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Tiivistelmä 

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin lukion kemian opettajien tuen tarpeita MarvinSketchin 

omaksumissa. MarvinSketch on molekyylimallinnusohjelma kemiallisten rakenteiden 

piirtämiseen ja visualisointiin, minkä Ylioppilaslautakunta valitsi kemian sähköiseen 

ylioppilaskokeeseen. Opettajat joutuvat omaksumaan työssään jatkuvasti MarvinSketchin 

kaltaisia uusia innovaatioita. Opettajille on järjestetty ylioppilaskokeiden ohjelmavalinnan 

jälkeen koulutuksia tukemaan MarvinSketchin omaksumista. Vielä ei ole kuitenkaan 

tarpeeksi tietoa siitä, minkälaiset koulutukset parhaiten tukevat ohjelman käyttöönottoa ja 

minkälaisia muita tuen tarpeita opettajilla on. Innovaation tyypillisten piirteiden tunteminen 

auttaa ymmärtämään opettajien tuen tarpeita sekä kehittämään koulutukset paremmin 

opettajien tarpeita tukeviksi. 

Tämä tutkimus perustuu valmiiseen aineistoon, jonka on kerännyt Helsingin yliopiston 

kemian aineenopettajakoulutusyksikkö ”MarvinSketchin omaksuminen” -

kyselylomakkeella vuosina 2017– 2018. Kyselyyn vastasi 111 lukion kemian opettajaa. 

Tässä tutkimuksessa analysoitiin kyselyn avoimet vastaukset aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuskysymys oli: millaisia tuen tarpeita lukion kemian 

opettajilla on MarvinSketch-innovaation omaksumisessa TPACK-mallilla arvioituna? 

Tutkimustulokset osoittavat, että opettajat kaipaavat pidempiä, kiireettömämpiä ja eri 

tasoisia koulutuksia, omassa opetuksessa hyödynnettäviä materiaaleja, käytännön 

harjoituksia, teknologis-pedagogista sisältötietoa, kollegoiden kokemuksia sekä kouluttajan 

asiantuntemusta. Opettajat arvostivat koulutuksissa erityisesti vuorovaikutusta kollegoiden 

ja kouluttajan kanssa sekä jossain määrin videoita ja tietoiskuja. Opettajien tuen tarpeista 

luotiin yläluokkia kuvaamaan laajemmin asioita, joihin pitäisi kiinnittää huomiota tulevien 

MarvinSketch -koulutusten suunnittelussa. Nämä yläluokat ovat ”vuorovaikutus”, 

”MarvinSketchin käyttö opetuksessa”, ”koulutuksen toteutus” ja ”koulutuksen työtavat”. 

Kun nämä tekijät otetaan huomioon, voidaan kehittää opettajien tarpeisiin paremmin 

soveltuvia koulutuksia. 
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1 Johdanto 
 

MarvinSketch on molekyylimallinnusohjelma kemiallisten rakenteiden piirtämiseen ja 

visualisointiin. MarvinSketchin avulla opiskelija voi piirtää koevastaukseensa liittyvät 

rakennekaavat ja reaktioyhtälöt, minkä jälkeen ne on helppo siirtää vastaukseen 

kuvakaappauksena. Molekyylien mallintaminen on ilmaistu yhtenä kemian opetuksen 

tavoitteena lukion opetussuunnitelman perusteissa 2015 (Opetushallitus, 2015). Kemian 

opetuksessa molekyylimallinnus tukee esimerkiksi avaruudellisen hahmottamiskyvyn ja 

malliajattelun kehittymistä sekä vaikeiden kemian käsitteiden, kuten kemiallisen sidoksen, 

ymmärtämistä. Molekyylimallinnus auttaa näiden asioiden oppimista havainnollistamalla 

ihmissilmälle näkymättömiä submikrotason ilmiöitä, kuten molekyylien värähtelyä ja 

avaruudellista rakennetta (Jalonen, 2016). Ylioppilaskokeessa MarvinSketchin käyttö 

painottuu rakennekaavojen ja reaktioyhtälöiden kirjoittamiseen (Ylioppilaslautakunta, 

2018).  

Suomessa opettajilla on vapaus toteuttaa opetustaan haluamallaan tavalla, kunhan opetus 

noudattaa opetussuunnitelmaa. Opettaja on siis autonominen ja vastaa itse käyttämistään 

ohjelmista ja opetusmenetelmistä (Autio, 2017). MarvinSketch on ensimmäinen 

teknologinen ohjelma, jota lukion kemian opettajien on käytännössä pakko käyttää 

opetuksessa. Tähän on päädytty, koska sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa ei voi käyttää 

muuta molekyylimallinnusohjelmaa kuin MarvinSketchia.  Tämän vuoksi kemian kurssien 

molekyylimallinnusharjoitukset olisi suotavaa tehdä MarvinSketchillä, jotta opiskelijat 

osaavat käyttää sitä ylioppilaskokeessa. 

MarvinSketch on innovaatio. Jotta voidaan ymmärtää opettajien tuen tarpeita 

MarvinSketchin käyttöönotosta opetukseen, on hyvä tiedostaa innovaation omaksumisen 

tyypilliset piirteet. Ylioppilaslautakunta valitsi MarvinSketchin 

molekyylimallinnusohjelmaksi sähköisiin kemian ylioppilaskirjoituksiin vuonna 2017 

(Ylioppilaslautakunta,  2017). Vasta tämän jälkeen MarvinSketch otettiin laajasti 

opetuskäyttöön. Vuoden 2007 kyselytutkimuksessa kukaan kemian opettajista ei vielä ollut 

käyttänyt MarvinSketchiä. Suosituin molekyylimallinnusohjelma oli Spartan ja toiseksi 

suosituin Chemsketch (Aksela & Lundell, 2007). MarvinSketchin valinnan jälkeen 

opettajille on järjestetty erilaisia koulutuksia tukemaan sen käyttöönottoa. Nyt on oikea 

ajankohta selvittää, minkälaista tukea opettajat yhä tarvitsevat MarvinSketchin käytössä ja 
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omaksumisessa. Tutkimustulosten pohjalta MarvinSketchin koulutuksia voidaan kehittää 

sopimaan paremmin opettajien tarpeisiin. 

Tutkimusten mukaan opettajan tiedot ja taidot vaikuttavat opiskelijan tuloksiin (Chu ym., 

2015; Darling-Hammond, 2006). Opettajien täydennyskoulutusten on huomattu kasvattavan 

oppilaiden oppimistuloksia (Angrist & Lavy, 2001). Asianmukaiset koulutukset voivat näin 

kohentaa opettajan taitoja ja sen myötä myös oppilaiden saavutuksia. Opetushallitus on 

ilmaissut, että opettajien tieto- ja viestintäteknologian (esim. MarvinSketch) käyttö 

opetuksessa vaatii riittävää teknistä ja pedagogista tukea (Opetushallitus, 2005).   

