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1 JOHDANTO

Fysiikan päiviltä 2019 jäi  arvovaltaisten tutkijoiden sekaan eksyneen opiskelijan mieleeni  erään 
kutsuvieraan toteamus: ”älkää menkö sieltä missä aita on matalin, vaan sieltä missä on hemmetin 
vaikeaa.  Siellä  ovat  kaikki  kiinnostavat  asiat!”  Luennoitsijan  nimeä  en  muista,  mutta  sen 
aiheuttaman innostuksen sitäkin paremmin.

Tuon  innostuksen  hengessä  kirjoitan  tämän  pro  gradu  -tutkielmani,  joka  tutkii  lukiotason 
opettajakunnan  näkemyksien  vertautumista  tutkimuskentän  näkemykseen  autenttisuudesta  sekä 
koettua  rakoa  koulu-  ja  tutkimusmaailmojen  välillä.  Kontekstina  tälle  toimii  Fysiikan 
tutkimuslaitoksen HIP:in (Helsinki  Institute  of  Physics)  Avoin data  opetuksessa -projekti,  jonka 
osana  olen  toiminut  vuodesta  2017  lähtien  Kati  Lassila-Perinin  alaisuudessa.  Projektissa  on 
kehitetty  koulutasolle  sopivia  avoimia  ohjelmointimateriaaleja,  joissa  hyödynnetään  CERNissä 
sijaitsevan  CMS-hiukkaskokeen  julkaisemia  massiivisia  aineistoja  pedagogisesti  mielekkäillä 
tavoilla niin fysiikan kuin laajempien datankäsittelyn taitojenkin opettamiseen menetelmillä, jotka 
eivät  rajoitu  pelkän  hiukkasfysiikan  tarkasteluun.  Opettajakurssien,  lukiolaistyöpajojen  ja 
CERNissä  harjoittelun  ohella  projektista  on  syntynyt  ennen  tätä  mm.  maisterintutkielma 
Jyväskylään (Rikkilä,  2019) sekä alan konferenssijulkaisu (Veteli  & Lassila-Perini,  2020),  jossa 
käsittelen tämän tutkimuksen aihetta.

Moderni tiedekasvatus ja koulutason tiedeopetus ovat kiintoisassa tilanteessa. Vuosikausia jatkunut 
opiskelijoiden  kiinnostuksen  lasku  luonnontieteiden  opiskelua  kohtaan  (erityisesti  perinteisissä 
kehittyneissä maissa) on laajasti dokumentoitu maailmanlaajuinen ilmiö (mm. Sjøberg & Schreiner, 
2010)  samaan  aikaan  kun  yhteiskuntamme  kokonaisuutena  muuttuu  yhä  monimutkaisemmin 
teknologisoituneeksi. Yhtenä usein esitettynä osasyynä nähdään tiedeopetuksen koettu irtonaisuus 
tai irrelevanssi opiskelijoiden arkielämän kannalta (Stuckey et al., 2014), mihin liittyy usein myös 
kokemus  koulutieteen  ”epäautenttisuudesta”:  miksi  koulussa  puuhataan  jotain  aivan muuta  kuin 
”oikeassa  maailmassa”  niin  tutkimuksen  kuin  teollisuudenkin  puolella?  Moderni  fysiikka 
koulutieteessä on pian sata vuotta vanhaa ja sekin vain pieni osa esimerkiksi suomalaisen lukion 
kurssisisältöjä,  suurimman  osan  painottuessa  vielä  kauemmas  menneisyyteen.  Vähättelemättä 
perusteiden oppimisen tärkeyttä, etenkin viime vuosien nousussa olleen ilmiöpohjaisuuden myötä 
on  kuitenkin  hyvä  kysyä,  voitaisiinko  samalla  jotenkin  parantaa  nykyaikaisen  tutkimuksen 
näkyvyyttä oppilaitoksissa ja hyödyntää tämän tarjoamaa motivointikanavaa?

Tässä työssä kirjoittajaa ohjaa vuosien mittaan opetustyössä ja tutkimuskirjallisuuteen perehtymällä 
vahvistunut näkemys siitä, että holististen, kontekstuaalisesti rikkaiden ilmiökokonaisuuksien sekä 
autenttisten  työskentelymenetelmien  hyödyntäminen  opetustyössä  tarjoaa  nuorille  erinomaisen 
tilaisuuden  päästä  toteuttamaan  luonnollista  uteliaisuuttaan  ja  laajentamaan  ymmärrystään 
mahdollisista  urapoluista  tulevaisuudessaan.  Kuten  pikkulapsi  haluaa  poliisiksi  tai  lääkäriksi 
törmättyään näihin ammattikuntiin, niin on teini-ikäisenkin hyvä nähdä laajemmin millaisiin töihin 
esimerkiksi data-analyysin osaaja voi löytää ja millaisia kiinnostavia brändejä luonnontieteellisillä 
aloilla on (kuten CERN tai NASA). Suosituksia opinto-ohjauksen sisällyttämisestä LUMA-aineiden 
opetukseen riittää (esim. Reiss & Mujtaba, 2017) ja keskustelu 21. vuosisadan kansalaistaidoista 
tukee  ajatusta  siitä,  että  koulusta  valmistuvan  nuoren  olisi  hyvä  ymmärtää  laajasti  ”oikean 
maailman” toimintatapoja ympärillään esimerkiksi avoimesti saatavilla olevien aineistojen kautta 
(Atenas & Havemann, 2015a). Miten tähän päästään on luonnollisesti monipolvinen prosessi, kuten 
kaikki koululaitoksen kaltaisen jähmeän instituution muutokset,  mutta esimerkiksi  viimeisimmät 
2016 ja 2019 vuosina tehdyt lukion opetussuunnitelmat ovat Suomessa edustaneet arvopohjassaan 
erinomaisen hyvin lähtökohtia, joihin pohjaten opetukseen voisi tällaisia elementtejä sisällyttää.
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Tästä  tilanteesta  onkin  kiintoisaa  lähteä  tarkastelemaan  projektiamme ja  sen  asettumista  osaksi 
tiedeopetuksen  modernisaatiota.  Luonnontieteiden  opetuksen  tutkimuksessa  on  pitkään  nostettu 
esiin  autenttisuutta  selkeästi  tavoiteltavana,  positiivisena  ominaisuutena  toiminnalle,  mutta  sitä 
harvemmin on määritelty kovin tarkkaan mitä autenttisuudella edes tarkoitetaan (Anker-Hansen & 
Andree,  2019).  Koulun ulkopuolisen maailman toimintatapoja,  opiskelijalähtöisyyttä,  tutkijoiden 
työn  kaltaista  toimintaa,  jotain  muuta?  Jos  toiminta  on  autenttista,  onko  se  ”aidompaa”  kuin 
epäautenttiseksi koettu toiminta ja onko sillä täten jotain inherentisti  arvokkaampaa annettavaa? 
Termi  itsessään  kietoutuu  usein  yhteen  merkityksellisyyteen  liittyvän  relevanssin  kanssa,  jota 
voidaan vuorostaan tarkastella niin henkilökohtaiselta kuin yhteiskunnalliseltakin kantilta (Stuckey 
et al., 2014), mutta joka tämän työn kanssa pyritään irrottamaan syrjään siinä määrin että voidaan 
ensisijaisesti keskittyä autenttisuuden esiintymiseen niin tutkimuskirjallisuudessa kuin kentälläkin.

CMS-kokeen  avoimesta  datasta  ponnistaneen  projektimme  ytimessä  on  ajatus  ”todellisen 
maailman” tutkimustulosten ja laaja-alaisten menetelmien tarjoaminen opettajien työn tueksi osana 
merkityksellisen  ohjelmoinnin  tuomista  kouluihin,  joissa  kipuillaan  digitalisaation  tuomien 
vaatimusten kanssa. Miten hyvin tämä onnistuu yleisesti vaikeaksi tai abstraktiksi koetun aiheen 
kuten hiukkasfysiikan parissa ja miten opettajat ovat kokeneet materiaalien käytön? Tätä tarkoitusta 
varten järjestämämme opettajakurssit ovat olleet pidettyjä ja palaute itsessään erittäin positiivista, 
mutta  miten  se  heijastelee  aikansa  diskurssia  koulutieteen  ja  ”oikean  maailman”  saattamisesta 
mielekkäästi yhteen? Opettajien näkemyksiä ja arvioita aiheesta tarkastellaan tässä tutkimuksessa 
seuraavaan tutkimuskysymykseen tiivistettynä temaattisen analyysin avulla.

1.1 TUTKIMUSKYSYMYS

Miten autenttisuus  esiintyy  opettajien  palautteessa  hiukkasfysiikan  avoimen datan  opetuskäytön  
kursseilta ja kuinka se vertautuu tiedeopetuksen tutkimuskirjallisuuteen?

1.2 TYÖN SISÄLTÖ

Tässä  tutkielmassa  esitellään  Avoin  data  opetuksessa  -projekti  ja  analysoidaan  sen  yhteydessä 
kerättyä  opettajapalautetta.  Ennen  tuloksiin  siirtymistä  taustoitetaan  kuitenkin  avoimuuden  ja 
autenttisuuden  merkitystä  opetukselle,  avataan  aiheen  kannalta  oleellista  hiukkasfysiikkaa  sekä 
arvioidaan  työssä  käytetyn  menetelmän  soveltuvuutta  aiheeseen.  Lopuksi  tuloksista  kasataan 
yhteenveto, jonka yhteydessä esitetään tekijän ajatuksia havainnoista sekä motivoidaan mahdollisia 
jatkotutkimuksia.
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2 CMS JA AVOIN DATA OPETUKSESSA -PROJEKTI

2.1 PROJEKTIKUVAUS

Tämä  pro  gradu  -työ  on  toteutettu  osana  Fysiikan  tutkimuslaitos  HIP:in  (Helsinki  Institute  of 
Physics)  alaista  projektia  tutkimus-  ja  koulumaailmojen  yhteistyöstä,  joka  on  liittynyt  vahvasti 
CERNissä  operoivan  CMS-kollaboraation  (Compact  Muon  Solenoid)  aloitteeseen  avata 
tutkimuskäyttöön  tuotettu  data  avoimeen  jakoon  kenen  tahansa  käytettäväksi  (mukaanlukien 
selitteet  käytetyistä  järjestelyistä,  ohjeistukset  analyysien  replikointiin  jne.).  CMS:n  kannalta 
kyseessä on merkittävä panostus niin datan säilyttämiseen, avoimen tieteen tukemiseen kuin PR-
työhönkin,  sillä  saman  mittakaavan  operaatioita  ei  2010-luvulle  siirryttäessä  juuri  ollut. 
Poikkeuksellisen laajan CMS:n päätöksestä tekee se, että kaikki kollaboraation tulokset ja julkaisut 
avataan portaittain ajastettuina vapaaseen levitykseen.

