertaaminen on hyödyllistä 
ja mielenkiintoista. Tässä raportissa verrataan muun muassa eri työtapojen ja 
opetusmateriaalin käyttöä eri oppiaineissa. Oppiaineiden erilaisen luonteen 
sekä arviointitehtävien vaikeustasojen erilaisuuden vuoksi oppimistuloksia ei 
kuitenkaan pidä sellaisenaan verrata. Rakentavampaa onkin tarkastella sitä, 
miten luonnontieteitä osattiin tai ei osattu sekä taustatietojen yhteyksiä osaa-
miseen.

Biologia ja maantieto tutkivat pääasiassa havaittavissa olevaa makromaailmaa. 
Poikkeuksena ovat biologian solubiologiaan ja perinnöllisyyteen liittyvät asiat, 
joissa vaaditaan paljon myös monimutkaisten käsitteiden hallintaa. Biolo-
gisten ilmiöiden taustalla on yleensä ketju, josta ei voi osoittaa yhtä ainoaa 
tekijää ilmiön vaikuttavaksi syyksi (Eloranta 2005, 17). Fysiikka tutkii havaitta-
vissa olevia ilmiöitä, mutta niiden selittämiseen tarvitaan abstrakteja käsitteitä. 
Samoin kemian jokapäiväisestä elämästä tutut reaktiot vaativat kemiallisten 
mallien osaamista, jotta niitä ymmärrettäisiin. Fysiikassa ja kemiassa osattiin 
selittää ilmiöitä tyydyttävästi, kun taas selittämistä vaativat biologian tehtävät 
tuottivat eniten vaikeuksia oppilaille. Tähän voi olla syynä aineiden erilainen 
luonne: biologiassa ilmiöiden selittäminen on vaikeampaa, koska kysymyk-
sessä ovat monimutkaiset elintoiminnat ja systeemit. Maantieto on siltana luon-
nontieteiden ja yhteiskuntaopin välillä. Maantiedon kokeellisuus on erilaista 
kuin muiden luonnontieteiden, se on enemmän aineiston käyttöä, jota hallittiin 
tässä arvioinnissa hyvin. Koska oppilaat oppivat käyttämään erilaisia aineistoja 
jo alaluokilla, voidaan ylemmillä luokilla keskittyä aineiston soveltavampaan 
käyttöön.

9.1  Taustakyselyt 
Koulujen tuntijako ja resurssit 
Tässä arvioinnissa otosoppilaat olivat opiskelleet koulussa eri tavoin luonnon-
tieteitä kuin aiemmassa vuoden 1998 arvioinnissa olleet oppilaat. Alaluokilla oli 
aiemmin ympäristöopissa vain biologiaa ja maantietoa, nykyisin myös fysiikkaa 
ja kemiaa. Tämä muutos on vähentänyt tunteja biologiasta ja maantiedosta. 
Lisäksi fysiikkaa ja kemiaa opetetaan nyt erillisinä oppiaineina 5. ja 6. luokalla. 
Fysiikkaan ja kemiaan on myös tullut yksi lisätunti luokilla 7–9. Näillä lisäre-



173

sursseilla on voinut olla vaikutusta fysiikan ja kemian osaamiseen tässä arvi-
oinnissa. Toisaalta Salmion (2008) mukaan alaluokkien luonnontietoa koske-
vasta arvioinnista ilmeni, että alaluokkien opettajat painottivat opetuksessaan 
huomattavasti vähemmän fysiikkaa ja kemiaa kuin biologian, maantiedon ja 
terveystiedon sisältöjä. Opettajat pitivät mieluisimpana oppiaineena maantietoa 
ja epämieluisimpina fysiikkaa ja kemiaa, mutta opettajien asenteet eivät kuiten-
kaan näkyneet oppilaiden osaamisessa tai asenteissa (Salmio 2008).

Opettajakyselyn mukaan melkein kaikissa kouluissa luonnontieteiden opetus 
tapahtui yhteisillä oppitunneilla. Kouluissa ei ollut järjestetty luonnontieteiden 
kerhotoimintaa. Biologian valinnaiskursseja oli toteutunut noin kolmasosassa ja 
maantiedon valinnaiskursseja kymmenesosassa kouluista. Fysiikan tai kemian 
valinnaiskursseja oli toteutettu vajaassa viidesosassa otoskouluista. Rehtoriky-
selyssä ilmeni, että suurin osa kouluista jaksottaa opetuksen. Arvioinnissa ei 
kuitenkaan löytynyt tilastollista yhteyttä jaksotusten ja oppimistulosten välillä.

Kouluissa oli käytössä kiitettävästi biologiaan ja maantietoon liittyvää oheis-
materiaalia. Biologian ja maantiedon opettajista kolmasosa koki, ettei oppima-
teriaalin niukkuus vaikuta lainkaan oppimistuloksiin ja alle puolen mielestä 
vaikutus on vähäistä. Enemmistöllä biologian ja maantiedon opettajista oli 
käytössä riittävästi laborointivälineitä. Sekä opettajat että oppilaat halusivat 
enemmän kokeellisuutta biologian ja maantiedon opetukseen. Opetusryhmien 
koko voi vaikuttaa kokeellisuuden toteuttamiseen. Enemmistössä kouluista 
sekä biologian että maantiedon opetusryhmän keskimääräinen koko oli 16–20 
oppilasta. Vain muutama opettaja ilmoitti, että heidän koulussaan toteutetaan 
biologian ja maantiedon laborointitunteja perusopetusta pienemmissä ryhmissä. 
Puolet opettajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että liian suuri 
opetusryhmien koko vaikeutti hyvien oppimistulosten saavuttamista. Vaikka 
opetusryhmän koolla ei tutkimusten mukaan ole suoraa yhteyttä oppimistu-
loksiin, on sillä merkitystä erilaisten työtapojen käytössä. Fysiikan ja kemian 
opetusryhmät olivat niiden kokeellisen työtavan vuoksi biologian ja maan-
tiedon ryhmiä pienempiä. 

Opetusvälineiden määrä ei näytä vaikuttavan oppimistuloksiin luonnontieteissä 
kuten Salmion (2008) mukaan on alaluokilla. Enemmistö fysiikan ja kemian 
opettajista arvioi, että heillä oli käytössä erilaista oppilaille annettavaa opetus-
materiaalia liian vähän. Fysiikan ja kemian opettajat olivat kuitenkin tyytyväisiä 
laborointivälineiden määrään: enemmistön (80 %) mielestä laborointivälineitä 
oli tarjolla runsaasti. Noin viidesosa koki, ettei materiaalien niukkuus vaikeuta 
hyvien oppimistulosten saavuttamista lainkaan ja yli kolmasosan (40 %) mielestä 
vaikutus oli vähäistä.
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Oppilaiden suhtautuminen luonnontieteisiin
Tässä arvioinnissa ilmeni, että oppilaiden asenteilla oli yhteys osaamiseen. 
Oppilaat kokivat kaikki luonnontieteet hyödyllisiksi oppiaineiksi. Käsityksellä 
omasta osaamisesta oli suurin yhteys (rxy = 0,40,5) luonnontieteissä osaami-
seen. Ne oppilaat, joilla oli myönteinen käsitys omasta osaamisestaan ja positii-
vinen suhtautuminen oppiaineeseen, myös osasivat luonnontieteitä paremmin. 
Tulos on yhdenmukainen muiden arviointien kanssa (Halkka 2003; Kupari ym. 
2001, 129; OECD 2006, 139).

Oppilaiden asenteet biologiaa ja maantietoa kohtaan olivat positiivisempia 
kuin fysiikkaa ja kemiaa kohtaan. Nämä tulokset ovat samansuuntaisia aiem-
pien arviointien ja tutkimusten kanssa (Rajakorpi 1999, 80–81; Kupari ym. 2001, 
127–129).

Tyttöjen ja poikien asenteet poikkesivat toisistaan tilastollisesti erittäin merkit-
sevästi kaikissa muissa paitsi maantiedon asennekysymyksissä. Tytöt pitivät 
biologiasta tai maantiedosta enemmän kuin pojat ja kokivat oppiaineet hyödyl-
lisemmiksi. Pojat taas pitivät fysiikasta ja kemiasta enemmän kuin tytöt ja kokivat 
myös osaavansa niitä tyttöjä paremmin. Tulokset ovat yhteneväisiä muiden 
tutkimusten ja julkaisujen kanssa (Halkka 2003; Rajakorpi 1999, 80–81; Kupari 
ym. 2001, 128–129; Osborne, Simon & Collins 2003; OECD 2006). Tyttöjen 
hieman kielteinen käsitys omasta osaamisestaan näkyy jo alaluokilla (Salmio 
2008). Halkan (2001) lukiossa tehdyn arvioinnin mukaan suhtautuminen fysiik-
kaan oli sitä myönteisempää, mitä enemmän oppiainetta oli opiskeltu.

Oppilaiden asenteisiin erityisesti fysiikan opiskelua kohtaan on kiinnitetty 
huomiota sekä opetussuunnitelman perusteissa että opettajien koulutuksessa. 
Suurin osa luonnontieteiden opettajakyselyyn vastanneista opettajista oli sitä 
mieltä, että oppilasarvioinnissa tulee ottaa huomioon myös oppilaan asenteet. 
Monipuolisten työtapojen opetuksessa tulisi käsitellä sekä tytöille että pojille 
läheisiä arkipäivän fysiikan ja kemian ilmiöitä. (Rajakorpi 1999; Salmio 2008; 
Halkka 2003.) Tyttöjen fysiikan ja kemian asenteisiin vaikuttamista pidetään 
tärkeänä, koska monet tytöt eivät jatka fysiikan opintoja lukiossa. Rajakorven 
(1999) raportin mukaan pojille jatko-opintojen kannalta fysiikka ja kemia olivat 
tärkeimmät, tytöt arvostivat enemmän biologiaa ja maantietoa.