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, minkälaisia tuen tarpeita lukion kemian 

opettajilla MarvinSketchin käytössä on. Tätä voidaan tutkia tarkastelemalla, miten 

MarvinSketchin käyttöönottoa on tuettu, millaisia asioita kemian opettajat toivovat 

MarvinSketchin koulutuksissa käsiteltävän ja mikä koulutuksissa on ollut hyvää. Näiden 

tietojen perusteella voidaan kehittää opettajien tarpeisiin paremmin soveltuvia koulutuksia, 

jotka tukevat opettajia omaksumaan MarvinSketchin paremmin. 

 

2 Keskeiset käsitteet ja teoreettiset taustat 

 

Jotta voidaan ymmärtää opettajien koulutustarpeita MarvinSketchin käyttöönotosta 

opetukseen, on hyvä tiedostaa innovaation omaksumisen tyypilliset piirteet. Seuraavissa 

luvuissa määritetään tämän tutkielman tärkeimmät käsitteet: innovaation diffuusio, 

innovaatio, innovaatiokäytännöt ja TPACK-malli. Käsitteiden määritelmien lisäksi 

tarkastellaan näitä käsitteitä MarvinSketchin näkökulmasta. 

 

2.1 Innovaation diffuusio 

 

Innovaation diffuusio on prosessi, jossa innovaatio välitetään ajan myötä tietyn kanavan 

kautta sosiaalisen järjestelmän jäsenten keskuuteen. Lopulta omaksuja (ihminen, yksikkö, 

valtio yms.) ottaa käyttöön tai torjuu innovaation.  Innovaation diffuusio muuttaa sosiaalisen 

järjestelmän toimintoja ja/tai rakenteita. Innovaation diffuusion pääelementit ovat: 1) 

innovaatio, 2) viestintäkanavat, 3) aika ja 4) sosiaalinen järjestelmä. (Rogers, 2003) 
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2.1.1 Innovaatio 

 

Käsitteenä innovaatio on ollut olemassa jo pitkään liiketaloudessa, mutta opetusalalla käsite 

on melko uusi (Siltala, 2010). Tässä luvussa tarkastellaan, millaisia määritelmiä 

innovaatiolle on annettu. 

Śledzikin (2013) mukaan Joseph Schumpeter (1934) määritteli liiketaloudessa viisi erilaista 

innovaation tyyppiä:   

1) Uusi tuote tai jo tunnetun tuotteen uusi versio ja sen lanseeraus 

2) Uusi tuotantotapa tai -menetelmä ja sen esittely 

3) Sellaisen uuden markkinan avautuminen, jolle tuotetta ei ole vielä 

esitelty 

4) Uuden raaka-aineen tai puolivalmiin tuotteen hankinta 

toimituslähteestä 

5) Uusi teollisuusrakenne, kuten monopoliaseman luominen tai 

tuhoaminen. 

(P. Denning, 2004; P. J. Denning, 2012) määrittelee innovaation uuden käytännön 

omaksumiseksi yhteisössä. Pelkkä uusi keksintö ei ole vielä innovaatio, vaan keksinnöstä 

tulee innovaatio, kun se tarjotaan omaksuttavaksi yksilölle tai yhteisölle kuvan 1 mukaisesti 

(P. J. Denning & Dunham, 2006). 

 

Kuva 1: Keksinnön ja innovaation ero (P. J. Denning & Dunham, 2006) 
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Rogers (2003) puolestaan määrittelee innovaation miksi tahansa ideaksi, käytännöksi tai 

välineeksi, jonka yksilö havaitsee uudeksi. Asia voi siis olla innovaatio vielä ensimmäisen 

käytön tai havaitsemisen jälkeenkin, jos yksilö kokee asian uudeksi. Innovaation 

omaksumisen prosessi on käytännössä yksilön halukkuutta vähentää epävarmuuttaan 

innovaation haitoista ja hyödyistä. Tämän vuoksi yksilö usein kysyykin innovaatiosta 

kysymyksiä, joita Rogers on luetellut: ”Mikä on innovaatio?”, ”miten se toimii?”, ”miksi se 

toimii?”, ”mitkä ovat innovaation seuraukset?” ja ”mitkä ovat tämän innovaation edut ja 

haitat minun tilanteessani?” 

MarvinSketchin varsinainen innovaatioprosessi alkoi vasta, kun se päätettiin ottaa 

molekyylimallinnusohjelmaksi ylioppilaskirjoituksiin. Tätä ennen ohjelmaa ei ollut 

juurikaan tarjottu omaksuttavaksi kouluyhteisöön.  

Kuinka paljon innovaatiota omaksutaan ja kuinka kauan omaksuminen kestää, riippuu 

innovaation viidestä ominaisuudesta (ks. taulukko 1). Nämä ominaisuudet ovat suhteellinen 

etu, yhteensopivuus, monimutkaisuus, kokeiltavuus ja havaittavuus. Monimutkaisuutta 

lukuun ottamatta nämä ominaisuudet edistävät innovaation omaksumista. (Rogers, 2003) 

Taulukko 1: Innovaation ominaisuudet (Rogers, 2003).  

Suhteellinen etu Innovaatiota pidetään parempana kuin edeltävää ideaa, ja 

yksilö kokee innovaation hyödyllisenä itselleen. 

Yhteensopivuus Sopii yhteisön arvoihin ja normeihin sekä käyttäjän 

aiempiin arvoihin, kokemuksiin ja tarpeisiin. 

Monimutkaisuus Innovaatiota on vaikea käyttää tai ymmärtää. Mitä 

monimutkaisempi innovaatio on, sitä hitaampaa sen 

omaksuminen on. 

Kokeiltavuus Innovaation kokeileminen edistää omaksumista, koska se 

vähentää käyttäjän epävarmuutta.  

Havaittavuus Innovaation hyötyjä voi nähdä esimerkiksi läheisten 

käytössä. 

 

2.1.2 Viestintäkanavat 

 

Innovaation diffuusio voidaan ajatella viestintänä, joka koskee innovaatiota eli uutta ideaa 

(Rogers, 2003). Viestintäkanavat ovat innovaation diffuusion pääelementtejä. Ne 

mahdollistavat innovaation viestintäprosessin, jossa viestintä yhdistää henkilön, jolla ei ole 

vielä tietoa tai kokemusta innovaatiosta henkilöön tai yhteisöön, joka on jo omaksunut 
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innovaation ja jolla on siitä tietoa (Rogers, 2003). Viestintäkanavat voidaan jakaa 

massamediaan ja henkilökohtaiseen viestintään. 