CMS data preservation, re-use and open access policy -julistuksessa (päätetty 2012, kurantti versio 
2020) todetaankin vapaasti käännettynä seuraavaa:

CMS:n  tietoaineistot  ovat  ainutlaatuinen  tulos  kansainvälisen  yhteisön  laajasta  ja  
pitkäkestoisesta,  moraalisesta,  inhimillisestä  sekä  taloudellisesta  panostuksesta.  Näiden  
tulosten  uudelleenkäyttö  eri  aikoina  ja  abstraktion  tasoilla  tarjoaa  uniikin  tieteellisen  
mahdollisuuden.  Tämä  tilaisuus  vaatii  kollektiivista  vastuuta  ja  asettaa  meille  
ennennäkemättömiä haasteita, sillä mitään näin monimutkaista ja arvokasta otosta dataa ei  
ole aiemmin pyritty säilyttämään myöhempää käyttöä silmällä pitäen.

CMS-kollaboraatio  on  sitoutunut  säilyttämään  dataansa  eri  tasoiseen  uusiokäyttöön  eri  
tahojen  toimesta,  mukaanlukien:  kollaboraation  jäsenille  kauan  varsinaisten  kokeiden  
jälkeen, yhteisön ulkopuolisille kokeellisille tai  teoreettisille hiukkasfyysikoille,  opetus- ja  
outreach-toimiin sekä suuren yleisön kansalaistieteeseen.

Kollaboraation periaatteena on usko siihen, että avoin pääsy dataan tulee pidemmän päälle  
mahdollistamaan sen maksimaalisen tieteellisen potentiaalin realisoitumisen.  Tätä varten  
CMS tarjoaa  vapaan  pääsyn dataansa  soveliaan,  mutta  suhteellisen  lyhyen,  odotusajan  
jälkeen, mahdollistaen osallisilleen täyden kyvyn hyödyntää sen tieteellistä antia.

Tämän  työn  kirjoitusvuoteen  2020  mennessä  avoimuus,  big  data,  kansalaisten  osallistuminen 
tieteentekoon ja muut  aihetta  sivuavat termit  ovat  nousseet  entistä  tiheämmin esiin  arkisessakin 
yhteiskunnallisessa diskurssissa ja tässä nimenomaisessa yhteydessä moni muukin CERNin katon 
alla operoivista koeasemista (ATLAS, ALICE, LHCb ja Opera) on liittynyt avoimeen julkaisuun 
CERNin oman dataportaalin http://opendata.cern.ch/ kautta.

CMS:n hiukkasdatan siirtäminen julkiseen jakeluun aloitettiin vuonna 2014 ja siitä on sittemmin 
ilmestynyt  myös  instituution  ulkopuolisia  tieteellisiä  julkaisuja.  CMS:n  data  jakautuu  neljään 
pääluokkaan, nousevassa raskausjärjestyksessä: 

1. Tieteelliset julkaisut ja niihin liittyvää lisäinformaatiota.
2. Yksinkertaistettua dataa, kuten taulukkoprojektioita monimukaisemmista seteistä.
3. Rekonstruoitua törmäysdataa, simulaatioita ja niihin käytettyjä analyysiohjelmistoja.
4. Raakadataa, ohjelmistoja ja dokumentaatiota.
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Taso  kaksi  (yksinkertaistetut  dataformaatit)  sisältää  muun  muassa  opetustyöhön  soveltuvia 
aineistoja, joita tässä tutkimuksessa käsiteltävät henkilötkin ovat päässeet käyttämään. Siinä missä 
CMS:n  raakadata  on  liian  monimutkaista  helposti  esitettäväksi,  tason  kaksi  aineistot  sisältävät 
esimerkiksi yksinkertaistettuja taulukkolaskentatiedostoja (CSV, XLS tai vastaavat tekstiformaatit) 
joissa  on  lukio-  tai  yliopisto-opiskelijatasollekin  soveltuvia  tietoja.  Yksinkertaistus  ei  tässä 
yhteydessä kuitenkaan tarkoita erityisempää silottelua tai valikointia, vaan materiaalista heijastuu 
autenttisen  mittaustyön  rosoinen  luonne  vaikka  sen  siirtäminen  taulukkomuotoon  tarkoittaisikin 
tarkemman  fysikaalisen  analyysin  kannalta  tärkeiden  osoitintietojen  menettämistä.  Lokakuuhun 
2020 mennessä on julkaistu vuosien 2010-2012 tiedot lähes kokonaisuudessaan sekä ripaus 2016-
2019 välisistä koetuloksista. LHC oli tauolla 2013-2015 välisenä aikana.  

Varsinaisen  opetustyön  kannalta  relevantti  kausi  alkaa  noin  vuonna 2016,  jolloin  Kati  Lassila-
Perinin  johdolla  ryhdyttiin  yhdistämään  niin  pedagogisella  ymmärryksellä  varustettujen 
aineopettaja-opiskelijoiden kuin pitkään tutkimustyötä tehneiden hiukkasfyysikkojenkin osaamista 
opettajakunnan vapaaseen käyttöön tarjottavien materiaalien tuottamiseksi.  Liityin itse projektiin 
2017  osallistuttuani  Viikin  normaalikoululla  opetusharjoitteluni  osana  jatkokoulutukseen,  jossa 
kurssitettiin  lukio-opettajia  avoimen  datan  käytössä,  jatkoin  2018  kesäopiskelijana  CERNiin  ja 
toimin  siitä  lähtien  projektissa  tutkimusavustajana  niin  materiaalien  tuottajana,  harjoittelijoiden 
koordinaattorina kuin kurssittajanakin.  Tässä työssä esiteltyjä  opettajien  tuntemuksia  on esitelty 
kahdessa  alan  konferenssipuheessa,  Helsingissä  Fysiikan  päivillä  2019  sekä  kansainvälisesti 
hiukkasfysiikan  ICHEP2020-tapahtumassa  (Veteli  &  Lassila-Perini,  2020).  Työmme  nivoutuu 
yhteen  Suomen  CERN-verkoston  toiminnan  kanssa  ja  on  saanut  opetushallitukselta  rahoitusta 
innovatiivisten oppimisympäristöjen kehitystyössä.

Projektin  tavoitteena  on  innostaa  ja  tukea  opettajakuntaa  hyödyntämään  niin  nykymaailman 
informaatiotulvan  kuin  huippututkimuksenkin  mahdollisuuksia  opetustyössä  sekä  puhtaasti 
aineosaamisen, kansalaiskasvatuksen, kontekstuaalisen motivaation että laaja-alaisen oppimisenkin 
näkökulmista.  Nämä  tavoitteet  nivoutuvat  erinomaisesti  Suomen  lukioiden  opetussuunnitelman 
perusteiden (2019) tavoitteiden yhteyteen, kuten seuraavista kohdista huomataan.

Arvopohjasta:

Lukiossa  käytetään  monipuolisia  opetus-,  ohjaus-  ja  opiskelumenetelmiä,  joilla  on  yhteys  
oppiaineissa  edellytettyyn  tiedonalan  käsitteelliseen  ja  menetelmälliseen  osaamiseen.  Opetusta  
koskevilla  ratkaisuilla  rakennetaan  myös  kokonaisuuksien  hallintaa  ja  oppiainerajat  ylittävää  
osaamista.  Tutkimiseen,  kokeilemiseen  ja  ongelmanratkaisuun  perustuvat  opiskelumenetelmät  
edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa ajattelua.

Merkitykselliset  oppimiskokemukset  sitouttavat  ja  innostavat  opiskeluun.  Opiskelijalle  tarjotaan  
mahdollisuuksia työskentelyyn, joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot sekä hänen kokemuksiinsa  
että  ympäristössä  ja  yhteiskunnassa  esiintyviin  ilmiöihin.  Opiskelijaa  rohkaistaan  ja  ohjataan  
ratkomaan  avoimia  ja  riittävän  haastavia  tehtäviä,  havaitsemaan  ongelmia  sekä  esittämään  
kysymyksiä ja etsimään vastauksia.

(LOPS 2019, s. 20)

Laaja-alaisista taidoista:

Laaja-alaista  osaamista  kehittävissä  opinnoissa  opiskelija  syventää  osaamistaan  
tarkastelemalla monitahoisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä niiden yhteyksiä  
ja  keskinäisriippuvuuksia.  Opiskelija  oppii  soveltamaan  aiemmin  oppimaansa  sekä  
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hakemaan,  tulkitsemaan,  arvottamaan,  jakamaan  ja  tuottamaan  tietoa  eri  muodoissa,  
ympäristöissä ja erilaisissa yhteisöissä sekä erilaisten välineiden avulla. Kehittyvä laaja-
alainen  osaaminen  tukee  opiskelijoiden  kriittisen  ajattelun,  yhteistyötaitojen,  luovan  
ongelmanratkaisun, oppimaan oppimisen ja elinikäisen oppimisen taitojen kehittymistä.

(LOPS 2019, s. 61)

Fysiikasta:

Fysiikan  opetus  ohjaa  luonnontieteille  ominaiseen  ajatteluun,  tiedonhankintaan,  tietojen  
käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin.  
Opetus  kehittää  yhteiskunnallista  osaamista  antamalla  opiskelijalle  valmiuksia  osallistua  
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa yhteiseen päätöksentekoon. 

Opiskelijoiden oma tutkimuksellinen työskentely kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja  
kriittistä  ajattelua  sekä  innostaa  opiskelijoita  fysiikan  opiskeluun.  Opiskelija  kehittää  
vuorovaikutusosaamistaan ja oppii pitkäjänteisyyttä sekä vastuunottamista omasta työskentelystään  
monipuolisten työtapojen avulla, esimerkiksi projektioppimisella ja ryhmässä työskentelemällä.

(LOPS 2019, s. 249-250)

2.2 PROJEKTIN TUOTOKSET

Tarkoituksena on alusta alkaen ollut tuottaa opetustyössä käyttökelpoisia materiaaleja, jotka ovat 
avoimesti  kaikkien  käytettävissä.  Materiaaleihin  pääsee  käsiksi  Github-repositorioissamme 
osoitteessa https://github.com/cms-opendata-education/ ja niiden käyttöönoton avuksi on toteutettu 
myös  käyttäjäystävällisempi  verkkosivu  https://avoin-data-opas.github.io/ (2020).  Kehitystyö  on 
jatkuvaa ja uusia harjoitteita lisätään sivuille sitä mukaa kun niitä syntyy.