Luonnontieteiden arvioinnissa 2011 oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys 
vanhempien koulutustaustan ja oppilaiden asenteiden välillä. Vanhempien 
koulutustaustalla oli yhteys oppiaineesta pitämiseen, sen kokemiseen hyödylli-
seksi ja käsitykseen omasta osaamisesta. Ne oppilaat, joiden vanhemmat olivat 
ylioppilaita, osasivat luonnontieteitä paremmin ja heidän asenteensa luonnon-



175

tieteitä kohtaan olivat positiivisimmat. Myös oppilaiden jatkokoulutusvalinnoilla 
oli selkeä yhteys asenteisiin: ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen 
valinneiden oppilaiden välillä oli kaikissa asenteiden osa-alueissa tilastollisesti 
erittäin merkitsevä ero. Ammattikouluun suuntautuneiden erityisen negatiivi-
sella asennoitumisella luonnontieteisiin voi olla vaikutusta myös ammatillisen 
koulun opinnoista suoriutumiseen. Oppimaan oppimisen arvioinnista saadut 
tulokset osoittavat, että murrosikäisten heikentyvä koulumotivaatio on tyypil-
lisempi oppilaille, jotka valitsevat ammatillisen koulutuksen (Kupiainen 2010, 
161).

Edellä kuvatut erot oppilastasolla näkyvät myös koulujen välisinä eroina silloin, 
kun koulun oppilaat ovat valikoituneet voimakkaasti vanhempien koulutuksen 
mukaan. Näin on etenkin suurten asutuskeskusten kouluissa. Koska suurista 
asutuskeskuksista kansalliseen otokseen valikoituu vain muutama koulu, 
vanhempien koulutuksen ja koulujen tulosten väliset korrelaatiot eivät ole niin 
korkeita, että niillä voitaisiin selittää koulujen välisiä eroja.

Oppilaiden asenteita voisi yrittää selittää luonnontieteiden erilaisella luonteella. 
Fysiikan ja kemian abstraktit käsitteet sekä niiden soveltaminen arkielämään 
jäivät monelle otosoppilaalle epäselväksi. Fysiikan ja kemian opettajat toivoi-
vatkin täydennyskoulutukseen ideoita motivoivaan ja arkielämälähtöiseen 
opetukseen.

Opettajat
Luonnontieteiden opettajien toimintatapoja
Opettajakyselyn perusteella luonnontieteiden opettajat olivat kokeneita opet-
tajia: yli puolet (noin 60 %) kyselyyn vastanneista oli toiminut opettajana yli 
10 vuotta. Opettajista suurin osa oli naisia, biologian ja maantiedon opettajista 
oli miehiä vajaa kolmannes ja fysiikan ja kemian opettajista yli kolmannes. 
Luonnontieteiden opettajat olivat kelpoisia: biologian ja maantiedon opettajista 
95 %:lla ja fysiikan ja kemian opettajista 93 %:lla oli muodollinen kelpoisuus. 
Luonnontieteiden opettajat valmistivat paljon omaa monipuolista materiaalia 
oppitunneille. Fysiikan opettajista yli puolet ja kemian opettajista vajaa puolet 
oli myös matematiikan opettajia, joten käsitys siitä, että fysiikkaa ja kemiaa 
opettavat matematiikan opettajat, pitää monessa tapauksessa paikkansa.

Opettajakyselyssä ilmeni, että fysiikan ja kemian opettajat tekivät paljon yhteis-
työtä keskenään, biologian ja maantiedon opettajat vähemmän. Tämä on luon-
nollista, koska fysiikan ja kemian opettajia on kouluissa enemmän ja koska he 
opettavat usein myös matematiikkaa. Yhteistyötä tehtiin myös jonkin verran 
koulun muiden opettajien kanssa, mutta ei alempien luokkien opettajien 
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kanssa. Tämä voi johtua siitä, että koulurakennukset ovat erillään. Yli aine-
rajojen tapahtuvaa yhteistyötä toteutettiin noin neljäsosassa kouluista, joissa 
oli luonnontieteiden ja muiden oppiaineiden yhteisiä valinnaiskursseja. Koti-
talouden ja luonnontieteiden yhteistyömahdollisuuksia ovat tutkineet muun 
muassa Malin (2011) ja Kivilehto (2007). Heidän tutkimuksensa mukaan oppi-
laiden positiivisten asenteiden kehittymistä voisi mahdollisesti edistää yli oppi-
ainerajojen tapahtuvalla opetuksella, jonka avulla luonnontieteet voidaan tuoda 
lähemmäksi arkielämää.

Luonnontieteiden opettajien enemmistö (noin  70 %) oli osallistunut täyden-
nyskoulutukseen 1–3 päivää kolmen viimeisen lukuvuoden aikana. Jyväskylän 
yliopiston (Piesanen, Kiviniemi & Valkonen 2007) tekemän raportin mukaan 
täydennyskoulutukseen osallistuminen on vähentynyt kaikissa oppilaitos-
muodoissa vuosien 1998 ja 2005 välillä. Peruskoulussa koulutukseen osallis-
tujien määrä on pudonnut neljänneksellä ja täydennyskoulutus on muuttunut 
lyhytkestoisemmaksi. Yhtenä syynä pidetään määrärahojen pienenemistä sekä 
suunnitelmallisuuden puutetta.

Biologian ja maantiedon opettajat toivoivat lisää täydennyskoulutusta, joka 
liittyy kokeellisiin työtapoihin ja tietotekniikan monipuoliseen hyödyntämi-
seen. Fysiikkaa ja kemiaa opettavat halusivat eniten kokeelliseen työskentelyyn 
liittyvää koulutusta.

Fysiikan ja kemian opettajille on viimeisen kymmenen vuoden aikana järjes-
tetty lisäkoulutusta Helsingin yliopistossa (muun muassa didaktisen fysiikan 
cum laude -kurssit). Ohjelman tarkoituksena on ollut nostaa fysiikkaa ja kemiaa 
opettavien opettajien arvosanoja perusopintojen tasoa korkeammaksi. Tässä 
arvioinnissa otoskoulujen opettajilta saadun tiedon mukaan perusopintojen 
pohjalta fysiikkaa opetti 22 % ja kemiaa 30 % opettajista.

Opettajien näkemyksiä opetussuunnitelman perusteista 
Noin puolet fysiikan ja kemian opettajista piti opetussuunnitelman perusteiden 
vaatimustasoa sopivana. Sen sijaan yli puolet biologian ja maantiedon opetta-
jista oli eri mieltä väittämästä. Yli kolmasosa opettajista oli jokseenkin tai täysin 
samaa mieltä siitä, että opetussuunnitelman perusteiden sisällön laajuus vaikeutti 
hyvien oppimistulosten saavuttamista. Vaikka opetussuunnitelman perusteiden 
tavoitteet olivat suurimman osan opettajien mielestä ilmaistu riittävän tarkasti, 
he hyödynsivät opetussuunnitelman perusteita työssään vain vähän tai jonkin 
verran. Vajaa puolet luonnontieteiden opettajista katsoi saavansa opetussuun-
nitelman perusteista riittävästi ohjausta oppilasarviointiin.
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Opettajat pitivät peruskäsitteiden hallinnan ja oppiaineen luonteen tuntemuksen 
lisäksi tärkeänä oppimaan oppimisen taitoja, oppilaan tuntemusta ja oppilaan 
positiivista asennoitumista luonnontieteiden oppimiseen. Myös luonnontieteel-
liseen tutkimiseen liittyviä taitoja pidettiin yhtä tärkeinä kuin tiedollisia tavoit-
teita. Opettajat kertoivat painottavansa opetuksessaan sisältöjen lisäksi taitoja ja 
oppilaiden asenteisiin liittyviä asioita. Nämä asiat ovat myös keskeisiä opetus-
suunnitelman perusteissa.

Yli puolet biologian ja maantiedon opettajista oli sitä mieltä, että opetussuun-
nitelman perusteet ovat liian laajat ja yli kolmanneksen mielestä opetussuun-
nitelman laajuus vaikeuttaa hyvien oppimistulosten saavuttamista paljon tai 
erittäin paljon. Biologian ja maantiedon opettajista noin puolet piti myös oppi-
aineen käytössä olevaa tuntimäärää hyviä oppimistuloksia haittaavana tekijänä. 
Fysiikan ja kemian opettajien mielestä opetussuunnitelman perusteiden laajuus 
on sopiva. He kiinnittivät huomiota siihen, että oppiaineita opetetaan jo alaluo-
killa, joten yläkoulun opetusta tulisi muuttaa niin, ettei päällekkäisyyttä esiinny.

Opetussuunnitelman perusteisiin ehdotettiin integroivia kursseja, jotka suunni-
teltaisiin oppilaiden kanssa. Ympäristöaiheet ovat luontaisesti luonnontieteissä 
ja muissakin oppiaineissa yhteisiä aiheita, joiden opettamisessa tarvitaan yhteis-
työtä. Lisäksi ympäristöaiheiden opetus on kokonaisvaltaista, tiedon lisäksi on 
otettava huomioon oppilaiden asenteet ja on pyrittävä edistämään luontoa 
suojelevaa toimintaa.