Massamediakanavia ovat esimerkiksi radio, televisio ja lehdet, jotka ovat suuria ja 

tehokkaasti innovaatioista tietoa jakavia kanavia. Henkilökohtainen viestintä on 

massamediaa tehokkaampaa suostuttelemaan uuden idean hyväksymistä. Etenkin jos 

henkilöillä on samanlainen sosioekonominen asema. Esimerkki tästä voisi olla, että opettaja 

kertoo kollegalleen MarvinSketchin ominaisuuksista. Henkilökohtaisessa viestinnässä 

viestintä tapahtuu pääosin kasvotusten kahden henkilön välillä. Tällöin tiedon välittäminen 

on hitaampaa kuin massamedian kautta, vaikkakin internetin kautta innovaatioiden diffuusio 

voi olla nopeaa. (Rogers, 2003) 

MarvinSketchiä viestitettiin aluksi massamedian kautta opettajille yhtenä mahdollisena 

vaihtoehtona ylioppilaskirjoituksiin. Samalla aktiivisesti tiedotusta seuraavat opettajat 

pääsivät kommentoimaan ohjelman valintaa ylioppilaskirjoituksiin. Henkilökohtaista 

viestintää tapahtuu koko ajan enemmän, kun opettajat kertovat toisilleen ajatuksia 

molekyylimallinnusohjelman valinnasta ja käyttökokemuksistaan. Kun MarvinSketch 

valittiin lopullisesti, asiasta tiedotettiin laajasti esimerkiksi ylioppilaslautakunnan kemian 

kokeen ohjeissa. 

 

2.1.3 Aika 

 

Aikaa tutkitaan innovaation diffuusiossa kolmella tavalla: aika innovaatiosta kuulemisesta 

sen omaksumiseen tai torjumiseen, yksilön innovaation omaksumisen aste verrattuna muihin 

systeemin jäseniin tai innovaation omaksumisen aste systeemin sisällä tietyssä ajassa 

(Rogers, 2003).   

Päätöksenteko innovaation omaksumisessa (eng. innovation-decision process) on prosessi, 

joka alkaa, kun yksilö ensimmäisen kerran havaitsee innovaation ja päätyy joko innovaation 

omaksumiseen tai torjumiseen. Prosessiin kuuluvat viisi vaihetta ovat (ks. kuva 2): tieto, 

suostuttelu, päätös, toteutus ja vahvistus. (Rogers, 2003) Opettajat ovat käyneet tai käyvät 

vielä näitä vaiheita läpi MarvinSketchin osalta. 

 



6 
 

 

Kuva 2: Innovaatiosta päättämisen vaiheet (Rogers, 2003)  

Innovatiivisuutta on käytetty kuvaamaan monen asian ominaisuuksia, mutta tässä 

tutkielmassa käytetään Siltalan (2010) määritelmää innovatiivisuudelle. Siltala on tutkinut 

laajasti innovatiivisuutta niin liike-elämässä kuin opetuksessakin. Innovatiivisuus on yksilön 

ominaisuus, joka kuvaa yksilön uudishenkisyyttä ja asennetta uudistuksiin. Innovatiivinen 

opettaja kehittää käyttämiään opetusmenetelmiä uusilla toimintatavoilla tarpeidensa 

mukaan. (Liu & Tsai, 2017; Siltala, 2010) Rogers (2003) on määrittänyt innovatiivisuuden 

yksilön ominaisuudeksi, joka kuvaa hänen nopeuttaan omaksua innovaatioita. 

Rogers (2003) luokittelee innovaation omaksujat viiteen kategoriaan heidän 

innovatiivisuutensa mukaan. Hänen mukaansa jokaiseen kategoriaan kuuluu aina tietty 

prosenttiosuus kaikista omaksujista. Kouluissakin on opettajia kaikista näistä kategorioista 

sama prosenttiosuus. Näiden erilaisten ryhmien olemassaolon tiedostaminen auttaa 

ymmärtämään, miksi opettajilla on erilaisia tuen tarpeita MarvinSketchin käyttöön. 

• Innovaattorit (eng. innovators) 2,5 % 

• varhaiset omaksujat (eng. early adopters) 13,5 % 

• varhainen enemmistö (eng. early majority) 34 % 

• myöhäinen enemmistö (eng. late majority) 34 % 

• viivyttelijät (eng. laggards) 16 % 

Innovaattorit etsivät aktiivisesti tietoa innovaatioista esimerkiksi erilaisten 

tiedotusvälineiden kautta ja altistuvat näin massamedian vaikutukselle. Innovaattorit ovat 

verkostoituneet laajasti, jolloin he saavat tietoa innovaatioista myös henkilökohtaisten 

kanavien kautta. Varhaiset omaksujat ovat tärkeässä asemassa innovaation leviämisessä, 

koska he toimivat roolimallina monille muille yhteisön jäsenille. He ovat yleensä tärkeässä 
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asemassa yhteisössä ja muut luottavat heidän mielipiteisiinsä, joten varhaiset omaksujat 

voivat kannustaa muita omaksumaan innovaation. Varhaiseen enemmistöön kuuluvat 

yksilöt omaksuvat innovaation juuri ennen kuin keskivertohenkilö. Varhainen enemmistö 

kattaa noin kolmanneksen kaikista omaksujista.  Tämä ryhmä on myös tärkeässä roolissa 

innovaation diffuusion kannalta, koska se levittää tietoa innovaatiosta henkilökohtaisesti 

muille jäsenille. Toinen suuri ryhmä on myöhäinen enemmistö, joka kattaa myös 

kolmanneksen kaikista omaksujista. Myöhäisen enemmistön jäsenet ovat skeptisiä ja 

käyttävät innovaatiota vasta painostuksen alla, kun suurin osa ihmisistä jo käyttää sitä. 

Viimeinen ryhmä eli viivyttelijät ovat hyvin perinteitä kunnioittavia ihmisiä, jotka eivät 

omaksu innovaatioita helposti. (Rogers, 2003) 

 

2.1.4 Sosiaalinen järjestelmä 

 

Innovaation diffuusio tapahtuu sosiaalisen järjestelmän sisällä, minkä takia sosiaalisen 

järjestelmän rakenne vaikuttaa innovaation leviämiseen monellakin tavalla. Sosiaalinen 

järjestelmä luo esimerkiksi rajat diffuusiolle arvojensa ja normiensa mukaan. Sosiaaliseen 

järjestelmään kuuluu erilaisia rakenteita, kuten sosiaalinen rakenne eli hierarkia jäsenten 

kesken sekä kommunikaatiorakenne eli miten jäsenet kommunikoivat ja keiden kanssa. 