Projektissa on nojattu ohjaavana filosofiana muutamiin pääideoihin, jotka heijastelevat sekä Open 
Data Charterin (2015) että kansainvälisesti muuttuvien opetussuunnitelmienkin periaatteita. 

Tärkeimpinä:

Avoimuus on oletusarvo. Materiaalimme on tehty esittelemään ja inspiroimaan opettajia niin, että 
he voivat muovata niistä omiin tarpeisiinsa ja aineisiinsa sopivia työkaluja.  Käytämme Creative 
Commonsin  BY 4.0  -lisenssiä,  jonka  alla  käyttäjät  ovat  vapaita  kopioimaan  ja  muokkaamaan 
tarjontaamme.

Laaja-alaiset  ja siirtovaikutteiset  taidot  ovat  dataoppimisen ytimessä. Vaikka opiskelijoiden 
kanssa  tarkasteltaisiinkin  aluksi  tiukasti  hiukkasfysiikkaan  sidottuja  harjoitteita  (kuten  Higgsin 
bosonin  etsimistä  taustatapahtumien  seasta  tai  kiihdytintörmäyksistä  syntyneiden  hiukkasten 
massaspektrien  tarkastelua),  samoilla  taidoilla  pääsee  pitkälle  myös  muiden  aineiden  tietojen 
analysoinnissa. Kognitiivisissa tutkimuksissa ollaan havaittu ihmisten assosioivan opittuja taitoja 
tiettyihin konteksteihin aiheesta toiseen vaivatta liukuvan soveltamisen sijaan (Docktor & Mestre, 
2014),  mutta  materiaalipankkimme  tarjoaa  samoja  menetelmiä  käyttäen  myös  muihin  kuin 
hiukkasfysiikkaan kontekstualisoituja harjoitteita helpottamaan tämän haasteen ylittämistä.

Yleinen  on  kohdesidonnaista  parempaa. Emme  pyri  tuottamaan  pelkkiä  yhden  asian 
demonstraatioita  tai  vaadi  käyttäjiä  opettelemaan  ohjelmointitaitoja  jotka  sopivat  vain  yhteen 
tiettyyn  harjoitteeseen,  vaikka  se  teknisesti  saattaisikin  olla  oikeaoppisin  tapa  tarkastella  jotain 
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asiaa.  Erityisesti  lukiokontekstissa  on  jo  valmiiksi  menossa  paljon  digitalisaatioon  liittyviä 
muutoksia,  jotka  rasittavat  yhtälailla  opiskelijoita  kuin  opettajiakin.  Meidän  on parempi  pyrkiä 
tukemaan  heitä  tänä  murroskautena  tarjoamalla  työkaluja  joilla  on  annettavaa  oppituntien 
aihetavoitteita pidemmällekin. Tältä kannalta valitsemme mieluummin Pythonin kaltaisen laajasti 
tieteellisessä analyysissäkin käytetyn ja helposti opiskelijalähtöisiin projekteihin mukautuvan kielen 
kuin esimerkiksi hiukkasfysiikan tutkimukseen tarkemmin hiotun ROOTin tapaisen raskaamman 
ohjelmiston.  Saavutettava pedagoginen, yleistettävissä oleva hyöty voidaan nähdä opiskelijoiden 
kannalta arvokkaampana.

Opettajilla  on  jo  valmiiksi  liikaa  tekemistä. Käytännön  kokemuksesta  tiedetään,  ettei 
materiaalien käyttöönotto saa viedä paljoa aikaa tai asettaa erityisempiä teknisiä hankaluuksia jos 
niiden halutaan integroituvan opetuskäyttöön.  Harva opettaja  tahtoo käyttää paljoa aikaa uusien 
taitojen,  kuten  uutta  kieltä  vastaavan  ohjelmointiosaamisen,  hankkimiseen  mikäli  siitä  ei  ole 
helposti  ja  nopeasti  nähtävissä  hyötyä  käytännön  koulutyöhön.  Tästä  syystä  käytämme 
materiaaleissamme  kevyenä  mutta  monipuolisena  ohjelmointiympäristönä  Jupyter  Notebooks 
-tiedostoja,  joissa  voidaan  ajaa  Pythonia  lennossa  ilman  vaadittavia  asennuksia  esimerkiksi 
MyBinderin tai Google Colabin kaltaisilla verkkoselainpohjaisilla virtuaalikoneilla. Kun materiaalit 
on  valmisteltu  etukäteen,  tarvitaan  vain  jaettava  hyperlinkki  ja  opiskelijat  saadaan muutamassa 
minuutissa töihin.

Materiaalit jakautuvat karkeasti muutamiin luokkiin:

– oletetun raskauden suhteen (aloittelija / perusharjoite / pidempi projektipohja)
– aihepiirin suhteen (Python-treeni / hiukkasfysiikka / muita konteksteja)
– onko kyseessä omillaan toimiva vai kokonaisuuden osaksi tarkoitettu harjoite.

Harjoitteiden  muoto  selviää  havainnollistavista  kuvista  1-3.  Vaikka  kyseessä  ei  olekaan 
kehittämistutkimus,  voitaneen  tässä  kuitenkin  korostaa  käytettävien  materiaalien  jatkuvasti 
hioutuvaa muotoa. Projektiin osallistuu vuosittain uusia kesäharjoittelijoita esimerkiksi Helsingin 
yliopiston fysiikan opettajaopiskelijoiden tai Aalto-yliopiston tietojenkäsittelijöiden puolelta, jotka 
tuovat  omat  tuoreet  ajatuksensa  mukaan  samalla  kun  säännöllinen  opettajilta  nouseva  palaute 
vaikuttaa  mm.  ideoihin  siitä,  minkä  tyylisiä  aineistoja  olisi  kiinnostavaa  nähdä  tarkasteltavan. 
Harjoitteet tarjoavat aloittelijaystävällisen ja lähestyttävän tavan tutustua ohjelmointiin ilmiö edellä, 
käsitellen  mm.  kiihdyttimistä  saadun  törmäysdatan  avulla  tulosten  luokittelua  histogrammeilla, 
tilastollisten parametrien määrittämistä, epäsuoran tutkimuksen menetelmiä sekä erilaisia aineiston 
visualisointitapoja. 

Hiukkasfysiikan avointa dataa käytettiin myös ennen tämän projektin varsinaista alkua, esimerkiksi 
amerikkalaisen  QuarkNetin  tai  CERNin  kansainvälisen  Masterclass-systeemin  kautta.  Onkin 
kiinnostavaa verrata nykyistä tilannetta muutaman vuoden takaiseen sen suhteen, onko tuotetuilla 
materiaaleilla saatu vastattua tuolloin opetuskentällä koettuun tarpeeseen. Vaikka maisterintyöt eivät 
olekaan päteviä lähteitä johtopäätöksiensä suhteen, aineiston kannalta kiinnostavana voidaan pitää 
Suoniemen (2014) koostetta  lukio-opettajien  näkemyksistä  siinä,  olisivatko  nämä kiinnostuneita 
käyttämään  hiukkasdataa  opetuksessaan  ja  millaisia  ominaisuuksia  mahdollisilla  sovelluksilla 
täytyisi olla jotta näin tapahtuisi.

Suoniemen  tutkimien  opettajien  vastauksissa  kiinnostavat  aiheet  käsittelivät  muun  muassa 
hiukkastörmäyksiä,  kiihdytin-  ja  ilmaisintekniikkaa  sekä  nykypäivän  tieteellistä  toimintaa. 
Lähestymistavoissa  toivottiin  tietokonesovelluksia,  jotka  olisivat  sekä  opiskelijalähtöisiä  että 
itsenäiseen työhön ohjaavia, mutta niin että opettajille löytyy reilusti taustatukea. Huomionarvoista 
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on,  että  huolimatta  vähintään  kohtalaisesta  yleisestä  kiinnostuksesta  aiheeseen,  moni  tuolloisen 
aineiston  opettajista  ei  osannut  tai  halunnut  tarkentaa,  millä  tavoin  he  toivoisivat  aineistoja 
hyödynnettävän.  Tämä  ei  ole  mitenkään  epätavallista,  kun  kehitetään  uusia  työtapoja 
käyttäjäkunnalle,  jolla  on  jo  vahvoja  olemassaolevia  näkemyksiä  siitä  miten  asiat  voi  hoitaa. 
Kentällä  yleinen  aikataulupaineisiin  vetoava  epäily  esiintyi  vastauksissa  usein,  kuten  myös 
jokseenkin huvittava ”keksittäisiin kuinka hieno homma tahansa, niin ei sille liene aikaa” -tyrmäys 
koko ajatuksellekin.

Huolimatta siitä, että opettajakunta ihmisryhmänä ja koulut toimintakulttuureina ovat jokseenkin 
konservatiivisia  toimintatavoiltaan,  on  vuosien  2016-2020  opettajapalautteessa  havaittavissa 
huomattavasti positiivisempi sävy. Digitalisaation pakottama sopeutuminen näkyy varmasti osaltaan 
opettajien  suhtautumisessa  mahdollisiin  työkaluihin,  mutta  kuten  analyysivaiheen  kohdassa  8.3 
mainitaan  tarkemmin,  myöhempi  kursseilta  kerätty  opettajapalaute  on  ollut  ylivoimaisen 
positiivista. Yllä olevat vaatimukset täyttyvät materiaaleissa ja iteroituvat vuosi vuodelta paremmin 
opettajien käyttöön soveltuviksi.

KUVA 1: Higgsin bosonin etsintää käsittelevän harjoitteen alku.
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KUVA 2: aluerajaus piikkiin harjoitteessa, jossa tutkitaan havaintoja kahdesta myonista.

KUVA 3: lopputulos auringonpilkkujen määrän aikasarjoja tutkivasta harjoitteesta.
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2.3 OPETTAJAKOULUTUKSET

Tekijöiden  toimesta  materiaalia  on  käytetty  niin  esittelytyöhön,  työpajoihin,  harjoittelujaksoihin 
kuin  koulutuksiinkin,  mistä  tärkeimpinä  tässä  työssä  tarkastellaan  suunnilleen  vuosittain 
järjestettäviä opettajien kurssituksia. Vuoden 2020 mittaan vallinnut koronapandemia on vaikuttanut 
ainakin  yhden  kurssituksen  peruuntumiseen,  mutta  samalla  tuonut  esiin  tarpeen  verkon  kautta 
järjestettävän etäversion suunnittelulle tulevaisuutta varten.