Opettajat antoivat palautetta siitä, että koulun päättöarvioinnissa oppilaan tunti-
työskentelyn osuus pitäisi saada paremmin näkyville. Kaivattiin tarkennusta 
siitä, miten oppiaineesta innostuneisuus otetaan huomioon oppilasarvioinnissa. 
Opettajat toivoivat myös, että olisi hyvä saada kriteerit kiitettävään osaamiseen.

Työ- ja toimintatavat oppitunneilla
Sekä oppilaat että opettajat antoivat tietoa kouluissa käytetyistä työ- ja toimin-
tatavoista luonnontieteiden oppitunneilla. Työtavat jaettiin tässä tutkimuksessa 
yksilöllisiin ja vuorovaikutteisiin työtapoihin. Lähes kaikissa kouluissa yksilöl-
lisiä työtapoja käytettiin enemmän kuin vuorovaikutteisia. Opetussuunnitelman 
perusteet kannustavat käyttämään monipuolisia työtapoja. Yksilöllistä oppi-
mista tukee vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppiminen.

Luonnontieteiden arviointiin valittiin taustakysymyksiksi samoja kysymyksiä 
työtavoista kuin Suomessa tehdyssä työtapatutkimuksessa (Lavonen ym. 
2005). Lavosen ym. tutkimuksen mukaan yleisimmin käytettyjä työskentelyta-
poja oppilaiden mielestä fysiikan ja kemian tunneilla olivat opettajan johdolla 
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tai oppikirjasta tapahtuva opiskelu ja oppilastyöt. Luonnontieteiden arvioin-
nissa 2011 fysiikan ja kemian yleisimmät työtavat oppilaiden mielestä olivat 
opettajan tekemät taulumuistiinpanot, omat vihkomuistiinpanot sekä kokeel-
linen työskentely. Oppikirjaa käytettiin 46 %:n mielestä usein tai lähes aina. 
Harvoin käytettyjä työtapoja olivat kirjojen ja lehtien lukeminen, esseiden ja 
referaattien kirjoittaminen, väittelyt sekä erilaiset vierailut. Tämän lisäksi oppi-
laiden kokemusten mukaan fysiikan ja kemian tunneilla ei katsota videoita 
eikä käytetä työvälineohjelmia ja Internetiä muuten kuin harvoin. Sen sijaan 
tunneilla keskustellaan ryhmissä jonkin verran. Oppilaat kokivat, että oppi-
tuntien yhteistä suunnittelua opettajan kanssa on jonkin verran. Tämä tulos 
oli myös Lavosen ym. tutkimuksessa. Lavosen ym. tutkimuksen mukaan oppi-
laat kokivat, että fysiikan ja kemian tunnilla harvoin tapahtuvia toimintoja ovat 
pienessä ryhmässä keskustelu, itsenäinen työskentely tietokirjoja lukemalla, 
kirjoitelmien tai käsitekarttojen laatiminen sekä vierailut.

Lavosen ym. tutkimuksen mukaan sekä opettajat että oppilaat haluaisivat lisät-
tävän opettajan johdolla keskustelua, pienessä ryhmässä opiskelua, vierai-
luja ja tiedon käsittelyä (käsitekartat). Luonnontieteiden arvioinnissa ilmeni, 
että suurin osa opettajista ja oppilaista haluaisi myös enemmän vierailuja ja 
että opiskelussa käytettäisiin enemmän työvälineohjelmia. Oppilaat toivoivat 
enemmän Internetin käyttöä. He haluaisivat opiskella useammin katselemalla 
videoita ja animaatioita ja toivoivat, että opettaja ottaa huomioon oppilaiden 
ehdotukset ja ideat. Opettajat haluaisivat lisätä oppilaiden itsearviointia, tavoit-
teiden asettelua ja opitun soveltamista arkielämään sekä keskustelua ryhmissä 
käsitteistä ja ongelmista. Oppilaiden toiveissa ei ollut lisätä keskusteluja opet-
tajan johdolla eikä pienissä ryhmissä opiskelua.

Opettaja valitsee työtavan kullekin ryhmälle sopivaksi. Kun toimivaa työtapaa 
käytetään usein, on ymmärrettävää, että se saattaa vaikuttaa myös osaamiseen. 
Luonnontieteiden oppimistulosten arvioinnissa 2011 löytyi yhteys luonnon-
tieteiden osaamisen ja koulussa käytetyn työ- ja toimintatavan välillä. (Käsite 
toimintatapa pitää sisällään sekä työtavat että oppimisympäristön ja opetuksen 
lähestymistavan.) Fysiikan ja kemian oppitunneilla vahvin yhteys osaamiseen 
oli kokeellisilla tutkimuksilla ja tulosten järkevyyden pohdinnoilla. Muita yhte-
yksiä osaamiseen oli ilmiöiden syiden ja seurausten pohtimisella, havaintojen 
tekemisellä ja keskustelulla opettajan johdolla käsitteistä ja ongelmista. Biolo-
gian ja maantiedon osaamisen ja työ- ja toimintatavan vahvin tilastollinen 
yhteys oli maailmankuvan muodostumiseen liittyvien kysymysten, havaintojen 
tekemisen, kokeellisten tutkimusten, ilmiöiden syiden ja seurausten pohtimisen 
sekä tiedon soveltamisen oppilaan arkipäivään ja monien näkökulmien esittä-
misen välillä. 
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Biologian ja maantiedon tunneilla kokeellisia tutkimuksia tehtiin harvoin, 
fysiikan ja kemian oppitunneilla usein. Myös muilla usein oppitunneilla käyte-
tyillä työtavoilla oli yhteys osaamiseen. Keskusteluilla käsitteistä ja ongelmista 
oli kohtalainen yhteys luonnontieteiden osaamiseen. Muistiinpanojen teke-
misellä vihkoon oli myös kohtalainen yhteys fysiikan ja kemian osaamiseen. 
Sellaisilla työtavoilla, joita oppilaat ja opettajat toivoivat lisää, kuten vierailut, ei 
ollut yhteyttä osaamiseen.

Oppitunneilla käytetyn työ- tai toimintatavan ja oppiaineesta pitämisen välillä 
oli myös yhteys. Voimakkain yhteys kaikissa luonnontieteissä muodostui pitä-
misen ja sen opetuksen lähestymistavan välillä, jossa oppilas saa tietoa maailman 
kehityksestä, rakenteesta ja toiminnasta. Biologian ja maantiedon tunneilla sekä 
opettajien että oppilaiden mielestä tämä lähestymistapa oli yleinen, ja tällä 
lähestymistavalla oli yhteys myös osaamiseen. Tätä lähestymistapaa käytettiin 
sekä opettajien että oppilaiden mielestä joskus fysiikan ja kemian tunneilla.

9.2  Ympäristöaiheet luonnontieteissä
Luonnontieteiden seuranta-arvioinnissa oli opetussuunnitelman perusteiden 
mukaisia ympäristöaiheisia tehtäviä. Ympäristöaiheet ovat yhteisiä aiheita 
kaikissa luonnontieteissä. Fysiikassa oli tehtävät sähkön säästämisestä ja ener-
gian tuotannosta, kemiassa ilman laadusta, polttoaineen vaikutuksesta ilmaan 
sekä veden juomakelpoisuudesta sekä maantiedossa kierrätyksestä ja rehevöi-
tymisestä. Nämä tehtävät osattiin hyvin tai kohtalaisesti. Lisäksi yhdessä maan-
tiedon tehtävässä oppilaan piti valikoida annetusta aineistosta fossiiliset polt-
toaineet sekä uusiutuvat energianlähteet. Tehtävä osattiin välttävästi, mikä on 
yllättävä tulos, koska energiateemaa käsitellään myös biologiassa, kemiassa, 
fysiikassa ja muissakin oppiaineissa sekä mediassa. Asiaa ehkä selittää se, että 
energian käsite on vaikea, koska se määritellään eri tavoin eri oppiaineissa ja 
käsitteen merkitys myös vaihtelee puhekielessä.

Kustakin oppiaineesta oli myös asennetehtäviä, jotka liittyivät ympäristöasi-
oihin. Oppilaat suhtautuivat eri luonnontieteiden opetussuunnitelman perus-
teissa mainittuihin ympäristöä koskeviin asenneväittämiin positiivisesti. Tyttöjen 
ympäristöasenteet olivat poikia myönteisempiä. He olivat myös huolestu-
neempia ympäristön tilasta kuin pojat. Oppilaat olivat halukkaita kehittämään 
elinympäristöään ja vaikuttamaan ympäristöasioihin. Toisaalta ilmeni, että 
esimerkiksi vihreään kemiaan liittyvät asiat koettiin periaatteessa myönteisenä, 
mutta sen puolesta ei oltu yhtä valmiita toimimaan. Tämäntyyppisiä tuloksia 
on julkaistu myös muissa tutkimuksissa (Cantell & Larna 2006). Salmion (2008) 
mukaan jo alaluokilla oppilaat suhtautuivat myönteisesti ympäristö- ja luon-
nontietoon oppiaineena.
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Oppilaiden ympäristöön liittyvät asenteet vaihtelivat myös kuntatyypin mukaan. 
Esimerkiksi oppilaiden ympäristökemiaan liittyvät asenteet olivat myöntei-
sempiä kaupunkimaisissa kunnissa kuin maaseutumaisissa. Samanlaisia tuloksia 
on esitetty myös esimerkiksi Asuntan (2003) väitöskirjassa.

Oppilaiden ympäristövastuullisuuteen ja -asenteisiin vaikuttaa todennäköisesti 
se, että biologian ja maantiedon opettajien mukaan oppitunneilla keskustellaan 
usein ympäristökysymyksistä ja moni opettaja ilmoitti painottavansa sekä biolo-
gian että maantiedon opetuksessa ympäristökasvatusta. Myös useat kemian 
opettajat mainitsivat painottavansa ympäristökysymyksiä opetuksessaan. Tutki-
musten mukaan nuorten ympäristöasenteisiin vaikuttaa oppituntien ja oppima-
teriaalin lisäksi medi, kuten sanomalehdet ja televisio (Cantell & Larna 2006; 
Asunta 2003).