(Rogers, 2003.) 

Sosiaalisella järjestelmällä on innovaation diffuusion kannalta suuri merkitys myös se takia, 

että innovaation voi omaksua tai torjua yksilö, mutta myös koko sosiaalinen järjestelmä. 

Innovaatio-päätösprosessi (eng. innovation decision) voidaan jakaa kolmeen tasoon: 

valinnainen eli yksilön oma päätös, kollektiivinen eli ryhmän yksimielisesti tekemä päätös 

ja auktoriteetti eli hierarkian korkeamman tason päätös, johon yksilöllä on hyvin vähäinen 

vaikutusmahdollisuus. (Rogers, 2003.)  

MarvinSketchin valinta ylioppilaskirjoitusten ainoaksi molekyylimallinnusohjelmaksi on 

esimerkki auktoriteettisestä päätöksestä, josta vastasi Ylioppilaslautakunta (ks. taulukko 2). 

Tämän seurauksena opettajien on pakko omaksua MarvinSketch omaan kemian 

opetukseensa lukioissa, koska ohjelmaa tarvitaan ylioppilaskirjoituksissa tehtävien 

vastaamiseen. Kouluissa kollektiiviset ja auktoriteettiset innovaatiopäätökset ovatkin yleisiä 

(Rogers, 2003). 
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Taulukko 2: Innovaatiopäätökset (Rogers, 2003) 

Innovaatiopäätös Kuka 

päättää 

Mihin vaikuttaa MarvinSketchin 

käyttöönotto kemian 

ylioppilaskirjoituksiin 

Valinnainen Yksilö Omaan tekemiseen  

Kollektiivinen Suuri 

ryhmä 

Tietyn ryhmän 

tekemiseen 

 

Auktoriteettinen Pieni ryhmä Koko sosiaalisen 

järjestelmän 

tekemiseen esim. lain 

takia. 

 

X 

 

2.2 Innovaatiokäytännöt 

 

Tässä luvussa esitellään Denningin (2012) rakenne innovaation syntymisestä sen 

onnistuneeseen omaksumiseen yhteisössä. Lisäksi tarkastellaan esimerkein, miten 

MarvinSketchin käyttöönotto kemian opetuksessa sopii näihin innovaatiokäytäntöihin (ks. 

taulukko 3). Denningin rakenne kuvastaa kahdeksaa tapaa saada yhteisö ja sen jäsenet 

omaksumaan innovaatio. Innovaattori käyttää näitä tapoja huomaamattaan samanaikaisesti 

sekä sekalaisessa järjestyksessä. Vaiheet 1-5 voivat tapahtua kronologisessa järjestyksessä, 

mutta vaiheet 6-8 enemmänkin luovat ympäristön muille tavoille. (Denning, 2012.) 
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Taulukko 3: Innovaatiokäytäntöjen rakennetasot (P. J. Denning, 2012) 

Pää-

ryhmät 

 Innovaatio-

toiminta 

Innovaatiotoiminnan 

selitys 

MarvinSketchin kohdalla 

Keksintö 1 Tunnistaminen Tunnista tarpeet ja niiden 

luoma mahdollisuus 

tuottaa ratkaisu 

ongelmaan.  

Sähköistyviin 

ylioppilaskirjoituksiin 

tarvitaan 

molekyylimallinnusohjelma. 

Aloita eri ohjelmien 

kartoitus ja valitse sopiva. 

2 Kuvitteleminen  Herätä kiinnostusta 

kertomalla keksinnön 

mahdollisuuksista. 

Esitä MarvinSketchin 

mahdollisuudet 

koevastauksiin 

vastaamisessa. 

Omaksu-

minen 

 

3 Tarjoaminen  Tarjoa innovaatiota 

ratkaisemaan havaittu 

ongelma ja yritä sen 

avulla 

saada harkitsemaan 

innovaatiota.  

ChemAxon kft:n kanssa 

lisenssisopimus 

MarvinSketchin 

maksuttomuudelle 

opetuksessa, jolloin ohjelma 

saadaan kaikkien opettajien 

ja oppilaiden saataville.  

4 Omaksuminen  Yritä saada kokeilemaan 

innovaatiota ensimmäistä 

kertaa ja pääsemään yli  

muutosvastaisuudesta.  

Infotilaisuuksien ja 

koulutuksien järjestäminen. 

5 Ylläpitäminen  Yritä 

saada pysymään uuden 

käytännön kanssa ja 

integroimaan se 

ympäristöön.  

Jatkokoulutukset 

Ympäristö

  

 

6 Toimeen-

paneminen  

Luo ympäristö, jossa 

pystyt hallitsemaan 

innovaation omaksumista 

yksilön lopulliseen 

päätökseen asti. 

MarvinSketch ainoana 

molekyylimallinnus-

ohjelmana Abitti-

koejärjestelmässä. 

7 Johtaminen  Aktivoi käyttäjiä 

jatkokehittämään. 

 

Oppimateriaalien luominen, 

jossa hyödynnetään 

MarvinSketchiä. 

8 Ilmentäminen  Iskosta innovaatio 

yhteisön 

peruskäytäntöihin. 

MarvinSketch ainoana 

molekyylimallinnus-

ohjelmana Abitti-

koejärjestelmässä. 

 

Denningin (2004; 2012) rakenne kuvaa, miten innovoija (esimerkiksi koulutuksen järjestäjä) 

voi tukea innovaatioprosessin etenemistä. Hall & Hord (1987) puolestaan ovat luoneet 

mallin, jonka mukaan innovaation käyttöönotto etenee omaksujan, esimerkiksi opettajan, 

näkökulmasta. Mallissa on kahdeksan vaihetta, joiden läpi omaksuja etenee kronologisesti. 
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Joissain tapauksissa omaksuja voi hypätä joidenkin vaiheiden yli. Seuraavaksi esitetään 

tämän mallin vaiheet, ja miten vaiheet näkyvät opettajien MarvinSketchin käyttöönotossa. 

Näiden vaiheiden ymmärtäminen voi auttaa miettimään, missä vaiheessa opettaja on tällä 

hetkellä ja mihin siirtymässä seuraavaksi, jotta voidaan tarjota oikeanlaista tukea. 

1. Ei käyttöä: Ei ollenkaan tai hyvin vähän tietoa MarvinSketchistä eikä ollenkaan 

käyttöönottoa. 

2. Orientoituminen: Etsii tietoa MarvinSketchin mahdollisuuksista itse ja muilta 

käyttäjiltä. 