Kurssitapahtumat  toimivat  sekä  jatkokoulutuksena  työssä  käyville  opettajille,  joita  kiinnostaa 
laajentaa  osaamistaan,  että  hyvänä  lisänä  opettajaopiskelijoiden  koulutukselle  esimerkkinä 
tutkimusmaailman yhdistämisestä opetukseen. Järjestelyjen kannalta kyseessä on kaksipäiväinen, 
yleensä noin 20 ihmisen tapahtuma,  jota  vetää 2-3 asiantuntijaa.  Vetäjinä toimivat  ensisijaisesti 
hiukkasfysiikan  tutkijana  toiminut  Kati  Lassila-Perini,  pedagogisesta  osaamisesta  vastaava 
allekirjoittanut  sekä vaihteleva joukko maisteri-  tai  tohtorikoulutuksessa toimineita  fyysikoita  ja 
tietojenkäsittelijöitä.  Koska  osallistuvista  opettajista  kohtalaisen  harva  on  itse  aktiivisesti 
hiukkasfysiikan tutkija tai aktiivinen ohjelmoija, ensimmäinen päivä kuluu pitkälti materiaaleihin 
tutustuessa ja aiheeseen liittyvän fysiikan sisäistämisessä. Kun tämä alkujärkytys on ylitetty, toisena 
päivänä alkaa näkyä enemmän vaihtelua niiden välillä, jotka lähtevät luomaan uusia materiaaleja 
omien  intressiensä  ohjaamina  verrattuna  heihin,  jotka  syventyvät  mieluummin  olemassaolevien 
harjoitteiden pariin tai keskusteluihin paikalla olevien asiantuntijoiden kanssa. Monille opettajille 
erityisesti tämä osa kurssituksesta, jossa pääsee vuorovaikuttamaan asiantuntijoiden kanssa, tarjoaa 
sitä  laajempaa  kontekstuaalista  osaamista  jota  he  tuntuvat  palautteessakin  kaipaavan  itselleen 
pystyäkseen käyttämään materiaaleja kunnolla.

Materiaaleihin liittyvää fysiikkaa käsitellään luvussa  5. Kursseilla näitä kohtia käsitellään alkuun 
kohtalaisen lyhyesti luennoiden osallistujien muistin virkistämiseksi, mutta palautteesta nähdään, 
että ensisijaisen tärkeää on kurssittajien toiminta enemmänkin osallistuvina asiantuntijoina joiden 
kanssa  opettajat  pääsevät  pallottelemaan  ajatuksiaan  omakohtaisen  materiaalien  kanssa 
työskentelyn lomassa. Tavallisemmat tiedonlähteet kuten informatiiviset videot, listaukset CERNin 
projekteista tai vaikkapa LHC:n teknisistä tiedoista ovat asioita joihin opettajat pääsevät muuallakin 
helposti käsiksi, mutta ohjattu toiminta huippututkimuksen datoilla on tilaisuutena monelle etenkin 
pienemmän  paikkakunnan  oppilaitoksen  edustajalle  uniikimpi  mahdollisuus.  Vastavuoroisesti 
projektin kehitykselle kurssit toimivat erinomaisina paikkoina testata ja ideoida uutta materiaalia 
sekä  kerätä  ammattiaan  harjoittavilta  asiantuntijaopettajilta  palautetta  heidän  tarpeistaan  ja 
toiveistaan. 

2.4 OPISKELIJATYÖPAJAT

Opettajakurssien  ohella  projekti  tarjoaa  mahdollisuuksia  yksittäisiin,  lyhempiin  työpajoihin 
oppilaiden  kanssa.  Näiden  koko  on  vaihdellut  muutaman  osallistujan  korvaavista  oppitunneista 
useiden kymmenien opiskelijoiden iltapäivän mittaisiin istuntoihin joissa on osallistujia läpi lukion 
ikäluokkien. 2020 koronapandemian aikana CERN sulki ovensa vierailevilta ryhmiltä, minkä myötä 
projektissamme otettiin tilaisuus haltuun tarjoamalla Suomessa korvaavaa toimintaa kouluilla. Näitä 
työpajoja  voidaan  pitää  hyvinä  tulikokeina  luoduille  materiaaleille  varsinaisten  loppukäyttäjien 
kanssa  toimittaessa,  mutta  toisaalta  niistä  kerättävässä palautteessa on  syytä  huomioida  etteivät 
opiskelijat  ehdi  parissa  tunnissa  saamaan  yhtä  kattavaa  kuvaa  tilanteesta  kuin  pidempään 
työskentelevät ja itsereflektioon paremmin kykenevät opettajat. Kerätty palaute onkin sellaisenaan 
enemmän suuntaa antavaa kuin tarkemmin ohjaavaa.  Havaittu trendi on joka tapauksessa hyvin 
myötämielinen, kuten analyysiosiossa 8.4 nähdään.
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3 AVOIMUUS TUTKIMUKSESSA JA OPETUKSESSA

Puhuttaessa avoimesta datasta tarkoitetaan yleensä ”digitaalista dataa joka on jaettu siten, että sitä 
on sekä teknisesti  että  laillisesti  mahdollista  vapaasti  käyttää,  toistaa tai  jakaa uudelleen kenen 
tahansa toimesta milloin tai missä tahansa” (Open Data Charter, 2015), tai tiivistetymmin ”avoimia 
aineistoja joita kuka tahansa saa vapaasti käyttää, muokata ja jakaa kaikkiin tarkoituksiin” (Open 
Definition,  2006).  Yleensä  tähän  liittyy  enintään  vaatimus  alkuperäisen  lisenssin  tai  tekijöiden 
mainitseminen  tai  sen  selventäminen,  ettei  alkuperäinen  tarjoaja  sitovasti  tue  sen  aineistoista 
tuotettuja  materiaaleja.  Esimerkiksi  CMS:n data  julkaistaan Creative Commons CC0 -lisenssillä 
siten,  että  mahdolliset  dataviittaukset  kohdistetaan  alkuperäiseen  tarjoajaan  mutta  käsitellyn 
lopputuotteen  mahdolliset  seuraamukset  ovat  kolmannen  osapuolen  toimijan  omalla  vastuulla 
(CMS,  2018).  Tällä  voidaan  suojata  alkuperäistä  tarjoajaa  mahdollisilta  ongelmilta  kuten 
mainehaitoilta tai kaupallisilta ristiriidoilta.

ODC:n kansainvälisesti kehittämän julistuksen ohjaaviin periaatteisiin lukeutuu kuusi kohtaa, joilla 
pyritään  standardoimaan erityisesti  hallintoelimien julkaisemia  aineistoja  (2015).  Pääpiirteissään 
nämä ovat:

1. Avoimuus on oletusarvo. Hallinnon pitäisi perustella miksi jokin asia on pidettävä salassa 
eikä toisinpäin.  Kansalaisten täytyy pystyä  luottamaan siihen,  ettei  tämä kuitenkaan riko 
heidän yksityisyydensuojaansa.

2. Data  on  aikasidonnaista  ja  arvokasta  ensisijaisesti  vain,  kun  se  julkaistaan  ajoissa  ja 
kattavasti. Alkuperäiset ja muokkaamattomat aineistot ovat suotavia.

3. Saatavuus on avainasemassa. Ilmainen, koneluettava ja helposti löytyvä data auttaa tietoa 
leviämään laajemmalle.

4. Vertailukelpoisuus ja ristiinpelaaminen edistävät datan hyödyntämistä. Laajasti hyväksytyt 
standardit ovat kriittisiä tässä.

5. Avoin  data  auttaa  kansalaisia  seuraamaan  virkamiesten  ja  poliitikkojen  toimintaa 
läpinäkyvämmin,  lisäten aktiivista  osallistumista  yhteiskunnan toimintaan ja  luo painetta 
kehittää julkispalveluita paremmiksi.

6. Avointa dataa voidaan käyttää tukemaan niin yrittäjiä kuin innovaatioita yleensäkin myös 
hallinnon  ulkopuolella.  Tämä  tasa-arvoistaa  myös  eri  asemassa  olevien  toimijoiden 
mahdollisuuksia, erityisesti köyhemmillä alueilla.

Standardointi  on  yleisesti  hyödyllistä  ja  tarpeellista  ylöspäin  skaalaamisessa,  mutta  samalla 
esimerkiksi van Schalkwyk ja Verhulst argumentoivat tämän muodostavan oman ongelmajoukkonsa 
joka saattaa tavoitteenvastaisesti haitata etenkin kehittyvien alueiden hyppyä avoimuuteen. Heidän 
mukaansa  standardit  asettuvat  yleensä  ensimmäisten  toimijoiden  (tyypillisesti  kehittyneistä  ja 
rikkaista  valtioista)  mukaan,  jolloin  vaarana  on,  ettei  myöhemmin  samaan  pyrkivillä  tai 
resurssipulaisilla  alueilla  välttämättä  ole  kykyä  ylittää  aloituskynnystä  täyttää  monipolvisten 
standardien  kaikkia  vaatimuksia  (Van Schalkwyk  & Verhulst,  2017).  Ala on kuitenkin  nuori  ja 
kehittyvä, joten asiasta tullaan lähivuosina varmasti näkemään edelleen paljon keskustelua. 