Aihekokonaisuus Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevai-
suudesta velvoittaa tuomaan myös ympäristökasvatusta luonnontieteiden oppi-
tunneille. Keväällä 2011 Opetushallituksessa toimeenpantiin myös aihekoko-
naisuuksia koskeva arviointi. Tämän arvioinnin mukaan peruskoulun 9. luokan 
oppilaat ovat saavuttaneet hyvin tätä aihekokonaisuutta koskevat tiedolliset 
tavoitteet. Myös oppilaiden ekologista kestävyyttä korostava asenne oli myön-
teinen. (Uitto 2012.)

9.3  Oppilaiden osaamisen tarkastelua
Vertailua vuoden 1998 arvioinnin tuloksiin
Ne vuoden 2011 arvioinnissa olleet tehtävät, jotka olivat samoja kuin vuoden 
1998 arvioinnissa, osattiin huonommin kuin aiemmin (ks. luku 5.5). Kaikkien 
vuoden 1998 ja 2011 arvioinnin yhteisten tehtävien aihealueet olivat keskeisiä 
sekä vanhan että nykyisen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (ks. luku 
5.5). Tämän perusteella luonnontieteiden osaamisen aleneminen pitää ottaa 
vakavasti. 

Yleinen osaaminen arvioinnin kokonaisratkaisuprosentin perusteella vuoden 
2011 arvioinnissa oli fysiikassa ja kemiassa parempaa sekä biologiassa 
huonompaa kuin vuonna 1998. Kuitenkin pitää huomata, että arvioinnit eivät 
ole täysin vertailukelpoisia. Vuoden 1998 luonnontieteiden arviointi poik-
kesi vuoden 2011 arvioinnista siten, että tehtäviä oli aiemmin huomattavasti 
vähemmän kuin nyt, ja aiemmassa arvioinnissa oli myös yhteisiä science-
tyyppisiä tehtäviä. Perus- ja soveltavia tehtäviä vastaavat lähinnä vuoden 2011 
arvioinnissa fakta- ja käsitetieto- sekä menetelmätietotehtävät, ja esimerkiksi 
maantiedon menetelmätietotehtävät osattiin paremmin kuin aiemmin sovel-
tavia tehtäviä.



181

Vuoden 2011 arvioinnissa oppilaiden biologian, maantiedon ja fysiikan osaa-
minen oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi ja kemian osaaminen merkitsevästi 
parempaa suomenkielisissä kouluissa kuin ruotsinkielisissä kouluissa. Vuoden 
1998 arvioinnissa erot olivat samaa luokkaa biologiassa ja suuremmat maantie-
dossa, mutta eroja ei ollut juurikaan fysiikassa ja kemiassa. 

Luonnontieteellinen osaaminen
Oppilaiden luonnontieteellinen osaaminen oli tässä arvioinnissa pääasiassa 
tyydyttävää. Oppilaat osasivat huonommin yhteisiä tehtäviä vuoden 1998 arvi-
oinnin kanssa kuin aiemmin. Sama osaamisen tason lasku näkyy PISA-tulok-
sissa.

Vuoden 2006 PISA-arvioinnissa tutkittiin tarkemmin luonnontieteellistä osaa-
mista. Suomalaiset 9. luokan oppilaat menestyivät parhaiten tutkimukseen osal-
listuneista maista (OECD-maat ja partnerit). Suomalaisilla oppilailla oli parhaat 
taidot ilmiöiden tunnistamisessa ja selittämisessä sekä luonnontieteellisen todis-
tusaineiston käytössä: he ymmärsivät luonnontieteiden luonteesta, maapallosta 
ja avaruudesta sekä elävästä luonnosta. Suomalaisten koululaisten keskinäiset 
erot olivat pieniä. Koulujen väliset erot olivat OECD-maiden pienimmät. PISA-
tutkimuksissa tytöt ovat poikia parempia kaikissa maissa. Suomessa erot tyttöjen 
ja poikien välillä eivät olleet suuria. Myös Suomen pojat sijoittuivat parhaimpien 
joukkoon. Vuoden 2009 PISA-arvioinnissa (OECD 2010) suomalaisten tulokset 
luonnontieteissä laskivat 9 pistettä edellisestä, vuoden 2006 PISA-arvioinnista. 
Osaaminen oli edelleen OECD-maiden huipputasoa. Tyttöjen tulokset olivat 
edelleen poikien tuloksia paremmat.

Painotusalueet luonnontieteiden arvioinnissa 2011 olivat samansuuntaisia 
PISA-arvioinnin kanssa (ks. luku 3.1). Fysiikan ja kemian selittämistä vaativat 
tehtävät osattiin tyydyttävästi, biologiassa ja maantiedossa kohtalaisesti. Oppi-
laat osasivat aineiston käyttöä vaativat tehtävät hyvin maantiedossa ja tyydyttä-
västi fysiikassa ja kemiassa. Tuottamistehtävät osattiin huonommin kuin valin-
tatehtävät kuten aiemmissa arvioinneissa (vrt. Rajakorpi 1999; Halkka 2003).

Luonnontieteiden osaaminen korreloi oppilaiden arvosanoihin. Arvioinnissa 
ilmeni kuitenkin, että koulut antavat arvosanoja luonnontieteissä erilaisin 
perustein. Oppilaat, joilla oli sama arvosana luonnontieteistä, osasivat luon-
nontieteitä eri tavalla. Tämä kertoo koulujen erilaisesta arvosanojen antamis-
kulttuurista. Tyttöjen ja poikien sekä lukioon ja ammattikouluun hakeutuvien 
oppilaiden arvosanojen antamisessa ilmeni myös jonkin verran eroja (ks. luku 
7.3).
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Oppilaat, jotka kuuluivat heikoimman neljänneksen kouluihin, menestyivät 
heikommin kuin vastaavan arvosanan saaneet ylempään neljännekseen 
kuuluvat oppilaat. Ruotsinkieliset oppilaat osasivat heikommin kaikkia luon-
nontieteitä, vaikka heillä oli sama arvosana kuin suomenkielisillä oppilailla. 
Ruotsinkieliset oppilaat menestyivät huonommin kuin suomenkieliset myös 
aiemmassa alaluokkien arvioinnissa (Salmio 2008). Lukioon hakijat menestyivät 
paremmin kaikissa luonnontieteissä verrattuna saman arvosanan saaneisiin 
ammattikouluun hakeneihin oppilaisiin. Pojat, joilla oli sama arvosana fysii-
kasta ja kemiasta kuin tytöillä, osasivat paremmin kuin tytöt. Biologiassa taas 
tytöt osasivat pääsääntöisesti paremmin kuin saman arvosanan saaneet pojat. 
Kaupunkimaisissa kunnissa saadut keskimääräiset fysiikan ja kemian arvosanat 
olivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi maaseutumaisten kuntien arvosanoja 
parempia.

Luonnontieteiden opettajat arvioivat oppilasjoukon heterogeenisuuden vaike-
uttavan eniten hyvien oppimistulosten saavuttamista. Tässä arvioinnissa olivat 
mukana myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Heidän vaikutuksensa tulok-
siin oli pieni, koska heitä oli vain vähän. Koska koulun luonnontieteiden 
tunneille osallistuvat yleensä kaikki oppilaat, asettaa tämä rajoituksia esimer-
kiksi työtavan valintaan. Heterogeenisuuden lisäksi biologian ja maantiedon 
opettajien mielestä oppimistuloksia heikentäviä tekijöitä ovat opetusryhmän 
liian suuri koko sekä oppiaineen käytössä oleva tuntimäärä. Vastaavasti fysiikan 
ja kemian opettajat arvioivat, että oppilaiden motivaation puute heikentää oppi-
mistuloksia: oppilaita kiinnostavat enemmän muut asiat kuin kouluopinnot.

Biologian osaaminen 
Oppilaat ratkaisivat hyvin ennen kaikkea ihmisen biologiaan liittyvät tehtävät. 
Oppilaiden menestyminen tunnistamista ja muistamista vaativissa tehtävissä oli 
yleisesti ottaen parempaa kuin ymmärtämistä ja soveltamista vaativissa tehtä-
vissä. Oppilaat ratkaisivat fakta- ja käsitetiedolliset tehtävät paremmin kuin 
ilmiöiden selittämistä vaativat tehtävät. Huomionarvoista on se, että ihmisen 
biologiaan liittyvä tuottamistehtävä, jossa vaadittiin muistamisen lisäksi ymmär-
tämistä, oli ratkaistu vain kohtalaisesti. Eri tutkimuksista kerättyjen tulosten 
mukaan jo alakouluikäisillä oli ongelmia ihmisen fysiologian, yhteyttämisen ja 
ravintoketjun kanssa (Salmio 2008). Tässäkin vuoden 2011 arvioinnissa ravin-
toketju osoittautui vaikeaksi 9.-luokkalaisille. Näyttäisi siltä, että ihmisen biolo-
gian käsitteet muistetaan hyvin, mutta elimistön toiminnan ymmärtämisessä ja 
perusteluiden hallinnassa on parannettavaa.

