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Keväällä 2022 toteutettiin mielenkiintoinen kemian tie-
dekasvatuksen kurssi yhteistyössä Ljubljanan yliopiston 
(Slovenia) kanssa. Yhteistyön kohteeksi valikoitui tule-
ville kemian aineenopettajille pakollinen maisteriopin-
tojen kurssi Tutkiva ja eheyttävä kemian opetus, mikä 
mahdollisti avointen harjoitustöiden tekemisen eheyttä-
vän monitieteisen tiedekasvatuksen parissa.

Tässä kurssitoteutuksessa opiskelijoiden tehtäväksi 
tuli suunnitella, rakentaa ja testata jokin kemian mitta-
laite Raspberry Pi -tietokoneita hyödyntäen. Raspberry 
Pi on yhden piirilevyn tietokone, joka kehitettiin alun 
perin koulutason tietojenkäsittelytieteen opetuksen 
tueksi. Niillä voidaan harjoitella pienin kustannuksin tie-
tokoneiden kokoamista (hardware), ohjelmistojen kehit-
tämistä (software) sekä näiden välisen vuorovaikutuksen 
ymmärtämistä. Projektia varten hankittiin kuusi kappa-
letta oheisessa kuvassa esiteltyä Raspberry Pi -raken-
nussarjaa.

TUTKIVAA JA EHEYTTÄVÄÄ

KEMIAN OPETUSTA 
YHTEISTYÖSSÄ
LJUBLJANAN YLIOPISTON KANSSA

Projektit toteutettiin seuraavalla mallilla:

1. Tutkimuspohjainen ongelman määrittely: Opis-
kelijat tutustuivat kemian tiedekasvatuksen tutki-
musjulkaisuihin, joiden perusteella he rajasivat pro-
jektien aiheet. Tässä vaiheessa kurssin luennoitsijat 
pitivät viikoittaisia tietoiskuja, joiden tavoitteena oli 
auttaa opiskelijoita ymmärtämään projektin mah-
dollisuuksia ja haasteita.

2. Dokumentaation laadinta: Kirjallisuuden ja refe-
renssiprojektien avulla laadittiin projektin alustava 
dokumentaatio. Tämän vaiheen pohjalta tehtiin 
komponenttihankinnat.

3. Raspberry Pi -työpaja, jossa varmistettiin raken-
nussarjojen toiminta.

4. Itsenäinen työskentelyvaihe, joka sisälsi projek-
tista riippuen rakentamista, ohjelmoimista, 3D-tu-
lostamista ja testaamista.

5. Väliseminaari, jossa opiskelijat esittelivät ensim-
mäisen toimivan version toiminnan muille kurssilai-
sille.

6. Tutkimusartikkeli ja vertaisarviointi: Kurssilai-
set kirjoittivat projektista artikkelit, jotka vertai-
sarviointiin ja julkaistiin LUMAT-B-lehdessä. Näin 
he saivat kokemuksen tieteelliseen työskentelyyn 
liittyvästä julkaisemisesta ja arvioimisesta. Tämän 
toivotaan tulevaisuudessa innostavan lisäjulkaisu-
jen laatimiseen tai jopa jatko-opintoihin. LUMAT-B 
on opettajille suunnattu jatkuvaa oppimista tukeva 
julkaisu, joten opiskelijoiden artikkeleille on aito 
kysyntä.   

Raspberry Pi -rakennussarja. 

Kuvamateriaalia RasPi-työpajasta.

Kevään aikana opiskelijat 
rakensivat mm. omia 
spektrofotometrejä ja 
lämpötilan mittaamiseen 
soveltuvia laitteita.

OPISKELU
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Tulokset yllättivät positiivisesti. Kurssilaiset rakensi-
vat muun muassa omia spektrofotometrejä ja lämpötilan 
mittaamiseen soveltuvia laitteita. Eräs opiskelija rakensi 
monitoimilaitteen, joka mittasi lämpötilaa, painetta, kos-
teutta, pienhiukkasia, hiilidioksidi- ja ammoniakkipitoi-
suuksia.

Yhteistyötä Erasmus+-opettajavaihdon kautta
  Ljubljanasta vieraaksemme ja kurssin yhdeksi opetta-
jaksi saapui Miha Ambrož. Hän työskentelee apulaispro-
fessorina Ljubljanan yliopiston mekaanisen suunnittelun 
tiedekunnassa (engl. mechanical engineering). 

 Opettajavaihto oli molemmille osapuolille erin-
omaisen opettavainen kokemus. Miha oli Helsingin yli-
opistossa oppimassa suomalaisesta luonnontieteiden 
aineenopettajien koulutuksesta ja LUMA-toiminnasta. 
Häntä kiinnostivat erityisesti oppimiskulttuuriin ja -vaa-
timuksiin liittyvät asiat. Me kemian aineenopettajakoulu-
tuksessa taas olimme kiinnostuneita hänen rakentami-
seen ja suunnitteluun liittyvästä asiantuntemuksesta. 
Mihalla oli vuosien kokemus yhden piirilevyn tietoko-
neilla toteutetuista tutkimus- ja opiskeluprojekteista. 
Lyhyt yhteinen aika Mihan kanssa antoi meille satojen 
työtuntien arvosta insinööriosaamista. Mihan vierailu 
kesti yhteensä yhdeksän viikkoa.

Tarpeiden yhdistyminen mahdollisti joustavan vaih-
to-ohjelman. Erasmus+-opettajavaihdon vaatimuksena 
oli 36 opetustuntia kohdeyliopistossa. Opetustuntien 
suunnittelu on monesti haastavaa opetuskielen vuoksi, 
mutta maisteritasolla englanti ei ollut ongelma. Lisäksi 
Miha oli opiskellut jonkin verran suomen kieltä. Onnistu-
neen kurssiprojektin lisäksi aloitimme yhteisen tutkimus-
projektin kurssin teemoihin liittyen. 

Johannes Pernaa

Miha Ambrož valmistaumassa Raspberry Pi -työpajaan. 

Projektin toivotaan 
tulevaisuudessa innostavan 

lisäjulkaisujen laatimiseen tai 
jopa jatko-opintoihin.

Linkkejä
Erasmus+-vaihto-ohjelma: https://ec.europa.eu/info/education/
study-or-teach-abroad/participate-exchange_fi
LUMAT-B: https://journals.helsinki.fi/lumatb 
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