Samoihin aikoihin toteutettu bibliografinen analyysi  avoimen datan tutkimuksesta (Zhang et  al., 
2018) käy läpi vuosien 1998-2016 välillä kirjoitettuja artikkeleita ja kirjojen lukuja tarkoituksenaan 
selvittää, millaisia trendejä alalla on, miten eri maiden painotukset jakautuvat, millaisia korkean 
vaikutuksen papereita alalla on ja mitkä aiheet ovat yhtäkkiä keränneet viittauspiikkejä.
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KUVAAJA 1: Avointa dataa käsittelevien julkaisujen globaali trendi (Zhang et al., 2018)

Kuvaajassa 1 näkyvät julkaisut muodostavat 1045 relevantin teoksen setin joka on kerätty Web of 
ScienceTM  Core  Collection  -tietokannasta.  Vaikka  julkaisuja  on  Internetin  yleistymisen  myötä 
ollutkin tämän vuosituhannen mittaan alusta asti, selkeä nousutrendi lähtee käyntiin noin vuodesta 
2009.  Näistä töistä suurin osa liittyi aiheisiin kuten semanttisiin verkkoihin, avoimeen hallintoon, 
”big  dataan”  tai  standardointiin.  Vuoden  2009  jälkeen  myös  teemojen  määrä  lähtee  jyrkkään 
kasvuun,  käsitellen  muun  muassa  kestävää  kehitystä  sekä  omistus-  ja  lisensointikysymyksiä. 
Yksittäiset eniten viittauksia keränneet paperit sen sijaan nousivat rajatumpien projektien parista, 
kuten biokemiasta ja lääketietokantojen kehityksestä. Tämä eroaa hieman aiemmasta pienemmällä 
materiaalijoukolla (96 relevanttia tutkimusta) toteutetusta sisältöanalyyttisestä katsauksesta vuosina 
1996-2014 julkaistuihin tutkimuksiin (Hossain, Dwivedi & Rana, 2016), missä teemat sitoutuivat 
ensisijaisesti  hallintoon (51  %),  julkisiin  projekteihin  (31  %)  tai  muihin  instituutioihin  (10 %). 
Tutkimuksissa  havaittiin  tasaista  jakautumista  useisiin  eri  näkökulmiin,  joista  yleisimpinä 
yksittäisinä  luokkina  olivat  tekniset  (18  %),  poliittiset  (15  %)  ja  yleiskatsaukselliset  (10  %) 
julkaisut.  2000-luvun  aiheena,  jolla  on  valtavaa  vaikutuspotentiaalia  niin  valtiollisella  kuin 
yksityiselläkin tasolla, olisi kokonaiskuvan kannalta kuitenkin naiivia pitää näitä tuloksia mitenkään 
kansainvälisestä  politiikasta  irrallisina  kuvauksina  kentän  tapahtumista.  Esimerkkitapauksena 
voidaan pitää Yhdysvaltojen vuoden 2009 avoimuusaloitteesta syntynyttä www.data.gov -portaalia, 
joka kiistatta sisältää huomattavia määriä tietoja, mutta jonka sisältö koostuu pääasiassa muutaman 
viraston  aineistoista  loppujen  venkoillessa  vastaan  minimaalisella  osallistumisella.  169:stä 
valtiollisesta virastosta vain viisi kattavat keskenään 99,4 % portaalin sisällöstä (Peled, 2011) ja osa 
niskoittelevista  laitoksista  julkaisee  joko  epäajankohtaista,  heikkolaatuista  tai  uusiokäyttöön 
kelpaamatonta dataa säilyttääkseen hallinnolliseen sisäpolitiikan peliin kelpaavat tiedot itsellään. 

Tämän tutkimuksen kannalta oleellisin on kuitenkin tutkimus- ja koulutusnäkökulma, joka nivoutuu 
useassa  yhteydessä  institutionaaliseen  perspektiiviin  muun  muassa  materiaalien  jaon  ja  käytön 
suhteen. Koulutukseen liittyvä avoimen datan tutkimus on pitkälti lapsenkengissään, mikä näkyy 
muun muassa siinä miten keskustelu jakautuu helposti  keskitetyn termistön sijaan hankalammin 
löydettäviin  yksiköihin.  Esimerkiksi  yllä  mainittu  Hossain et  al.  tutkimus (Hossain,  Dwivedi  & 
Rana,  2016) huomauttaa,  ettei  heidän aineistostaan  löytynyt  opetuskontekstia  tai  yleisesti  isona 
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avoimen  datan  käyttäjänä  mainittua  terveyspuolta  laisinkaan,  mikä  on  sekä  yllättävää  että 
osoitettavissa  aineiston  rajaamisen  tuottamaksi  vääristymäksi  (vaatimuksena  mm.  sekä  sanojen 
”open” että ”data” esiintyminen hyväksytyn paperin otsikossa ja aineiston karsiminen käsittelemään 
lähinnä  tietojenkäsittelytieteen  aloja).  Opetuspuolella  sinänsä  on  puhuttu  avoimuudesta  jo 
pidempään (Weller, 2014), kuten avoimien oppimateriaalien (OER, open education resources) tai 
suurten  avointen  verkkokurssien  (MOOC,  massive  open  online  course)  kohdalla  ja  raja  sekä 
muodoissa että termeissä näiden välillä on häilyvä. Erona yleensä päämäärättömämmin julkaistuun 
avoimeen dataan, useimmiten OER-materiaaleista puhuttaessa määritelmä on ”vapaasti käytettäviä 
ja lisensoituja koulutusmateriaaleja joita voidaan käyttää opetukseen, oppimiseen, tutkimukseen tai 
muihin  tarkoituksiin”  (Creative  Commons,  2016)  ja  joiden  käyttötarkoitus  on  täten  tarkemmin 
rajattua. Weller argumentoi, että etenkin akateemisen opetuksen ja avoimuuden ympärillä pyörinyt 
toiminta on ollut suurelta osin vaikuttamassa siihen, miten avoimuuteen liittyvät käytännöt ovat 
olleet luomassa pohjaa maailmanlaajuiselle avoimen informaation liikkeelle ja kuinka sen on yhä 
jatkettava  jatkuvaa  työtä  asiaintilan  ylläpitämiseksi.  Tämän  diskurssin  liittäminen  laajempaan 
avoimen datan liikkeeseen on tapahtunut vasta viime vuosina eikä juuri esiinny ennen vuotta 2015 
käsittelevissä tutkimuksissa. Yhteys avoimeen, vapaasti käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa 
olevaan dataan on syvempää kuin pelkästään ilmaisten materiaalien käyttöä, kuten Weller painottaa: 
samalla taistellaan siitä, millaiseen suuntaan avoimuutta ollaan kansainvälisesti viemässä. Suuria 
MOOCeja esimerkiksi luodaan ja tarjotaan ilmaiseen käyttöön, mutta palveluntarjoajien ehdoilla, 
minkä  monet  pelkäävät  ajan  myötä  kuristavan  vuosia  jatkuneen  avoimuuden  voittokulun 
muutamien  suuryritysten  tarjoamiin  käyttötapoihin  kuten  kirjakustantamoilla  aiemmin. 
Maailmanlaajuisten  koulutusmarkkinoiden  arvioitu  rahallinen  arvo  pyörii  5-6  biljoonan dollarin 
luokassa  (Shapiro,  2013)  eikä  koulutuksen  tarve  tule  vähenemään  edes  lamakausina,  joten 
markkinapaikkojen  valtaaminen  mahdollisessa  muutamien  suuryritysten  tulevaisuudessa  on 
äärimmäisen  haluttavaa  (The  Economist,  2012).  Jo  nyt  koulutus-  ja  teollisuusmarkkinoilla  on 
nähtävissä  kyynistä,  harhaanjohtavaa  markkinointia  avoimuuden  ympärillä  samaan  tapaan  kuin 
saastuttavilla  teollisuudenaloilla  puhutaan  viherpesusta  (Wiley,  2011).  Tällaisella 
”avoimuuspesulla”  (”openwashing”)  pyritään  liittämään  kaupallisesti  tarjottuihin  resursseihin 
avoimuuden  positiivista  imagoa  samaan  tapaan  kuin  lentokonemainokseen  kirjattaisiin  uuden 
polttoaineen saastuttavan marginaalisesti vähemmän: kenties totta, mutta tietoisesti asian vierestä.

Vuonna 2015 OEWG (Open Education Working Group) kasaa yhteen nimenomaisesti avointa dataa 
OER-tarkoituksiin käyttäviä tutkimuksia avoimen datan käsikirjaansa (Atenas & Havemann, 2015a 
ja  2015b).  Työstä  selviää,  että  tuossa  vaiheessa  oli  vielä  hankalaa  löytää  tarpeeksi  materiaalia 
selkeään bibliografiseen analyysiin. Vapaasti kääntäen:

...  on  uskottavaa  esittää,  että  vaikkei  kaikki  avoin  data  automaattisesti  olekaan  OER-
materiaalia, siitä selvästikin tulee sellaista pedagogisessa kontekstissa käytettynä. Vaikka  
kysymys vaikuttaakin määritelmätasolla ratkaistulta, avoimen datan potentiaaliset ja oikeat  
pedagogiset  käyttäkohteet  vaikuttavat  jääneen  hyvin  vähälle  käsittelylle.  Avoimen  
koulutuksen tutkijoina, joita kiinnostavat laajemminkin erilaiset avoimuusliikkeet, olemme  
havainneet  etteivät  linkit  [äskeisten  käyttökohteiden]  välillä  aina  ole  kovin  vahvoja  
huolimatta jaetuista ja liitännäisistä arvoista. Täten avoin data nousee yleensä keskusteluun  
ensisijaisesti  suhteessa  sen  tuottoon,  säilömiseen,  lisensointiin  ja  saatavuuteen,  mutta  
harvemmin suhteessa sen myöhempään käyttöön. Huolimatta laajasta yhteisymmärryksestä  
termin 'OER' kontekstisidonnaisuudesta ja täten lähes kaiken kattavasta olemuksesta, OER-
materiaalien  käyttö  ja  tutkimus  tuntuu  keskittyneen  kouluttajien  tuottamiin  
opetusmateriaaleihin.  Tämän  projektin  alkuvaiheessa  tehty  relevantin  
tutkimuskirjallisuuden etsintä tuotti kyllä tuloksia joissa puhutaan avoimen datan hyödyistä  
ja joissa puolustettiin datan käyttöä tapana opiskelijoiden mielenkiinnon ylläpitämisessä,  
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mutta  varsinaisena  aiheena  avoimen  datan  käyttö  opetusresurssina  näytti  muodostavan  
jonkinasteisen tyhjän kolon.

(Open Data as Open Educational Resources: Case studies of emerging practice, sivut 22-23)

Toinen huomionarvoinen nosto äskeisestä teoksesta käy suoraan asiaan: käyttääkö kukaan avointa 
dataa OER-materiaalina?

Keräsimme vastauksia blogin ja alustavan kyselyn avulla. Huolimatta laajasta levityksestä,  
vastauksia tuli suhteellisen vähän. Vaikka kaikki vastanneet sanoivatkin käyttävänsä avointa  
dataa opetuspraktiikassaan, annetuista esimerkeistä kävi  selväksi  että  oikeasti  vain noin  
puolet  vastaajista  käytti  määritelmällisesti  avointa  dataa  eikä  esimerkiksi  jotain  muita  
avoimia  sisältöjä,  kuten  OER-resursseja  tai  datasettejä  jotka  eivät  varsinaisesti  olleet  
avoimia.  Tämä  indikoi,  että  opetusyhteisössä  saattaa  olla  yleistä  epätietoisuutta  ja  
ymmärrystä avoimen datan luonteesta.