Opettajan palautteessa mainittiin, etteivät oppilaat muista 9. luokan lopussa 
7. ja 8. luokalla opittuja, muistamista vaativia asioita. Asioiden unohtuminen 
näkyi osittain siinä, että esimerkiksi kukan rakenteiden tunnistamisessa ja 
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kasvien lisääntymiseen liittyviä käsitteitä oli sekoitettu ja ymmärretty väärin. 
Muistamisongelmaa kommentoi eräs opettaja: ”Oppilailla on taipumus ajatella, 
että kurssin loputtua opittua tietoa/taitoa ei enää tarvita ja sen voi huoletta 
unohtaa – näin melkeinpä aineessa kuin aineessa. Tämä johtaa siihen, että 
opiskelu tähtää liian monilla asioiden painamiseen vain lyhytkestoiseen muis-
tiin.” Biologiassa arviointiin olisi haluttu enemmän luonnontieteellisiä tutkimus-
taitoja testaavia tehtäviä, mutta esitestauksessa mukana ollut pienimuotoinen 
tutkimuksen suunnittelutehtävä hylättiin, koska se osoittautui liian vaikeaksi 
ja työlääksi tehdä. Biologian opetuksen kehittäminen kokeellisena luonnon-
tieteenä, fysiikan ja kemian tapaan, voi edesauttaa käsitteiden omaksumista 
tutkivassa ympäristössä. 

Biologian opettajat painottivat opetuksessaan yksittäisten aihesisältöjen, kuten 
lajin- ja luonnontuntemuksen, ihmisen biologian ja ekosysteemin toimintaan 
liittyvien aiheiden lisäksi ympäristökasvatusta sekä asenteisiin ja elämykselli-
syyteen vaikuttavia asioita. Painotukset näkyivät osittain myös tuloksissa, sillä 
oppilaat ratkaisivat hyvin lajintuntemustehtäviä ja useita ihmisen biologiaan liit-
tyviä tehtäviä. Ekosysteemin toimintaa käsittelevät tehtävät oppilaat ratkaisivat 
kuitenkin heikommin. Oppilaat pitivät biologiasta oppiaineena ja suhtautuivat 
myönteisesti ympäristöasioihin. 

Biologian ja maantiedon opettajat ilmaisivat, että he selittävät paljon asioita 
tunneilla. Osio Ilmiöiden selittäminen osattiin kuitenkin biologiassa ja maantie-
dossa vain kohtalaisesti. Yhtenä selittävänä tekijänä voi olla biologiassa oleva 
käsitteiden runsaus ja monimutkaiset selitysmallit. Seuraavassa biologian ja 
maantiedon opettaja pohtii asiaa: ”Miksi oppitunneilla käydyt asiat eivät jää 
mieleen? Itse olen huomannut, että oppilaiden mielenkiinto pysyy parhaiten 
yllä 45 min. aikana vaihtamalla opetustapoja. Itse nautin opetuskeskusteluista, 
koska ne johtavat aina uusiin kysymyksiin ja ns. hallittuun rönsyilyyn. Itse 
ainakin tunnustan, että toistoa ei ehkä tule riittävästi muistamisen tueksi, aina 
on muka kiire eteenpäin seuraavaan aiheeseen.” 

Maantiedon osaaminen
Oppilaiden osaamisessa fakta- ja käsitetietotehtävissä tai menetelmätiedollisissa 
tehtävissä ei ollut juuri eroa. Oppilaiden hyvän aineistonkäyttötaidon taustalla 
voi olla se, että aineistoja käytetään maantiedossa yleisesti jo alakoulussa.

Oppilaat osasivat hyvin yleismaantieteellisiä ilmiöitä ja käsitteitä. Tämä voi 
johtua siitä, että kyseisiä asioita käsitellään useampaan kertaan maantiedon eri 
kursseilla, eri näkökulmista. Monella oppilaalla oli kuitenkin ongelmia esimer-
kiksi sääilmiöön ja ilmastoon liittyvien käsitteiden hallinnassa. Maantiedon arvi-
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oinnissa oli paljon tuottamistehtäviä, ja ne osattiin heikommin kuin monivalin-
tatehtävät.

Maantiedon opetuksessa painottuivat opettajilta saadun tiedon perusteella 
paikkatuntemuksen lisäksi globaaliin maailmaan liittyvät asiat sekä ympäris-
tökysymykset. Oppilaiden osaaminen paikkatuntemusta vaativissa tehtävissä 
oli keskimäärin hyvää, mutta oppilailla oli vaikeuksia Suomen paikannimistön 
hallinnassa. Alaluokkien arvioinnissa 2006 oppilaat tunnistivat kaupungit, mutta 
heillä oli vaikeuksia sääkartan tulkinnassa kuten tässäkin arvioinnissa (Salmio 
2008).

Fysiikan osaaminen
Fysiikan eri osiot osattiin tyydyttävästi ja osio Liike ja voima hyvin. Analy-
sointia ja arviointia vaativat tehtävät osattiin heikosti. Oppilaiden osaaminen 
ei vastannut heidän käsityksiään omasta osaamisesta. Erityisesti tytöt osasivat 
enemmän kuin tiedostivat osaavansa. Lisäksi oppilaiden, erityisesti tyttöjen, 
asenteet fysiikan opiskelua kohtaan olivat negatiivisia.

Fysiikan opettajat pitivät tärkeinä kokeellista työtapaa, tiedon sovellettavuutta 
käytäntöön ja ymmärtämistä sekä asenteisiin ja arvoihin liittyviä tavoitteita, kuten 
innostuneisuutta ja kriittisyyttä ja oppilaiden maailmankuvan rakentumista. 
Oppilaat osasivat tyydyttävästi ymmärtämiseen ja ilmiöiden selittämiseen sekä 
aineiston käyttöön liittyviä tehtäviä. Fysiikan oppitunneilla käytettiin kokeellista 
työtapaa runsaasti, mutta oppilaat kokivat saavansa vähemmän tietoa maailman 
kehityksestä, rakenteesta ja toiminnasta. Oppilailla oli vaikeuksia kirjata täsmäl-
lisesti perusteluja tuottamistehtävissä ja arvioida tutkimuksen teon eri vaiheita. 
Sensorin kommentteja: ”Oppilaat käyttivät paljon yhden sanan vastauksia. 
Jos vastauksessa pyydettiin perusteluja, niitä ei annettu. Perustelut vaativiin 
tehtäviin tulisi opetuksessa panostaa enemmän. Fysiikan ja kemian sanallisiin 
vastauksiin tulisi opetuksessa enemmän panostaa (tämä sisältää myös oikean 
terminologian käytön).”

Kemian osaaminen
Oppilaat osasivat tyydyttävästi kemian käsitteitä, aineiston käyttöä ja ilmiöiden 
selittämistä sekä kokeelliseen työskentelyyn liittyviä tehtäviä. Raaka-aineisiin 
liittyvät tehtävät osattiin heikoimmin; niissä oli paljon soveltamista vaativia 
tehtäviä. Kemian tehtäviin jäi vain yksi lyhyttä vastausta edellyttävä tuottamis-
tehtävä, koska laajemmat avovastausta vaativat, esikokeessa olleet tehtävät 
karsiutuivat pois.
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Kemian opettajat toivat esiin tärkeimpänä opetuksensa painotusalueena kemian 
peruskäsitteet ja turvallisen kokeellisen työskentelyn. Sen lisäksi mainittiin 
ympäristökysymykset ja oppiaineiston soveltaminen käytäntöön. Opettajien 
painotukset näkyivät arviointituloksissa. Oppilaat osasivat peruskäsitteet ja 
kokeellisuuteen liittyviä tehtäviä, ja heillä oli myönteinen käsitys ympäristöasi-
oista. Kemian tietojen soveltamiseen arkielämään voisi kiinnittää vielä enemmän 
huomiota kuin nykyisin tehdään. 
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10  Kehittämisehdotuksia

Luonnontieteiden seuranta-arvioinnin tavoitteena oli saada tietoa eri luonnon-
tieteiden osaamisesta perusopetuksen kehittämisen perustaksi.

10.1  Luonnontieteiden opetuksen kehittäminen

Luonnontieteiden opetuksen kehittämiskohtia
 Yli puolet biologian ja maantiedon opettajista ilmaisi, että opetus-

suunnitelman perusteet ovat liian laajat, ja kolmanneksen mukaan 
se vaikeuttaa hyvien oppimistulosten saavuttamista. Tämä tulee ottaa 
huomioon opetussuunnitelman perusteiden uudistuksessa.

 Koulujen erilainen arvosanojen antamiskulttuuri tulee tiedostaa ja 
sen korjaamiseen kiinnittää huomiota.

 Tulee selvittää keinoja luonnontieteiden opetuksen kehittämiseen 
myös ruotsinkielisissä kouluissa. 

 Opetuksessa tulee lisätä sellaisia työ- ja toimintatapoja, joilla on 
yhteys luonnontieteiden osaamiseen ja oppiaineesta pitämiseen. 

 Kokeellisella työtavalla on yhteys luonnontieteelliseen osaamiseen. 
Kokeellisuuden toteuttamisen mahdollistaa pienempi ryhmäkoko, 
joka myös edesauttaa heterogeenisen oppilasjoukon opettamista.  

 Biologian asemaa kokeellista työtapaa vaativana oppiaineena tulee 
vahvistaa siten, että opetusta voidaan antaa myös pienemmissä 
ryhmissä. 

 Luonnontieteiden oppitunneilla tulee käyttää tavoitteellisesti tieto- ja 
viestintätekniikkaa. 

 Luonnontieteen opetuksessa, erityisesti fysiikassa ja kemiassa, tulee 
kiinnittää huomiota myös oppilaiden asenteisiin, koska niillä on 
yhteys oppimistuloksiin ja tärkeä merkitys ympäristökasvatuksessa. 