3. Valmistautuminen: Valmistautuu MarvinSketchin käyttöön opetuksessa. 

4. Mekaaninen käyttö: Hajanaista ja pintaraapaisevaa MarvinSketchin käyttöä 

opetuksessa. 

5. Rutinoituminen: MarvinSketchin käyttö opetuksessa muuttuu rutiinimaisemmaksi. 

Ei kuitenkaan kehitä vielä mitään uutta. 

6. Kehittäminen: Kehittää omaa opetustaan, johon MarvinSketch sopii paremmin. 

7. Yhteistyö: Kehittää opetusta yhdessä muiden opettajien ja henkilökunnan kanssa. 

8. Uudistaminen: Ylin taidon taso. Etsii soveltamiskohteita, joissa voi hyödyntää 

oppimiaan tietoja ja taitoja MarvinSketchistä. 

(Hall & Hord, 1987). 

 

2.3 TPACK-malli 

 

 

Kuva 3: TPACK-malli (Mishra & Koehler, 2006) 
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Mishra ja Koehler (2006) ovat kehittäneet Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPACK) -mallin (ks. kuva 3), joka pyrkii yhdistämään opetuksessa sisältötiedon, 

pedagogisen tiedon sekä teknologisen tiedon. Lisäksi useampi tutkija on soveltanut mallia 

(Bower ym., 2010; Sancar Tokmak, 2013). 

TPACK-mallin mukaan MarvinSketchin käyttöönotto vaatii opettajalta kaikkien taulukossa 

4 esitettyjen osaamista. 

Taulukko 4: TPACK-mallin mukaiset osiot MarvinSketchin käyttöön tarvittavista taidoista. 

CK sisältötieto  Osaaminen opetettavasta 

aiheesta. Esimerkiksi 

orgaaniset reaktiot. 

PK pedagoginen tieto  Tieto opettamisesta ja 

oppimisesta yleensä. 

Esimerkiksi, miten 

oppiminen tapahtuu. 

TK teknologinen tieto  Teknologian käytön 

osaaminen yleensä. 

Esimerkiksi MarvinSketchin 

perustoiminnot, kuten 

asentaminen ja ohjelman 

erilaiset asetukset. 

PCK pedagoginen sisältötieto  Miten aihetta opetetaan. 

Esimerkiksi orgaanisten 

reaktioiden hahmottamisen 

haasteet. 

TCK teknologinen sisältötieto Teknologian käyttö eri 

sisältöjen kanssa. 

Esimerkiksi reaktioyhtälön 

kirjoittaminen 

MarvinSketchillä. 

TPK teknologis-pedagoginen tieto Teknologinen osaaminen 

pedagogisesta näkökulmasta. 

Esimerkiksi, miten 

MarvinSketch tukee 

oppimista. 

TPACK teknologis-pedagoginen sisältötieto Pedagogisesti järkevää 

teknologian hyödyntämistä 

tietyn aiheen opetuksessa. 

Esimerkiksi orgaanisten 

reaktioiden hahmottamisen 

tukeminen MarvinSketchiä 

käyttäen. 
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2.4 Aikaisempia tutkimuksia opettajien koulutusten tarpeesta 

 

Opettajien teknologisen innovaation omaksuminen opetukseensa riippuu opettajan 

teknologis-pedagogisesta sisältötiedosta (Vallett ym., 2014). Dori ja Barnea (1997) tutkivat, 

miten kemian opettajien täydennyskoulutus tietokoneiden käyttöönotosta opetukseen 

vaikutti opettajien asenteisiin. Dorin ja Barnean tutkimuksen innovaationa oli siis 

tietokoneiden käyttöönotto opetuksessa, ja he analysoivat, miten tietokonekoulutus muuttaa 

asenteita innovaatioon. Dori ja Barnea havaitsivat, että koulutus lisäsi opettajien luottamusta 

ja vähensi ahdistusta ottaa tietokoneet käyttöön opetuksessa. Tietokoneiden hyötyjen 

näkeminen muutti opettajien asenteita. Ahdistusta vähensi aktiivinen osallistuminen 

koulutukseen ja oman minikurssin suunnittelu. Opettajat olivat myös koulutuksen jälkeen 

valmiita käyttämään enemmän aikaa ja vaivaa harjoitteluun. (Dori & Barnea, 1997) 

Aksela ja Lundell (2007) tutkivat, minkälaista koulutusta ja muuta tukea kemian opettajat 

tarvitsevat yleisesti molekyylimallinnuksesta. Heidän tuloksissaan koulutustarpeiksi 

nousivat seuraavat aiheet: 

- ohjelmien käyttö 

- pedagoginen koulutus 

- tietoiskut ja kertaus 

- valmiit ohjeet 

- alkeiskurssit 

- mentorointi 

- kokeellisuuden yhdistäminen 

- manuaaliohje 

- koulutusten sijainti eri puolella Suomea 

Myös Aksela, Lundell ja Pernaa (Aksela ym., 2008) saivat tutkimuksessaan tulokseksi, että 

kemian opettajat kaipaavat molekyylimallinnuksesta lisää tukea pedagogiseen käyttöön eikä 

vain teknistä apua. 
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Kuva 4: Innovaation omaksumisen tukeminen 

 

 

3 Tutkimusasetelma 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa opettajien tuentarpeita MarvinSketchin 

suhteen. Tavoite saavutetaan vastaamalla tutkimuskysymykseen: Millaisia tuen tarpeita 

lukion kemian opettajilla on MarvinSketch-innovaation omaksumisessa TPACK-mallilla 

arvioituna? Aineiston analyysimentelmänä käytetään laadullista sisällönanalyysia. 