(Open Data as Open Educational Resources: Case studies of emerging practice, sivu 24.)

Tämä  huomio  ei  ole  mitenkään  ainutlaatuinen,  sillä  opetusyhteisössä  on  aiemminkin  havaittu 
hämmennystä esimerkiksi tekijänoikeuksien ja OER-materiaalien välisissä suhteissa (Rolfe, 2012). 
Näiden alustavien kyselyiden jälkeen teos (toim. Atenas & Havemann, 2015a) tarkastelee erilaisia 
kansainvälisiä tapaustutkimuksia varsinaisista käyttökohteista: hallinnollisten rahavirtojen seurantaa 
(Ciociola  & Reggi),  merkityksellistä  ilmiölähtöistä  ohjelmointia  (Coughlan),  analyysiharjoittelua 
ihmistieteiden parissa (Shamas, Alperin & Bordini), paikka- ja biodatan käsittelyä (Dix & Ellis) tai 
UNESCO:n datapankin hyödyntämistä kestävän kehityksen opetuksessa (Power). Kunkin tapauksen 
yhteydessä esitellään projektikuvauksen ohella havainnoista ekstrapoloitavia suosituksia tuleviksi 
käytännöiksi. 

Teoksesta nousee joukko kiinnostavia huomioita, tiivistyen mainiosti lausahdukseen ”aito data on 
jännittävää,  mutta  aito  data  on  vaikeaa”  (Dix  &  Ellis).  Sulava  integrointi  normaaleihin 
opetussuunnitelmiin  on  vaikeaa,  sillä  monipuolisten  projektien  parissa  kuluu  helposti  paljon 
suunniteltua  enemmän aikaa (Ciociola  & Reggi).  Kuitenkin  lokaali,  lähielämälle  relevantti  data 
herättää  mielenkiintoa  opiskelijoissa,  jotka  vuorostaan  herättävät  sitä  muissa  vastavuoroisen 
”löytämisen”  ja  yhteisöllisyyden rakentamisen prosessissa  (Ciociola  & Reggi).  Datan  outoudet, 
puutteelliset  dokumentaatiot,  lennosta  muuttuvat  arvot  tai  muut  häiriötekijät  saattavat  aiheuttaa 
yllättäviä hankaluuksia opiskelijoille, mutta ovat toisaalta erinomainen apu autenttisuuden tunteen 
lisäämisessä aktiviteetteihin. Koulutuksen järjestäjän pitää päättää missä määrin tahtoo sisällyttää 
tai ohjata tällaisia elementtejä pois opetuksestaan (Coughlan). Omaehtoinen, kiinnostavien aiheiden 
parissa toteutettu ja mahdollisuuksiltaan avoin tutkiskelu piti matemaattisesti suuntautumattomatkin 
opiskelijat  kiinnostuneina  uusien  analyysitaitojen  oppimisesta.  Siinä  missä  itse  valittu  konteksti 
osoittautui  tärkeäksi  motivaation  ylläpitämisessä,  ”oikean  maailman”  sotkuisuuden  parissa 
toimiminen pakotti  arvokkaiden käytännön taitojen  oppimiseen.  Avoin ympäristö myös rohkaisi 
opiskelijoita  jakamaan  töitään,  saaden  täten  merkityksellisiä  ylpeyden  ja  yhteisöön  kuulumisen 
tuntemuksia (Shamas, Alperin & Bordini).

Pieniotantaisten  tapaustutkimusten  pohjalta  on  hankalaa  yleistää,  mutta  opetuskentän  tilannetta 
koetetaan  valottaa  uudelleen  tuoreemmassa  tutkimuksessa,  jossa  tarkastellaan  aikaisten 
käyttöönottajien  holistisia  näkemyksiä  avoimen  datan  käytöstä  (Coughlan,  2020).  Coughlanin 
tutkimus käsittelee hyvin suoraan samoja aiheita  kuin tämäkin pro gradu -tutkielma,  keskittyen 
seuraaviin pääkohtiin:
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Miten kokeneet koulutuksen järjestäjät käsitteellistävät avoimen datan ja sen opetuskäytön?

– Miksi koulutuksen järjestäjät käyttäisivät avointa dataa?
– Millaisia lähestymistapoja he valitsevat avoimen datan käyttöön?
– Miten he sisällyttävät avointa dataa opetukseensa ja millaisia haasteita tähän liittyy?

Aiemmin  huomatun  (Atenas  &  Havemann,  2015a)  epäselvyyden  välttämiseksi  Coughlanin 
haastattelemille  kouluttajille  tehtiin  tarkemmin  selväksi  millä  tavoin  lisensoitujen  materiaalien 
käytöstä  oli  kysymys  ja  täten  rajattiin  tarkasteltavaksi  joukko  tahoja,  jotka  toimivat  selkeästi 
avoimen datan määritelmän alla. Haastatteluaineistojen teemoittainen järjestely ja aiheeseen liittyvä 
dokumenttianalyysi toivat esiin seuraavia päälinjoja (Coughlan, 2020):

Miksi avointa dataa?

– Laajat  aihemahdollisuudet,  henkilökohtaisen  relevanssin  tärkeys  oppimismotivaatiolle, 
datalukutaidon kehittyminen (50 %).

– Potentiaalia  autenttisiin  työ-  tai  tutkimusmaailmaa  vastaaviin  työtapoihin  ja  yleisön 
osallistamiseen yhteiskunnassa (30 %).

– Mahdollisuuksia syvempiin, vaativampiin töihin oman opetettavan aineen parissa (20 %).

Millaisin lähestymistavoin?

– 80  %  hyödynsi  projekti-  tai  tutkimuspohjaista  (inquiry)  oppimista.  Eräs  vastaajista 
kommentoi:
”Tieteellisissä kokeissa usein sanotaan, että dataa kerätään, mutta samaan tapaan sen voi  
kerätä avoimesta lähteestäkin. Ohjauksen kannalta se on sama asia.”

– 80  %  hyödynsi  eri  datojen  ristiinvertailua  paremman  kokonaiskuvan  saavuttamiseksi, 
esimerkiksi vertaamalla asuntolainakorkojen ja vuokra-asuntojen hintojen aikasarjoja. 

– 60  %  yksinkertaisti  aineistojen  käsittelyä,  etenkin  alemmilla  koulutusasteilla,  missä  ei 
välttämättä  ole  muutamaa  tuntia  enempää  aikaa  käsiteltäessä  aineistoja,  joiden 
perinpohjainen analysointi veisi viikkoja.

–  50 % hyödynsi aineistoja opiskelijoidensa intressien mukaan.

Opetukseen sisällyttäminen ja mahdolliset haasteet?

– Valmiista työkaluista koettiin pulaa ja olemassaolevissa, kuten taulukkolaskentaohjelmissa, 
koettiin pedagogisia puutteita. ”Suurin osa taulukkolaskentaohjelmista ei näytä syntaksia...  
jos jokin menee pieleen, saat virheilmoituksen ja siihen se sitten jääkin”. (60 %)

– Datan  tuottajien  ja  opetushenkilöstön  välissä  koetaan  olevan  rako:  dataformaatit  ovat 
epäoptimaalisia,  kouluttajat  eivät  välttämättä  ymmärrä  millä  tarkkuudella  mittaukset  on 
tehty,  kulloiseenkin  opetustarkoitukseen  voi  olla  vaikeaa  löytää  sopivaa  aineistoa  jne. 
(100%)
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– Opetushenkilöstö  ei  välttämättä  ole  datalukutaidon  kannalta  tarpeeksi  aallon  harjalla 
osatakseen  ottaa  tarjottuja  resursseja  käyttöönsä,  mutta  toisaalta  tämän  tiedostamalla 
opettajilla  ja  oppijoilla  olisi  tilaisuus  nostaa  ääntään  avoimen datan  ja  yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen risteymäalueella, tuottaen kysyntää heille käyttökelpoiselle datalle.

Tässä esitellyt  opetukselliset  haasteet  eivät  tule  yllätyksinä,  vaan heijastelevat  saman suuntaista 
käyttöönoton  hitautta  muillakin  sektoreilla.  Huolimatta  avoimuuden  korkeasta  arvottamisesta, 
useissa tutkimuksissa on havaittu toista sataa selitystä sille miksi yleinen tietous- ja käyttöaste on 
edelleen matala (Zuiderwijk, Jeffery & Janssen, 2012; Barry & Bannister, 2014; Zotti & La Mantia,  
2014).  Eräs  esitys  näiden  kokoamiseksi  tiivistää  haasteet  neljään  kategoriaan:  omakohtaiset, 
institutionaaliset,  lailliset  ja  tekniset  (Hossain,  Dwivedi  &  Rana,  2016).  Lailliset  ja  tekniset 
julkaisuhaasteet  eivät  erityisemmin  koske  toisen  asteen  opetusta  tai  perustason  yliopisto-
opetustakaan,  mutta  opettajien  henkilökohtaiset  ja  heidän  edustamiensa  instituutioiden  tuomat 
painolastit vaikuttavat suuresti siihen missä ja millä tahdilla avoimuuteen siirrytään.