 Luonnontieteiden opetusta tulee kehittää siten, että tytöt kiinnostuvat 
myös fysiikan opiskelusta ja pojat myös biologian opiskelusta. 

 Luonnontieteen opetuksessa, erityisesti biologiassa ja maantiedossa, 
tulee kehittää oppilaiden taitoa selittää ilmiöitä. 

 Luonnontieteen opetuksessa tulee kiinnittää huomiota täsmälliseen 
käsitteiden käyttöön ja arvioinnin ja analysoinnin taitoihin. 
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Opetuksen järjestäminen
Opettajakyselyyn vastanneiden fysiikan ja kemian opettajien mielestä nykyinen 
tuntimäärä on sopiva yläluokilla. Biologian ja maantiedon opettajat toivoivat 
pienempää ryhmäkokoa, jotta kokeellisuutta voitaisiin toteuttaa paremmin 
oppitunneilla. Noin puolet biologian ja maantiedon opettajista piti opetus-
ryhmän kokoa hyvien oppimistulosten saavuttamista vaikeuttavana tekijänä.

Fysiikan ja kemian oppitunnit pidettiin pääsääntöisesti pienemmissä ryhmissä, 
koska opetus perustuu kokeellisuuteen. Opettajilta tuli tietoa, että joissakin 
kouluissa tästä käytänteestä ollaan luopumassa. Opettajat vetosivat siihen, että 
pienemmissä ryhmissä myös oppilasjoukon heterogeenisyys voidaan huomi-
oida. Otoskoulujen opettajien mielestä heterogeenisyys oli suurin hyvien oppi-
mistuloksien saavuttamista vaikeuttava tekijä. 

”Kokeellisuus on keskeistä osaa luonnontieteiden opiskelua ja siksi ryhmäko-

kojen oltava pieniä (maks. 16 opp.).”

”Koulussamme inkluusion tulon jälkeen fy/ke-ryhmät ovat suurentuneet. 

Syynä on se, että näitä aineita opetetaan perusluokittain, koska perusluokkia 

pienennettiin tuossa tilanteessa 16–19 oppilaaseen. Näiden aineiden kannalta 

tilanne on nurinkurinen, koska heterogeenisuus on lisääntynyt kovasti, eikä 

erityisopettajaa saa tunnille koskaan, eikä ehkä sekään auttaisi asiaa kovin 

paljon.”

Opettajilla oli myös muita ehdotuksia heterogeenisten ryhmien opetukseen. 
Ehdotettiin tasoryhmiä, valinnaisuuden lisäämistä ja erityisopetuksen lisäämistä. 
Opettajat toivoivat kouluille myös lisää määrärahoja muun muassa uusien oppi-
kirjojen ostamista ja tietotekniikan uusimista varten.

Luonnontieteellisen osaamisen kehittäminen
Muutamat fysiikan arviointitehtävät osoittivat, että oppilaat tarvitsevat harjaan-
nusta tehtävissä, joissa tarvitaan arvioinnin ja analysoinnin taitoja. Tätä taitoa 
tarvitaan kaikissa luonnontieteissä. Kouluissa tulee kiinnittää huomiota perus-
telemisen taitoon. Tätä taitoa pitäisi harjoittaa siten, että sitä tehdään itsenäisesti 
myös kirjallisesti. Opettajan tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei hän tulkitse 
oppilaan vastausta vaan arvioi sen, mitä on kirjoitettu. 

Työ- ja toimintatavoilla oli yhteys osaamiseen ja oppiaineesta pitämiseen. 
Kokeellisten tutkimusten teolla oli yhteys osaamiseen kaikissa luonnontieteissä. 
Kokeellisen opetuksen mahdollistamiseen tulisi kiinnittää huomiota. Biologian 
ja maantiedon opetuksessa suurimmat korrelaatiot osaamisen ja oppiaineesta 
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pitämisen välillä oli työ- ja toimintatavalla, jossa oppilas saa tarpeellista tietoa 
maailman kehityksestä, rakenteesta ja toiminnasta. Tällä opetuksen lähesty-
mistavalla oli yhteys myös oppiaineesta pitämiseen kaikissa luonnontieteissä 
(rxy  =  0,5-0,6). Toisaalta niillä työtavoilla, joita oppilaat ja opettajat halusivat 
lisää, kuten vierailut, ei ollut yhteyttä osaamiseen. Tarvitaan tavoitteellisten 
käytänteiden kehittelyä yhteistyössä eri oppiaineiden kanssa. 

Fysiikassa ja kemiassa innostuneisuus oppiaineesta on myös yksi opetussuun-
nitelman perusteiden tavoite. Tämä tavoite ei ole täysin toteutunut tämän arvi-
oinnin mukaan. Erityisesti pitää edelleen kiinnittää huomiota siihen, miten tytöt 
saadaan kiinnostumaan fysiikan ja kemian opinnoista. Opetuksessa tulee kiin-
nittää huomiota oppilaiden asenteisiin, koska niillä on yhteys oppimistuloksiin 
ja tärkeä merkitys ympäristökasvatuksessa.

Biologian ja maantiedon arvioinnissa nousi esille se, että oppilaiden selittämisen 
taidoissa on kehitettävää. Yksi keino tähän voisi olla kokeellisen työtavan lisää-
minen fysiikan ja kemian opetuksen tapaan. Toiminta monipuolisten työtapojen 
osana voisi auttaa käsitteiden omaksumisessa. Monet maantiedon ja biologian 
opettajat ilmaisivat, että he selittivät paljon asioita tunneilla, mutta jostain syystä 
ilmiöiden ymmärtäminen jäi silti monelle oppilaalle epäselväksi.

Fysiikan ja kemian opettajat kertoivat opettajakyselyssä painottavansa opetuk-
sessaan ilmiöiden ymmärtämistä, ja näihin liittyviä tehtäviä oppilaat osasivat 
tyydyttävästi. Erityisesti fysiikan tehtävien vastauksista kuitenkin ilmeni, etteivät 
oppilaat vastanneet täsmällisesti avoimiin kysymyksiin. Opetusmenetelmistä 
fysiikan ja kemian opettajat painottivat ilmiöiden soveltamista arkipäivään ja 
maailmankuvaan vaikuttavia tekijöitä. Luonnontieteiden arvioinnista ilmeni, 
että oppiaineesta pitämisellä ja sillä, että oppilas saa tietoa maailman kehityk-
sestä, rakenteesta ja toiminnasta, oli yhteys. Tätä toimintaa oli kuitenkin vain 
joskus fysiikan ja kemian tunneilla.

Fysiikan ja kemian tunneilla voisi kiinnittää huomiota enemmän omakoh-
taisen maailmankuvan kehittymiseen. Sitä edistävät omakohtaiset kokemukset, 
havainnointi ja yhdessä pohtiminen. Maailmankuvaa rakentavat tehtävät, jotka 
liittyvät ihmiseen, yhteiskuntaan ja luontoon sekä tehtävät, jotka käsittelevät 
tietoa ja sen hankkimista. Tehtävät voivat käsitellä olemassaoloa, todellisuuden 
rakennetta, kehitystä ja toimintaa. Kun tunneilla käsitellään edellä kuvattuja 
aiheita ja ontologisia sekä arvokysymyksiä laajoista näkökulmista, voidaan 
toteuttaa myös arvo- ja asennekasvatusta kuten itsetuntemusta ja sosiaalisia 
taitoja. (Kärnä 2009, 154–155.)
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10.2  Kansallisen arviointitoiminnan kehittämisehdotuksia
 Luonnontieteiden seuranta-arvioinnin asiantuntijat toivovat, että tätä 

arviointia varten tehtyä luokitusta tai sen sovellusta käytettäisiin seuraa-
vassa luonnontieteiden arvioinnissa jo tehtävientekovaiheessa. 

 Arviointitehtävien lukumäärään ja laatuun tulee kiinnittää huomiota. 
Myös kokeellista työskentelytapaa tulee arvioida.

Opettajien ehdotuksia
Opettajat pitivät valtakunnallista luonnontieteiden arviointia positiivisena 
asiana. Opettajat toivoivat, että luonnontieteiden valtakunnallista arviointia 
voisi käyttää oppilaiden päättöarvosanoissa. Jos kaikki oppilaat tekisivät saman 
kokeen, koulut voisivat käyttää arviointia osana omaa oppilasarviointiaan. 
Opettajat ja oppilaat olisivat todennäköisesti myös motivoituneempia osallistu-
maan arviointiin, jos he kokisivat hyötyvänsä siitä myös itse.

Tulevissa arvioinneissa kouluja tulisi tiedottaa arvioinnista mahdollisimman 
aikaisin, jos mahdollista, jo lukukauden alkaessa. Opettajat toivoivat, että he 
saisivat etukäteen tietoa arvioinnin koko luonteesta. Luonnontieteiden seuranta-
arvioinnin ajankohdan pitäisi olla viimeistään huhtikuussa. Tehtävien korjaami-
seen pitäisi myös varata enemmän aikaa. Tehtävien tekniseen toteuttamiseen, 
sisältöihin sekä tuottamistehtävien pisteitysohjeisiin tulisi kiinnittää huomiota 
tulevissa arvioinneissa.

Biologiassa, fysiikassa ja kemiassa arviointiin olisi haluttu enemmän luonnon-
tieteellisiä tutkimustaitoja testaavia tehtäviä. Seuraavassa arvioinnissa tulisi lisätä 
kokeellisuutta mittaavia tehtäviä. Kokeellisuutta voidaan arvioida myös tehtä-
villä, joissa harjoitellaan havaintojen ja kysymysten tekemistä. Useat opettajat 
ehdottivat, että arviointien pitäisi sisältää enemmän kokonaisuuksien ymmärtä-
mistä ja soveltavia taitoja testaavia tehtäviä.