 

3.1 Aineiston hankinta 

 

Tämä tutkimus perustuu valmiiksi kerätyn aineiston käsittelyyn. Helsingin yliopiston 

kemian aineenopettajankoulutusyksikkö keräsi tutkimuskyselyn avulla kemian opettajien 

huolenaiheita MarvinSketchin omaksumisprosessin vaiheista. Linkki kyselyyn: 

https://peda.net/oppimateriaalit/kemia/marvinsketch/tutkimus. Kyselyyn vastasi 111 

kemian opettajaa suomalaisista lukioista vuosina 2017 ja 2018. Tässä tutkimuksessa 

keskitytään kyselyn taustatietojen avoimeen kysymykseen, joka esitettiin näin: 

”Oletko saanut MarvinSketchin käytössä koulutusta (esim. kursseja tai työpajoja)? 

o Ei vastausta 

o Kyllä  

o En 

Jos kyllä, niin monessako koulutuksessa olet ollut? Kerro myös, mikä koulutuksessa oli 

hyvää ja mitä voisi tehdä paremmin.” 

https://peda.net/oppimateriaalit/kemia/marvinsketch/tutkimus
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Kysely on jaettu opettajille monipuolisesti niin sähköisesti sähköpostilistojen ja Facebookin 

kemian opettajien ryhmän välityksellä kuin paperisesti postittamallakin. Lisäksi kyselyyn 

vastaamista tarjottiin MarvinSketch -koulutuksissa. Kyselyn jakotapa ei ole karsinut tietyn 

tyyppistä opettajakuntaa pois, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Kyselyyn vastaaminen 

on kuitenkin ollut vapaaehtoista eivätkä kaikki kyselyyn vastanneista ollut vielä saanut 

koulutusta MarvinSketchiin, joten kaikki vastaajat eivät vastanneet kyselyn avoimeen 

kysymykseen ” Jos kyllä, niin monessako koulutuksessa olet ollut? Kerro myös, mikä 

koulutuksessa oli hyvää ja mitä voisi tehdä paremmin”. Vaikka tuloksia ei voi yleistää koko 

Suomen kemian opettajiin, tämä aineisto piirtänee riittävän luotettavan kuvan opettajien tuen 

tarpeista MarvinSketchiin.  

 

3.2 Aineiston analyysi 

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä on induktiivinen aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi, jonka avulla kartoitetaan lukion kemian opettajien tuen tarpeita 

MarvinSketchin käyttöön. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheet ovat Tuomen ja 

Sarajärven (2011) mukaan: 1) aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2) aineiston klusterointi 

eli ryhmittely ja 3) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Redusoinnissa aineisto 

pelkistetään niin, että tutkimukselle ylimääräinen sisältö jätetään pois ja alkuperäisiä 

ilmauksia pelkistetään yksinkertaisemmiksi. Klusteroinnissa pelkistettyjä ilmauksia 

ryhmitellään yhtäläisyyksien mukaan. Abstrahoinnissa ryhmittelyä jatketaan ja niistä 

otetaan esille oleellinen tieto, jonka pohjalta luodaan teoreettisia käsitteitä. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2011) Aineisto käsiteltiin Tuomen & Sarajärven laadullisen tutkimuksen rungon 

avulla (ks. kuva 5).  

 

Kuva 5: Datan käsittelyn vaiheet aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa (Tuomi & 

Sarajärvi, 2011). 
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Sisällönanalyysin luotettavuutta olisi voinut kasvattaa käyttämällä lisäkseni toista 

luokittelijaa. Näin olisi voitu arvioida luokittelun luotettavuutta sen kannalta, kuinka 

samankaltaisia luokittelut ovat. Kandidaatintutkielmassa tällaisen luotettavuusmenetelmän 

käyttöä ei nähty tarpeelliseksi, mutta esille nostetut havainnot on koitettu kuvata 

sisällönanalyysin vaiheissa mahdollisimman tarkasti. Tulokset-osiossa muodostetut luokat 

on kuvattu tarkemmin ja millaiset alkuperäisilmaukset niihin kuuluvat.  

Käsiteltävä aineisto on opettajien lyhyitä vapaamuotoisia vastauksia, joten on mahdollista, 

että vastaus on tulkittu eri tavalla kuin opettaja on sen tarkoittanut. Vastauksissa ei ollut 

myöskään aina vastattu suoraan kysymykseen ja tämän takia 70 vastauksen aineistoa 

jouduttiin karsimaan reippaasti. Suppean aineiston takia aineiston ryhmittelyä ei pystytty 

jatkamaan kovin pitkälle ja teoreettisia käsitteitä ei ollut mahdollista muodostaa. 

Seuraavaksi tarkastellaan, miten tässä tutkimuksessa aineistolähtöinen sisällönanalyysi on 

toteutettu. 

 

3.2.1 Aineiston pelkistäminen 

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi aloitetaan pelkistämisestä eli tutkimukselle 

epäolennaisen sisällön karsimisesta (Tuomi & Sarajärvi, 2011). Kyselyn avoimeen 

kysymykseen vastattiin vain, jos oli saanut koulutusta. Vastauksia avoimeen kysymykseen 

saatiin 70 kappaletta. Tämän tutkimuksen kannalta tärkein aineisto muodostui vastauksista 

kysymykseen ”Kerro myös, mikä koulutuksissa oli hyvää ja mitä voisi tehdä paremmin”. 

Tässä tutkimuksessa vastauksista jätetään käsittelemättä ne, jotka eivät vastaa kysymykseen 

tai vastaavat vain, kuinka moneen koulutukseen on osallistunut. Esimerkiksi vastaukset” 

Yhdessä, MAOL” ja ”Kaksi kurssia, molemmat hyviä” karsittiin pois. Tutkimukseen 

liittyvien vastausten karsimisen jälkeen käsiteltävien avoimien vastausten määräksi jäi 33 

kappaletta.  
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3.2.2 Aineiston ryhmittely 

 

Aineiston ryhmittelyssä alkuperäisilmauksista etsitään yhtäläisyyksiä ja eroja, joiden 

mukaan samankaltaiset ilmaukset luokitellaan alaluokkiin. Alaluokka nimetään sisältöön 

sopivalla käsitteellä, johon voidaan käyttää tutkittavan ilmiön käsitystä, ominaisuutta tai 

piirrettä. (Tuomi & Sarajärvi, 2011) 

Tämän tutkimuksen ryhmittelyssä vastauksista havaittiin yhdeksän ryhmää. Samaan 

ryhmään kuuluu myös ilmauksia, jotka ovat täysin vastakohtia toisilleen, mutta ne liittyvät 

samaan käsitteeseen. Esimerkiksi vastaukset ”MOOC Verkkokurssilla, hyvää kun piti itse 

tehdä eikä vain seurata” ja ”Lisää sellaisia, joissa saa itse kokeilla ja kysyä apua. Liikaa 

sellaista, että vain näytetään näin ja sitten ei ehdi itse mukaan.” kuuluvat kummatkin 

harjoitukset-käsitteen alle, mutta toinen kuvastaa, mitä koulutukselta tarvitaan ja toinen, 

mikä koulutuksessa on ollut hyvää. Ryhmät on koottu taulukkoon 5, josta näkee myös, miten 

ilmaukset ovat jakaantuneet eri näkökulmien alle. Nämä ryhmät käsitellään tarkemmin 

tuloksissa. 