4 AUTENTTISUUS TIEDEOPETUKSESSA

Relevanssin  tavoin  autenttisuus  on  hankalasti  määritettävä  termi,  johon  törmää  opetuksen 
tutkimuksen parissa joka paikassa ja jota pidetään selkeästi haluttavana ominaisuutena erilaisille 
aktiviteeteille. Tieteellisessä kirjallisuudessa sillä on pitkä historia, joka nykymuodossaan kantaa 
vähintäänkin 1900-luvun puoliväliin saakka. Erityisesti luonnontieteiden opetuksen parissa se on 
tärkeässä asemassa yhdessä relevanssin ja motivaation kanssa kun keskustellaan siitä, miksi nuorten 
kiinnostus  luonnontieteiden opiskelua  kohtaan tuntuu laskevan heidän vanhetessaan  (Sjøberg & 
Schreiner,  2010).  Yleinen  hyökkäys  niin  sanottua  ”koulutiedettä”  vastaan  on,  että  se  on 
epäautenttista  sekä opiskelijoiden elämän kannalta  epäoleellisessa  merkityksessään että  irrallista 
työtään harjoittavien tieteentekijöiden työtavoista (Sandoval, 2003). Jossain määrin ongelmallista 
mutta samaan aikaan itsestään selvää on aina ollut, ettei opetusta parhaista haluistakaan huolimatta 
pystytä  järjestämään  täytenä  toisintona  todellisesta  tutkimuksesta:  aikataulupaineet,  muut 
kouluaineet,  puutteelliset  resurssit  tai  luonnontieteellisten  ilmiöiden  tieteellistä  konsensusta 
vastaavien  lainalaisuuksien  deduktiivisen  luomisen  epäintuitiivisuus  etenkin  alemmilla 
koulutusasteilla  jyräävät  alleen moisen ideaalin.  Silti  esimerkiksi  1990-luvun taitteessa Wiggins 
(1989;  1990) suomii  kovin sanoin erityisesti  amerikkalaista  testauskulttuuria,  jossa ulkopuoliset 
standardit  ohittavat  testien  varsinaisen  tarkoituksen  opiskelijoiden  osaamisen  tarkastelussa 
itseisarvona ja esittääkin, että huolimatta nousevista aika- ja henkilöstökuluista opetushenkilöstön 
pitäisi  ajaa voimakkaammin käyttöön monipuolisia  testausmenetelmiä jotka vastaavat paremmin 
myöhemmän  elämän  tilanteita.  Vaikka  opetuksen  tutkimuksen  alalla  järjestään  pidetäänkin 
korkeassa  arvossa  opetustapahtumien,  käsitteellisen  ymmärryksen  ja  todellisten  sovellusten 
vastaavuutta  keskenään  (Coughlan,  2015),  erilaisia  äänenpainoja  siitä,  mitä  tämä  häilyvän 
yksisarvisen  tavoin  tavoittamaton  autenttisuuden  ideaali  tarkoittaa  vilisee  kirjallisuudessa 
kymmenittäin.  Viitataanko  työtapoihin,  toimintaan,  sisältöön,  opiskelijoiden  arkielämään 
liittyvyyteen, järjestelmällisyyteen, testaustapoihin, tiedon jäsentelyyn, johonkin holistisempaan vai 
tiukemmin valikoituun osaseen opetustapahtumassa?

Tämän  pro  gradu  -tutkielman  kannalta  tärkeä  vertailukohta  löytyy  tuoreesta  pohjoismaisesta 
tutkimuksesta, jossa on käyty läpi tiedeopetuskentän kovatasoisten lehtien (Journal of Research in  
Science  Teaching,  Science  Education  ja  Studies  in  Science Education)  sisältämiä  artikkeleita  ja 
tarkasteltu miten autenttisuutta käsitellään niissä (Anker-Hansen & Andree, 2019). Materiaalina on 
käytetty  vuosien  2013-2014  aineistoja,  mikä  toki  on  kapea  otos  lähes  vuosisadan  vanhasta 
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aihepiiristä, mutta karsinnan läpäisseiden artikkelien (n = 68) voidaan nähdä käsittelevän riittävän 
kattavasti  nimenomaisesti  opetuksen  autenttisuuden  piirteitä  kirjoittajien  omin  sanoin  jotta 
tutkimuksessa  saadaan  uskottava  katsaus  viime  aikojen  tilanteeseen.  Tutkimuksessa  on  käytetty 
systemaattiseen  aihekatsaukseen  kehitettyä  mallia  (Bennett,  Hogarth,  Lubben,  Campbell  & 
Robinson, 2010), jonka etuna on kirjoittajien mahdollisesti luoman narratiivin puskeman biaksen 
pienentäminen.  Töistä  löytyi  kahdeksan johtavaa teemaa (sama paperi  saattoi  sisältää useampaa 
kategoriaa)  vastaamaan  tutkimuskysymykseen:  ”miten  autenttisuuden  käsitettä  käytetään  
tiedeopetuksen  tutkimusyhteisön  parissa?” Tulokset  ja  niiden  jakautuminen  koulutusasteiden 
mukaan on esitetty taulukossa 1.

Autenttinen toiminta... Peruskoulu Toinen aste Kolmas aste Määrittelemätön

...on verrattavissa ammattiaan 
harjoittavien tieteentekijöiden 
työtapoihin.

8 17 5 8

...sisältää yhteyksiä 
opiskelijoiden arkiseen 
maailmaan.

1 7 5 7

...sisältää tutkimuksellisia 
menetelmiä (inquiry).

4 9 3 2

...vaikuttaa koulun ulkopuolisiin 
toimintatapoihin.

0 4 2 3

...sisältää tiedon siirtoon liittyviä 
haasteita.

1 2 4 0

...on verrattavissa ei-
ammattimaisiin kansalaistoimiin.

1 2 0 2

...on asetettujen tavoitteiden ja 
opetussuunnitelmien mukaista.

0 1 0 1

...on välittävää pedagogista 
vuorovaikuttamista oppijoiden ja 
opettajien välillä.

0 1 0 0

TAULUKKO 1: autenttisuusmaininnat eri koulutusasteiden yhteydessä (Anker-Hansen & Andree, 
2019).

Taulukosta 1 nähdään, että ylivoimainen enemmistö kaikista maininnoista (n = 100) liittyy joko 
ammattitutkijoiden  työhön  vertaamiseen  (n  =  38),  opiskelijoiden  elämään  (n  =  20)  tai 
tutkimusmenetelmien  käyttöön  (n  =  18).  Näistä  tärkeimmistä  kategorioista  voidaan  tarkastella 
yksityiskohtaisemmin  millaisen  diskurssin  yhteyteen  löydetyt  maininnat  sijoittuvat  ja  nostaa 
esimerkkejä tyypillisistä julkaisuista yhteydessä huomioihin alalta laajemminkin.

16



Verrattaessa tieteentekijöiden työtapoihin:

Yleisimmin  autenttisuutta  tai  sen  puutetta  käytetään  kritiikkinä  perinteistä  opetusta  kohtaan, 
monesti  samalla  puskien  jotain  toista  lähestymistapaa  käyttöön  paremmin  tutkimusmaailmaa 
vastaavana.  Opetusmenetelmien  muokkaamista  alakohtaisia  käytäntöjä  vastaaviksi  on 
peräänkuulutettu  vuosikymmeniä.  Toisaalta  jos  opettajien  halutaan  osaavan  opettaa  tutkimusta, 
heidän täytyisi itse osata tehdä sitä (Feldman, Divoll & Rogan-Klyve, 2013).

Koulutieteen  irrallisuus  ja  alakohtaisista  menetelmistä  eroavaisuus  saattaa  vaikuttaa  iän  myötä 
havaittavaan  laskuun  oppijoiden  mielenkiinnossa  huolimatta  tieteellisen  tiedon  roolista 
yhteiskunnallisen  kasvun  mahdollistamisessa  (Bathgate,  Schunn  &  Correnti,  2014),  mitä 
havainnollistaa  esimerkiksi  Zimmermanin  (2012)  pidempi  etnografinen  seuranta  nuoren  tytön 
kiinnostuksesta  luonnontieteitä  kohtaan  4.-8.  vuosiluokkien  aikana.  Kyseinen  nuori  irtautui 
kasvaessaan  yhä  enemmän  koulutieteistä.  Tähän  vaikuttivat  sekä  koettu  tutkimusmenetelmien 
puute,  tarjottujen  selitysmallien  puutteellisuus,  nörttistereotypian  pelko  että  halu  erottaa  itsensä 
tiedeaineiden opettajista.

Osa  metakeskustelusta  kantoi  huolta  myös  itse  autenttisuus-termin  väärinkäytöstä  projekteissa, 
joissa  oli  mukana koulun ulkopuolisia  toimijoita  mutta  jotka  olivat  lopulta  kuitenkin opettajien 
suunnittelemia ja täten koulusidonnaisia (Levinson, 2013). Vastakkainen argumentti taas on, ettei 
harjoittavan tieteentekijän  työtapojen  emuloiminen sellaisenaan ole  millään  mielekkäällä  tavalla 
autenttista,  jollei  kyseessä  ole  tulevien  tieteentekijöiden  kouluttaminen  (Russ,  2014).  Russin 
esityksen kaltaisia äänenpainoja on kuultu aiemminkin, esimerkiksi Aikenheadin (2005) huomioissa 
siitä,  miten perinteinen koulutieteen opetus pyrkii  siirtämään tietoa ja kehittämään ajatusmalleja 
ikäänkuin  jokainen  opiskelija  oletusarvoisesti  siirtyisi  seuraavalla  asteella  innokkaasti 
luonnontieteiden pariin  vaikka niin  tekevien osuus on todellisuudessa valitettavan pieni.  Tämän 
jännitteen olemassaolo johtaa kuitenkin nätisti seuraavaan pääteemaan. 

Yhteydessä opiskelijoiden maailmaan:

Tämä  kategoria  on  huomattavan  monimuotoinen.  Teemat  vaihtelevat  niin  oppijajohtoisesta  ja 
opettajattomasta tutkimuksesta (Christodoulou & Osborne,  2014) oppijakeskeiseen alakohtaisesti 
standardoimattomaan kielenkäyttöön (Mestad & Kolstø, 2014) kuin identiteetin muutokseen tiedon 
kokijasta aktiiviseksi osaajaksi ja tuottajaksikin (Rivera Maulucci et al. 2014).