Arviointi opetuksen kehittäjänä – rehtoreilta saatua tietoa 
koulupalautteen käytöstä
Otoskoulujen rehtoreille lähetettiin marraskuussa 2011 kysely siitä, miten 
koulut olivat käyttäneet saamaansa koulukohtaista palautetta. Kyselyyn vastasi 
66 % rehtoreista (suomenkieliset koulut 64 %, ruotsinkieliset 80 %). Kyselyyn 
vastanneet rehtorit olivat antaneet palauteraportin tiedoksi luonnontieteiden 
opettajille (98  %), ja enemmistö opettajista (86  %) oli keskustellut yhdessä 
koulun tuloksista. Noin puolessa otoskouluista koko opettajakunta oli keskus-
tellut yhdessä koulun luonnontieteiden arvioinnista. Viidennes kouluista oli 
tehnyt palautteen pohjalta muutoksia koulun toimintatapoihin ja pieni osa (1 %) 
opetussuunnitelmaan. Rehtorien mukaan otoskouluille lähetetty palauteraportti 
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antoi paljon tarpeellista tietoa, jota opettajat voivat hyödyntää työssään. Palaute 
auttoi löytämään kehitettäviä asioita sekä luonnontieteiden opetuksessa että 
koulun toimintakulttuurissa. Kouluissa tehdyistä muutoksista mainittiin muuan 
muassa uusien ATK-varusteiden ja tiedonhankintaan liittyvien materiaalien 
hankkiminen sekä ryhmäjakojen uusiminen siten, että luonnontieteiden opetus 
tapahtuu aineluokissa.

Kouluissa aiottiin lisätä kemian laboratoriotiloja. Rehtorit olivat myös käyneet 
luonnontieteiden opettajien kanssa kehityskeskusteluja arvioinnin tuloksista. 
Osa kouluista kertoi muuttaneensa opetuksen painotuksia, koetehtäviä ja koeti-
lanteita sekä vuosiviikkotuntijakoa tasaisemmaksi eri vuosiluokille. Opetuk-
sessa aiottiin myös ottaa huomioon ne osa-alueet paremmin, joita oppilaat 
osasivat huonommin. Kouluissa aiottiin tarkistaa oppilasarviointia ja sen oikeu-
denmukaisuutta, muun muassa numeron 7 kriteereitä. Biologian opetuksessa 
opettajat olivat miettineet kasvienkeruun muuttamista digitaaliseksi. Rehtorit 
mainitsivat myös koulujen kiinnittäneen huomiota opetuksen työtapoihin ja 
oppimisympäristöön. Osassa kouluista haluttiin lisätä aineryhmien yhteistyötä.

Otoskouluissa oli pohdittu oppiainekohtaisten sisältöjen ja tavoitteiden lisäksi 
myös oppilaiden asenteiden kehittämistä myönteisemmiksi lisäämällä materi-
aalia eri aihealueisiin, tekemällä oppilasvierailuja, järjestämällä koululle asian-
tuntijavierailuja sekä retki- ja luonnontiedepäiviä.

”Koe on hieno tilaisuus opettajalle pysähtyä pohtimaan omaa opetustaan.”

”Kaiken kaikkiaan hyvin antoisa ja mielenkiintoinen kokemus, joka antoi 

myös omaan työhön uutta näkökulmaa.”

10.3  Lopuksi
Suomen hallituksen (2011) tavoite on nostaa suomalaiset maailman osaavim-
maksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Osaamisen tason nostaminen on myös 
Opetushallituksen visio. Koulutusjärjestelmän tulee tukea oppilaan ajattelun 
taitojen, työskentelyn ja vuorovaikutustaitojen, käden ja ilmaisun taitojen, osal-
listumisen ja vaikuttamisen taitojen sekä itsetuntemuksen ja vastuullisuuden 
taitojen kehittymistä. Tämä tarkoittaa muun muassa kansalaistaitojen ja oppi-
ainerajat ylittävän opetuksen vahvistamista ja yhdenvertaisuuden turvaamista 
koulutuksessa. Tavoitteena on, että sukupuolten väliset erot kaventuvat osaa-
mistuloksissa, koulutukseen osallistumisessa ja suorittamisessa ja että koulu-
tuksen periytyvyyttä vähennetään. (Opetushallitus 2011.)
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Luonnontieteiden oppimistulosten arvioinnissa sukupuolten välisiä eroja oli 
biologian ja fysiikan osaamisessa. Pojat osasivat hyvin fysiikan tehtäviä huoli-
matta siitä, että tehtävissä oli paljon tekstiä. Kehitettävää on tyttöjen negatiivi-
sissa asenteissa fysiikkaa ja kemiaa kohtaan (tytöt eivät pitäneet näistä oppiai-
neista ja he eivät kokeneet osaavansa oppiaineita.) Biologian opetuksessa tulisi 
kiinnittää huomiota poikien osaamiseen. Perusopetuksen jälkeisessä koulutuk-
sessa tulisi saada tyttöjä valitsemaan fysiikan opintoja ja poikia biologian opin-
toja.

Opetushallituksen tavoitteena on muun muassa tieto- ja viestintätekniikan 
käytön vahvistaminen (Opetushallitus 2011). Oppilaiden kokemuksen mukaan 
luonnontieteiden oppitunneilla haettiin harvoin tai joskus tietoa Internetistä, 
käytettiin työvälineohjelmia tai luettiin kirjoja ja lehtiä. Näin tapahtui harvemmin 
fysiikan ja kemian tunneilla kuin biologian ja maantiedon. Melkein kaikki opet-
tajat taas kertoivat käyttävänsä Internetiä silloin tällöin tai aika usein opetukses-
saan. Suurin osa opettajista käytti kustantajien sähköisiä oppimateriaaleja silloin 
tällöin tai aika usein. Biologian tunneilla käytettiin kustantajan materiaalia ja 
hakuteoksia hieman enemmän kuin maantiedon tunneilla. Luonnontieteiden 
opetusta tulisi kehittää siten, että myös oppilaat itse pääsevät käyttämään tieto- 
ja viestintätekniikkaa tavoitteellisesti opiskelussaan. 
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Liitteet

Liite 1. Biologian tehtävien luokittelu.
LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN (vrt. Krathwohl 2002, 216)

BIOLOGIA
AJATTELUN TASOT

TIEDON TASO Muistaminen, 
tunnistaminen

Ymmärtäminen Soveltaminen

Fakta- ja käsitetieto: 
Lisääntyminen, 
perinnöllisyys, evoluutio
 
 
 
 

Kasvin lisääntyminen
Soidin
Kulttuurievoluutio
Elämän synty
Muodonvaihdos
Ovulaatio
Siittiöt

Evoluutio
Suvuton lisääntyminen
Alkion kehitys
Identtiset kaksoset
Pölytys
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eliöiden rakenne ja 
luokittelu
 
 
 

Kukan osat
Solun rakenne a), b)
Lajintuntemus 1, 2
 

Kasvin rakenne
Kukan toiminnot
Soluelimien tehtävät
Eliöiden luokittelu, 
hämähäkkieläimet
Eliöiden luokittelu

 
 
 
 
 

Ihmisen rakenne ja 
elintoiminnot
 
 

Punasolun rakenne
Hengitys
Ruoansulatuselimistön 
osat
Terveys: influenssa

Ruoansulatuselimistön 
osien tehtävät
 

 
 
 
 

Ekosysteemien rakenne 
ja toiminta

Biodiversiteetti
Akvaarion ekosysteemi 
a), b)

Sienten energian 
hankinta
Ekosysteemiin liittyvät 
käsitteet

Ekologinen pyramidi ja 
aineen kierto
 

Menetelmätieto: Luonnon ja ympäristön tutkiminen  
1. Ilmiöiden selittäminen
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puolukan lehden rakenne
Talveen sopeutuminen
Ekosysteemiin liittyvät 
käsitteet
Evoluutio
Ruoansulatuselimistön 
osien tehtävät
Alkion kehitys
Identtiset kaksoset

Mikrobien hyötykäyttö
Populaatiokäyrä
Ekologinen pyramidi ja 
aineen kierto
Valkosolut
Elimistön toiminta
Sepelvaltimo
 

1998 arvioinnin kanssa yhteiset tehtävät tummennettuna, tuottamistehtävä kursiivilla
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Liite 2. Maantiedon tehtävien luokittelu.
LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN (vrt. Krathwohl 2002, 216)

MAANTIETO
AJATTELUN TASOT

TIEDON TASO Muistaminen, 
tunnistaminen

Ymmärtäminen Soveltaminen

Fakta- ja käsitetieto: 
Paikannimistö Aluetuntemus

Latinalainen Amerikka
Paikannimistö

 
 
 

 
 
 

Yleismaantieteelliset 
ilmiöt

Slummi
Ilmansuunnat
Lämpövyöhykkeet a)
 
 

Maahanmuutto
Poimuvuoristo
Lämpötila
Mannerlaatat a), b)
Rehevöityminen
Energian tuotanto a), b)

Kartan tulkinta 
(aikavyöhykkeet) a), b)
Sääkartta a), b)
Luonnon-maantieteelliset 
ja ihmisen toiminnan 
kohteet a,) b)

Eurooppa Asukastiheys
Pohjoismaat
EU:n lippu

 
 
 

 
 
 

Suomi Väkiluku
Kasvillisuustyypit
Kallioperä
Ilmasto

Elinkeinot
 
 

 
 
 
 

Menetelmätieto: Luonnon ja ympäristön tutkiminen 
1. Ilmiöiden selittäminen Ilmasto Ilmasto