 

3.2.3 Aineiston teoreettisten käsitteiden luominen 

 

Aineiston käsitteellistämistä tehdään jo ryhmittelynkin aikana, vaikka se jaetaan omaksi 

osaksi. Käsitteellistämisen tarkoitus on siirtyä alkuperäisilmausten käyttämisestä 

teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätösiin. Luokkia yhdistellään laajemmiksi käsitteiksi niin 

kauan, kuin se on aineiston sisällön kannalta järkevää. (Tuomi & Sarajärvi, 2011) Tässä 

tutkimuksessa saatiin neljä yläluokkaa, mutta sen tarkempia teoreettisia käsitteitä ei ollut 

mahdollista muodostaa suppean aineiston takia. Muodostetut yläluokat käsitellään 

tarkemmin tuloksissa. 
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4 Tulokset 

 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin pohjalta saatiin tutkimusaineistosta ryhmiteltyä neljä 

yläluokkaa (ks. taulukko 6), jotka koostuvat yhteensä yhdeksästä alaluokasta (ks. taulukko 

5). Saadut luokat kuvaavat suomalaisten lukioiden kemian opettajien tuen tarpeita 

MarvinSketch -koulutuksista. Tässä luvussa kuvataan jokaista luokkaa tarkemmin.  

Taulukko 5: Alaluokat ja niihin liittyvien ilmausten lukumäärä yhteensä sekä jaoteltuna 

kahteen eri näkökulmaan. 

Alaluokka Ilmauksia yhteensä 

(kpl) 

Mitä koulutukselta 

tarvitaan (kpl) 

Mikä koulutuksessa 

on ollut hyvää (kpl) 

Aika 4 4  

Eri tasoiset 

koulutukset 

8 7 1 

Materiaali 2 2  

Harjoitukset 5 4 1 

TPACK  8 8  

Kollegoiden 

kokemukset 

6 1 5 

Videot 4 1 3 

Kouluttajan 

asiantuntemus 

10 2 8 

Tietoiskut 3  3 

 

Taulukko 6: Yläluokat ja niihin kuuluvat alaluokat sekä ilmausten lukumäärä yhteensä. 

Yläluokka Alaluokat Ilmauksia (kpl) 

Vuorovaikutus Kollegoiden 

kokemukset 

 

16 

Kouluttajan apu 

MarvinSketchin käyttö opetuksessa TPACK 10 

Materiaali 

Koulutuksen toteutus Aika  

12 Eri tasoiset 

koulutukset 

Koulutuksen työtavat Videot  

12 Harjoitukset 

Tietoiskut 
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4.1  Vuorovaikutus 
 

Yläluokka ”vuorovaikutus” koostuu alaluokista ”kollegoiden kokemukset” ja ”kouluttajan 

apu”. Tähän luokkaan valittiin alkuperäisilmaukset, jotka viittaavat vuorovaikutuksen 

tarpeeseen tai kokemuksiin vuorovaikutuksesta. ”Kollegoiden kokemukset” tarkoittaa 

osaamisen jakamista eli koulutuksissa opettajat pääsisivät keskustelemaan keskenään. 

”Kouluttajan apu” tarkoittaa kouluttajan asiantuntemusta sekä avun saamista kouluttajalta. 

Vastauksista ilmeni, että sekä kollegoiden että kouluttajan kanssa käyty vuorovaikutus oli 

koulutuksissa mielekästä. Vastauksista ei erityisesti noussut toiveeksi saada lisää 

vuorovaikutusta koulutuksiin, mutta tämä mainittiin useassa vastauksessa hyvänä puolena. 

” - - Jaettiin omaa osaamista ja se oli hyvää.” 

”- - Myös muiden kollegoiden vinkit ja ajatukset olivat hyödyllisiä” 

” - - kouluttajat ovat osanneet auttaa. Ovat ottaneet myös vinkkejä vastaan. Yhdessä 

tekemisen henki on ollut hyvä. - -” 

 

4.2 MarvinSketchin käyttö opetuksessa 

 

Alaluokat ”TPACK” ja ”materiaali” koostavat yhdessä yläluokan ”MarvinSketchin käyttö 

opetuksessa”. Tämä on ainut yläluokka, joka koostuu ainoastaan opettajien tuen tarpeista. 

”TPACK” tarkoittaa teknologis-pedagogista sisältötietoa eli, miten MarvinSketchiä voi 

käyttää mielekkäästi eri kemian sisällöissä. ”Materiaali” tarkoittaa valmiin opetuksessa 

hyödynnettävän materiaalin jakamista tai sellaisen tekemistä yhdessä. Yhdessäkään 

vastauksessa ei kehuttu, miten koulutuksista olisi saanut hyvää materiaalia opetukseen tai 

miten koulutuksessa olisi ollut teknologis-pedagoginen näkökulma eli miten 

MarvinSketchiä on pedagogisesti järkevä käyttää eri kursseilla. 

” - - Vaikuttaa siltä, että opettajakunta on huolissaan teknisestä osaamistasostaan ja sitä 

käydään läpi, kun pitäisi olla huolissaan pedagogisista sovelluksista.” 

” - - Toivoisin listan, mitä pitää käydä opiskelijoiden kanssa. Mitkä toiminnot olisi lisäksi 

hyvä käydä ja mitkä ovat yli lukiotason kemian...” 

” - - Koulutuksessa voisi käydä kemian kurssien avulla läpi, että millä tavalla "kannattaisi" 

käyttää ohjelmaa eri kurssien aikana.” 
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” Konkreettisemmin kursseihin liittyvää materiaalia voitaisiin tehdä yhdessä ja laittaa 

jakoon.” 

 

4.3  Koulutuksen toteutus 

 

”Koulutuksen toteutus” yläluokka sisältää alaluokat ”aika” ja ”eri tasoiset koulutukset”.  

Nämä liittyvät siihen, miten koulutus kannattaisi konkreettisesti järjestää, että siitä olisi 

mahdollisimman paljon hyötyä osallistuville opettajille. ”Aika” tarkoittaa opettajien tarpeita 

kiireettömimmille ja pidemmille koulutuksille. ”Eri tasoiset koulutukset” tarkoittaa, että 

järjestettäisiin useampi koulutus, jotka olisi suunnattu eri tasoisille käyttäjille. Esimerkiksi 

erikseen alkeiskurssi, jossa keskityttäisiin MarvinSketchin tekniseen käyttöön ja jatkokurssi, 

johon osallistuisi henkilöt, jotka jo hallitsevat MarvinSketchin perusteet. Tässäkin 

yläluokassa nousi yhtä vastausta lukuun ottamatta vain kehitysideoita.  

” Yhdessä, koulutettavat olivat liian eritasoisia. Meni liikaa aikaa ohjelman asentamiseen.” 