Kasvillisuus
Asutus
Elinkeinot
Mannerlaatat b)
Itämeren erityispiirteet

Maan akseli
Maan asento
Koordinaatit a), b)
Sääkartta a), b)
 
 

2. Aineiston käyttö
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrammin tulkinta
Mannerlaatat a), b)
Kierrätys
Energian tuotanto a), b)
 
 
 
 

Kartan tulkinta, 
aikavyöhykkeet a), b) 
Lämpövyöhykkeet b), 
c), d)
Pinnanmuodot
Luonnonmaantieteelliset, 
ihmisen toiminnan 
kohteet a), b)
Kartan tulkinta, palvelut, 
a), b), c)
Kartan lukutaito 
(etäisyydet, 
ilmansuunnat, 
korkeuskäyrät) a), 
b), c)

1998 arvioinnin kanssa yhteiset tehtävät tummennettuna, tuottamistehtävä kursiivilla
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Liite 3. Fysiikan tehtävien luokittelu.
LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN (vrt. Krathwohl 2002, 216)

FYSIIKKA
AJATTELUN TASOT

TIEDON TASO Ymmärtäminen Soveltaminen Analysointi ja arviointi
Fakta- ja käsitetieto:      
Luonnon rakenteet Linssit Ydinvoimalaitos/ 

radioaktiivisuus
 

  Tiheys a), b)  
  Aine Tiheys c)  
Liike ja voima Kitka Liike/graafi a), b), c)  
    Työ/teho  
Energia Sähkönkulutus Sähkövaraus a), b), c) Lämpö a)
  Sähkönsiirto Virtapiiri a), b)  
  Sähkön käyttö kotona 

a), b), c)
   

     

  Lämpö b)    
  Lämmön johtuminen    
Menetelmätieto: Luonnon ja ympäristön tutkiminen  
1. Ilmiöiden selittäminen Kuuleminen/näkeminen Työ/teho Värähtely/graafi c)
  Sähkönkulutus Sähkövaraus a), b), c) Lämpö a)
  Sähkönsiirto Virtapiiri a), b) Lämpö/tutkiminen a), b)
  Sähkön käyttö kotona 

a), b), c)
   

     
  Lämpö b), c)    
  Lämmön johtuminen    
  Lämpö/tutkiminen c)    
2. Aineiston käyttö Värähtely/graafi a), b) Liike/graafi a), b), c)  
  Linssit Ydinvoimalaitos/ 

radioaktiivisuus
 

  Kitka  
  Tiheys a), b) Tiheys c)  

1998 arvioinnin kanssa yhteiset tehtävät tummennettuna, tuottamistehtävä kursiivilla
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Liite 4.  Kemian tehtävien luokittelu.
LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN (vrt. Krathwohl 2002, 216)

KEMIA
AJATTELUN TASOT

TIEDON TASO
Muistaminen, 
tunnistaminen

Ymmärtäminen Soveltaminen

Fakta- ja käsitetieto:      
Aineen rakenne Alkuaineet a), b), c) Kem. merkintä Jaksollinen järjestelmä

 
Aineen rakenne a), b), 
c)

Polttoaineet c)  

  Polttoaineet b) Puhdas aine ja seos  
  Reaktioyhtälö c) Reaktioyhtälö b)  
Ilma ja vesi   Ilma  
    Vesi a), b), c)  
Raaka-aineet   Reaktioyhtälö a) Metallit
      Happamuus a), b), c)
      Reaktio a), b), c)
Elollinen luonto Orgaaninen   Polttoaineet a)
Menetelmätieto: Luonnon ja ympäristön tutkiminen 
1. Ilmiöiden selittäminen   Vesi a), b), c) Metallit
      Polttoaineet a)
      Happamuus a), b), c)
      Reaktio a), b), c)
2. Aineiston käyttö   Ilma Jaksollinen järjestelmä
3. Luonnontieteellinen 
tutkimus

Kokeellinen työskentely 
a), b), c)

Työturvallisuus a), b), c) Palaminen
   

1998 arvioinnin kanssa yhteiset tehtävät tummennettuna, tuottamistehtävä kursiivilla
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Liite 5.  Eri luonnontieteiden arvioinnin tulokset vanhan 
lääninjaon mukaan.

  Oppilaita
Ratkaisu-
prosentti

Hajonta
Ero maan 

keskiarvosta 
prosenttiyksikköä

LÄÄNI        
Etelä-Suomi        
biologia 1 210 50,7 17,07 -1,3
pojat 619 47,6 18,03 -4,4
tytöt 585 54,0 15,33 2,0
maantieto 1 210 61,1 15,25 -0,4
pojat 619 60,6 16,11 -0,9
tytöt 585 61,7 14,33 0,2
fysiikka 1 200 56,6 14,37 -0,2
pojat 617 58,5 14,96 1,7
tytöt 580 54,7 13,43 -2,1
kemia 1 200 59,6 15,05 0,1
pojat 617 59,7 15,74 0,2
tytöt 580 59,5 14,28 0,0
Länsi-Suomi        
biologia 1 045 51,4 16,87 -0,6
pojat 565 48,1 16,97 -3,9
tytöt 479 55,3 15,94 3,3
maantieto 1 045 61,0 15,26 -0,5
pojat 565 60,0 15,73 -1,5
tytöt 479 62,0 14,63 0,5
fysiikka 1 007 56,9 13,66 0,1
pojat 550 58,1 14,89 1,2
tytöt 457 55,6 11,89 -1,3
kemia 1 007 59,7 14,61 0,2
pojat 550 58,7 15,51 -0,8
tytöt 457 60,9 13,36 1,4

Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla.
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Itä-Suomi        
biologia 339 53,7 16,39 1,7
pojat 166 50,5 16,03 -1,5
tytöt 173 56,8 16,20 4,8
maantieto 339 61,3 15,45 -0,2
pojat 166 60,7 16,27 -0,8
tytöt 173 61,9 14,64 0,4
fysiikka 343 56,9 13,62 0,0
pojat 177 57,9 15,26 1,1
tytöt 166 55,7 11,56 -1,1
kemia 343 58,4 14,52 -1,1
pojat 177 58,0 16,12 -1,4
tytöt 166 58,7 12,63 -0,7
Oulun lääni        
biologia 284 55,2 16,34 3,2
pojat 152 51,9 17,39 -0,1
tytöt 131 59,2 14,20 7,2
maantieto 284 64,2 14,93 2,7
pojat 152 61,9 16,02 0,4
tytöt 131 66,9 13,14 5,4
fysiikka 279 58,3 13,11 1,4
pojat 133 59,7 14,47 2,9
tytöt 146 56,9 11,63 0,1
kemia 279 61,0 14,69 1,5
pojat 133 60,6 16,57 1,2
tytöt 146 61,3 12,80 1,8
Lapin lääni        
biologia 111 57,2 16,03 5,2
pojat 53 56,1 15,68 4,1
tytöt 58 58,1 16,43 6,1
maantieto 111 63,8 13,70 2,3
pojat 53 64,8 12,87 3,3
tytöt 58 62,9 14,47 1,4
fysiikka 120 54,7 11,19 -2,2
pojat 65 54,9 11,14 -1,9
tytöt 55 54,4 11,35 -2,4
kemia 120 56,4 12,98 -3,1
pojat 65 54,8 13,26 -4,7
tytöt 55 58,3 12,50 -1,2

*Kaikki oppilaat eivät vastanneet sukupuolta koskevaan kysymykseen.
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Liite 6.  Eri luonnontieteiden arvioinnin tulokset entisen 
kuntatyypin mukaan.

  Oppilaita
Ratkaisu-
prosentti

Hajonta
Ero maan 

keskiarvosta 
prosenttiyksikköä

KUNTATYYPPI      
kaupunki        
biologia 1 771 52,0 17,15 0,0
pojat 939 48,7 17,68 -3,3
tytöt 826 55,7 15,74 3,7
maantieto 1 771 62,0 15,16 0,5
pojat 939 61,3 15,69 -0,2
tytöt 826 62,7 14,53 1,2
fysiikka 1 754 56,9 13,77 0,1
pojat 897 58,2 14,57 1,3
tytöt 855 55,6 12,77 -1,3
kemia 1 754 59,9 14,79 0,4
pojat 897 59,6 15,74 0,1
tytöt 855 60,2 13,75 0,7
taajama        
biologia 511 51,4 17,06 -0,6
pojat 267 47,9 17,90 -4,1
tytöt 243 55,4 15,02 3,4
maantieto 511 59,9 16,06 -1,6
pojat 267 58,7 17,11 -2,8
tytöt 243 61,2 14,79 -0,3
fysiikka 501 56,9 14,40 0,1
pojat 270 58,2 15,88 1,4
tytöt 230 55,6 12,18 -1,3
kemia 501 59,7 15,11 0,2
pojat 270 58,7 16,10 -0,7
tytöt 230 60,9 13,70 1,4

Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla.
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maaseutumainen      
biologia 707 52,4 16,16 0,4
pojat 349 50,0 16,14 -2,0
tytöt 357 54,7 15,88 2,7
maantieto 707 61,4 14,66 -0,1
pojat 349 60,4 15,36 -1,1
tytöt 357 62,3 13,92 0,8
fysiikka 694 56,6 13,51 -0,2
pojat 375 58,4 14,55 1,6
tytöt 319 54,5 11,85 -2,3
kemia 694 58,2 14,29 -1,2
pojat 375 57,8 15,29 -1,7
tytöt 319 58,7 13,03 -0,7

*Kaikki oppilaat eivät vastanneet sukupuolta koskevaan kysymykseen.
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