”- - Tuntuu, että pitäisi päästä jo eteenpäin, että kaikissa koulutuksissa käydään niin 

perusteita. Vähän pitäisi saada jo haasteita” 

”- - Olen osallistunut koulutuksiin myös MAOL:in päivillä, mutta ryhmät olivat silloin liian 

suuria ja osallistujat liian eri tasolla käyttäjinä.” 

” - - jokin asia edettiin liian nopeasti, putosin kärryiltä kun juutuin edelliseen kohtaan liian 

innokkaasti kokeilemaan.” 

” - - Enemmän aikaa” 

 

4.4 Koulutuksen työtavat 
 

Neljäs yläluokka ”Koulutuksen työtavat” sisältää alaluokat ”videot”, ”harjoitukset” ja 

”tietoiskut” eli konkreettisia työtapoja, joita koulutus voisi sisältää. ”Videot” tarkoittaa 

linkkejä video-ohjeisiin, jotta harjoittelua voi jatkaa myös omalla ajalla tarpeen vaatiessa. 

”Harjoitukset” tarkoittaa koulutuksessa tehtäviä harjoituksia, jotta pääsee itse kokeilemaan 

pelkän kuuntelun ja katsomisen sijaan. ”Tietoiskut” tarkoittaa koulutuksessa sisältäviä 

täsmällisiä ohjeistuksia tietyn MarvinSketchin tarjoaman ominaisuuden käyttöön. Näistä 
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positiivista palautetta saivat tietoiskut ja videot, eikä niistä yhtä lukuun ottamatta löytynyt 

kehitysideoita vastausten joukosta. Vastauksissa opettajat kaipasivat lisää harjoituksia 

koulutuksiin ja vain yhdessä vastauksessa kehuttiin koulutuksessa tehtyjä harjoituksia.  

”MOOC Verkkokurssilla, hyvää kun piti itse tehdä eikä vain seurata” 

”- - Lisää sellaisia, joissa saa itse kokeilla ja kysyä apua. Liikaa sellaista, että vain 

näytetään näin ja sitten ei ehdi itse mukaan. Ohjevideoita saa olla lisää, koska ne auttavat 

eteenpäin.” 

”- - Netissä olevat selkeät videot auttavat. Silloin voi katsoa sen pätkän, kun tarvitsee.” 

”- - Päästiin perehtymään kikkoihin, joita MarvinSketch sisältää.” 

 

 

5 Johtopäätökset 

 

Aineistosta nousseiden havaintojen perusteella opettajat kaipaavat vielä monipuolista tukea 

MarvinSketchin omaksumiseen. Tukitoiveet painottuvat koulutukseen, mutta esille nousee 

myös valmis materiaali niin opetuskäyttöön kuin itsenäiseen opiskeluunkin. Tulosten 

perusteella opettajat tarvitsevat MarvinSketchin täydennyskoulutusta. Tutkimuksen 

havainnot ovat linjassa Akselan ja Lundellin (2007) tutkimuksessa ilmenneiden 

monipuolisten koulutustarpeiden kanssa. Tämän tutkimuksen mukaan opettajat toivovat 

pidempiä ja kiireettömämpiä koulutuksia, eri tasoisia koulutuksia, omassa opetuksessa 

hyödynnettäviä materiaaleja, käytännön harjoituksia, teknologis-pedagogista sisältötietoa, 

kollegoiden kokemuksia sekä kouluttajan asiantuntemusta.  

Koulutuksissa oli paljon hyviä asioita, jotka on syytä säilyttää. Eniten koulutuksista kehuttiin 

vuorovaikutusta kollegoiden ja kouluttajan kanssa sekä jonkin verran videoita ja tietoiskuja. 

Nämä seikat muodostavat hyvän pohjan tuleville koulutuksille. 

Kuten Rogersin (2003) luokittelun mukaan, opettajat ovat erilaisia innovatiivisuutensa 

mukaan ja reagoivat sen takia eri vaiheissa eri tavalla MarvinSketchin käyttöön opetuksessa. 

Tuloksista kävi ilmi, että opettajat kaipaavat eri tasoisia koulutuksia MarvinSketchin 

tekniseen ja pedagogiseen käyttöön. Vastauksissa ilmeni ehdotuksia esimerkiksi alkeis- ja 

jatkokursseille, koska useammassa vastauksessa opettajia häiritsi, että koulutuksen 
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aloitetaan usein perusteista, kuten ohjelman lataamisesta tietokoneelle. Opettajien 

innovatiivisuuteen perehtyminen voikin auttaa kehittämään paremmin tietyille omaksujille 

kohdennettuja koulutuksia.  

Vastauksista ilmeni, että koulutuksissa on keskitytty tekniseen osaamiseen eli TPACK-

mallin teknologiseen tietoon ja teknologiseen sisältötietoon, vaikka opettajilla on selkeästi 

tarpeita myös pedagogiseen tietoon ja varsinkin teknologis-pedagogiseen sisältötietoon. 

Havainto tukee Akselan, Lundellin ja Pernaan (2008) tutkimuksen tuloksia, että opettajat 

tarvitsevat teknisen tuen lisäksi pedagogista tukea molekyylimallinnukseen. Koulutusten 

suunnittelussa pitäisi yrittää ottaa huomioon TPACK-mallin kaikki tiedon osa-alueet tai 

vaihtoehtoisesti järjestää selkeästi eri koulutukset eri tiedon osa-alueisiin keskittyen, jolloin 

koulutukset on myös tarkoitettu Hallin ja Hordin (1987) mukaisen mallin eri 

innovaatioprosessin vaiheissa oleville opettajille. 

Tulokset ovat linjassa aiempien tutkimuksien kanssa, joissa on huomattu tiimityön ja 

yhteistyön muiden opettajien kanssa parantavan opettajan osaamista omassa aineessaan 

(Copriady ym., 2018). Opettajat ovat tulosten perusteella kiinnostuneita tekemään 

yhteistyötä toisten opettajien kanssa, joten yhteistyön mahdollistava ympäristö tulee 

ylläpitää eli keskittyä Denningin (2004; 2012) innovaatiotoimintoihin 7-9.  

Tutkimustuloksia tarkastelemalla ja niiden vertaamista aiempiin tutkimuksiin, huomataan, 

että opettajilla on MarvinSketchin omaksumiseen hyvin samankaltaisia tuen tarpeita, kuin 

muidenkin teknologisten innovaatioiden käyttöönotossa. Tutkimuksessa esille nousseet tuen 

tarpeet on tärkeää ottaa huomioon koulutussuunnittelussa, koska kuten aiemmin mainittiin, 

opettajan osaaminen vaikuttaa oppilaan oppimistuloksiin (Chu ym., 2015). 
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