Kiintoisana  löytönä  Aikenheadin  (2005)  esittämän  akatemiaan  tähtäävään  tapaan  järjestetyn 
alemman koulutuksen ja suurimmalta osin muualle suuntautuvan opiskelija-aineksen välisen eron 
hengessä  autenttisuutta  on  käytetty  myös  kuvaamaan  sitä,  ovatko  opiskelijat  tosia  itselleen  vai 
opetuskäytänteiden  tai  -suunnitelmien  olettamalle  toiminnalle  ja  luokkahuonekäytökselle  (Tan, 
Calabrese  Barton,  Kang  &  O'Neill,  2013).  Tässä  tutkimuksessa  porauduttiin  opiskelijoiden 
identiteetteihin vaihtelevissa tilanteissa erityisesti vähemmistöihin kuuluvien tyttöjen näkökulmasta 
sekä  tarkasteltiin  konflikteja  kerrotun  ja  edustetun  identiteetin  välillä.  Erityisen  kiinnostava 
ihmistyyppi  ovat  he,  joita  kirjoittajat  kuvailevat  seuraavasti:  nämä tytöt  kokivat  olevansa hyviä 
koulun ulkopuolisessa tiedetoiminnassa mutta saavat harvemmin kehuja koulutieteessä taidoistaan, 
kokivat asioiden selvittämisen hyviä arvosanoja tärkeämmäksi,  osallistuivat tuottavissa rooleissa 
henkilökohtaisesti mielekkäiksi kokemissaan aiheissa (usein tavoilla joita opettajat eivät huomioi tai 
noteeraa asiantunteviksi kontribuutioiksi) sekä usein vähät välittivät sovinnaisemman tai ahkeran 
”hyvän  tytön”  käytöksestä  verrattuna  kiinnostavien  ongelmien  ratkomiseen.  Erityisesti  tämän 
ihmistyypin  edustajilla  tuntui  esiintyvän  halua  ja  tarvetta  asettua  omakohtaisesti  autenttisen 
tutkimisen  kautta  asiantuntijarooliin,  mutta  perinteisen  luokkahuonedynamiikan  raameissa  niin 
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opettajilla  kuin  opiskelijoillakin  oli  huonosti  työkaluja  tämän  vaatimaan  mukautumiseen. 
Esimerkkitapauksena  kuvattu  maailman  uteliaasta  tarkastelusta  kiinnostunut  yläastelainen  jäi 
useampaan  kertaan  vaille  arvostusta  sekä  opettajaltaan  että  luokkatovereiltaan  koska  tuppasi 
ajattelemaan  annettuja  aiheita  vaadittuja  kysymyksiä  laajemmin  sekä  esittämään  ”omituisia  tai 
uskomattomia”  ajatuksia  vaikkapa  Auringon  maapalloa  lämmittävän  vaikutuksen  ja  vesikehän 
kierron  yhteydestä.  Yläasteen  edetessä  hänen aiemmin listaamansa  tavoite  urasta  STEM-puolen 
alalla oli pudonnut pois ja luonnontieteellisten alojen arvosanat kääntyivät laskuun. 

Tutkimuksellisten menetelmien (inquiry) kohdalla:

Tässä yhteydessä tutkimuksellisilla  menetelmillä  koetaan saavutettavan autenttisuutta,  mikäli  ne 
tukevat  tietynlaisten  ajatusmallien  ja  kognitiivisten  taitojen  kehitystä  erotuksena  varsinaisten 
alakohtaisten tutkimustapojen oppimiseen. Erityisen tärkeäksi koetaan tietojen ja taitojen integrointi 
toimiviksi kokeellisiksi heuristiikoiksi ulkoa opettelun ja muistintamisen sijaan (Fallik, Rosenfeld 
& Eylon, 2013). Tämä oppimisen kasaaminen yhdistäväksi toiminnaksi ei ole uusi pyrkimys, mutta 
sen takana vaikuttaa monimutkainen ja hankalasti ihmismielestä purettava esimerkkien luokittelu 
erillisiin aihealueisiin ilman näiden välistä helppoa tiedonsiirtoa (Docktor & Mestre, 2014). Vaikka 
opiskelijoilla muodostuukin linkkejä oppimiskontekstien välille (Bamberger & Tal, 2006), monet 
tutkimukset  osoittavat  formaalien  ja  informaalien  kontekstien  välillä  olevan  selkeän  katkoksen 
vaikka  niissä  opittaisiinkin  käsitteellisesti  samoja  asioita  (Contini,  Rosenfeld,  Moore  & 
Movshovitz-Hadar, 2004).

Opettajien  kohdalla  tutkimuksellisten  menetelmien  mahdollisuudet  mainitaan  lähinnä  osana 
kehitystä  kohti  autenttisempaa  arviointia  (Slavin,  Lake,  Hanley  &  Thurston,  2014)  tai  tukena 
opiskelijoiden aiemman tiedon käytölle uuden rakentamiseen konstruktivistisissa puitteissa (Yoon, 
Elinich, Wang & Schooneveld, 2013).

Kiinnostavimpaan osioon päästään kuitenkin keskustelussa siitä, voiko luokkahuoneissa käytettyjä 
tutkimuksellisia  menetelmiä sellaisina  kuin ne ovat  edes  kutsua autenttisiksi  vai  ei,  ovathan ne 
kuitenkin  raskaasti  opetussuunnitelmissa  määriteltyjen  oppimistavoitteiden  rajaamia  todellisten 
avoimien kysymysten äärellä toimimisen sijaan (Rivera Maulucci, Brown, Grey & Sullivan, 2014). 
Kritiikki  nousee  vaateesta  liittää  autenttisuus  omaehtoiseen  tavoitteiden  ja  proseduurien 
määrittelyyn  sekä  sen  kiistämiseen,  mikä  tieto  koetaan  ylipäätään  arvokkaaksi.  Tämä  liittyy 
vahvasti  aiempaan  autenttisuusnäkemykseen,  joka  nousee  opiskelijoiden  kokemasta  maailmasta 
aitouden lähteenä. Samalla todellisten, autenttisten menetelmien koettiin tarjoavan emansipatorista 
voimaa sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja ”tiedettä kaikille”-retoriikkaan yhdistettynä, mikäli 
ylhäältä  sanellun  tiedon  tärkeysjärjestyksen  ja  jäsentelytapojen  sijaan  opiskelijat  otetaan  alusta 
pitäen  syvällisemmin  mukaan  määrittelemään  miten  juuri  heidän  on  tarkoitus  oppia.  Hieman 
toisesta  kulmasta  perinteistä  tiedeopetusta  kritisoidaan  myös  turhan  laboratoriokeskeiseksi, 
muistuttaen  että  autenttista  tutkimuksellisuutta  vastaavan  tilanteen  täytyisi  pystyä  huomioimaan 
myös  sellaisten  ongelmien  olemassaolo  joita  ei  voida  ratkoa  kokeellisesti  (Gray,  2014).  Gray 
argumentoi, että etenkin toisen asteen luonnontieteessä tutkimuksellisten menetelmien käyttö nojaa 
pitkälti kokeellisen fysiikan menetelmien kaltaisiin työtapoihin ja helposti sivuuttaa sellaiset alat, 
joilla nämä metodit eivät suoraan toimi. Tällaisten alojen, kuten evoluutiobiologian, kosmologian 
tai geologian,  huono edustus on sekä karhunpalvelus uusien ihmisten innostamiseksi aloille että 
tieteellisen  prosessin  opettamiselle.  Johtuen  todellisen  maailman  ilmiöiden  monialaisista 
yhteyksistä  ja  täten  syntyvän  tieteellisen  tiedon  vaativasta  luonteesta,  erilaisten  menetelmien 
sivuuttaminen  varhaisessa  vaiheessa  voi  johtaa  puutteelliseen  ymmärrykseen  esimerkiksi 
ilmastotieteen kaltaisten kokonaisuuksien käsittelyssä.
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Yllä  esiteltyihin  pääkohtiin  autenttisuuden  kurantista  käytöstä  (Anker-Hansen  & Andree,  2019) 
palataan tulososiossa. Kokonaiskuvan kannalta on hyvä tarkastella myös mitä varsinaisen avoimen 
datan opetuskäytön kirjallisuuden puolella on sanottu autenttisuuteen liittyen. Suurin osa avoimen 
datan  opetuskäyttöön liittyvistä  tutkimuksista  on  kirjoitettu  Anker-Hansenin  ja  Andreen paperin 
tarkasteleman materiaalin (2013-2014) ilmestymisen jälkeen (2015 tai myöhemmin), joten suoraa 
päällekkäisyyttä  ei  odottaisi  olevan  kovin  paljoa.  Tämä  näkemys  vahvistuu  hyvin  tuoreissakin 
tutkimuksissa,  joissa  peräänkuulutetaan  tarvetta  avoimen  datan  mahdollistaman  autenttisen 
oppimisen kokemuksien tarkemmille tutkimuksille (esim. Coughlan, 2020).

Coughlanin  (2020)  työ  on  muutoinkin  kiintoisa  aiheen  kannalta.  Esiin  nousee  ajatus  siitä,  että 
nimenomaisesti  avoimen  datan  mukana  tuleva  ”sotkuisuus”  (erotettuna  esimerkiksi  valmiisiin 
simulaatioihin tai harjoitteisiin, joiden sisältö on viimeisen päälle tarkastettu kyseiseen yhteyteen 
sopivaksi) ja sen syntyminen ”oikeassa maailmassa” jotain muuta kuin opetuskäyttöä itseään varten 
tarjoavat opetuksellista arvoa esittämällä autenttisen kuvan aineistojen kanssa työskentelystä. Hän 
on  esittänyt  vastaavia  näkemyksiä  aiemminkin  (2015a,  toim.  Atenas  &  Havemann)  erityisesti 
käsitteellisen tiedonmuodostuksen ja tosielämän sovellusten välisen kuilun kaventamiseen liittyen. 
Avoimen  datan  yhteyteen  kuuluvat  emergentit  haasteet  koetaan  arvokkaiksi  askeliksi 
siirtovaikutteisen ongelmanratkaisukyvyn kehittämiselle. Samalla kuitenkin esimerkiksi Hung et al. 
(2012)  esittävät  vastaan,  että  todelliseen  autenttisuuteen  vaaditaan  myös  aiheeseen  liittyvää 
yhteisöllistä vuorovaikutusta ja arviointia. Voisi sanoa, ettei avoimen datan käyttö itsessään tuota 
autenttista oppimista, mutta toimii vahvana osana sen mahdollistamista. Coughlanin näkemyksen 
mukaan  nykyisellään  avoimen  datan  käyttömahdollisuudet  ovat  huonosti  ymmärrettyjä 
opetuksentarjoajien  parissa  ja  tulevaisuudessa  tullaan  arvatenkin  näkemään  monia  uusia  tapoja 
hyödyntää tutkimuskentän tuloksia käytännön opetustyössä. 
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5 HIUKKASFYSIIKKA JA CMS LYHYESTI

5.1 Hiukkasfysiikan standardimalli

Hiukkasfysiikka  on  luonnonlakien  ymmärryksemme  ytimessä.  Se  käsittelee  universumin 
perustavanlaatuisia rakennuspalikoita, alkeishiukkasia, sekä niiden välisiä vuorovaikutuksia, voimia 
(Thomson,  2013).  Tämä  tutkimus  tapahtuu  kaikkein  pienimmillä  mittakaavoilla  mutta  suurilla 
energioilla,  usein  myös  niin  lyhyillä  aikaskaaloilla  että  empiirinen  havainnointi  on  varsinaisten 
vuorovaikutusten  mittaamisen  sijaan  epäsuoraa  rekonstruointia  jälkeen  jääneiden 
hajoamistuotteiden tarkastelusta.

Ymmärryksemme maailmankaikkeuden käyttäytymisestä tiivistyy hiukkasfysiikan standardimalliin, 
joka kuvaa tarkasti ja yhtenevästi luontoa ympärillämme esittämällä alkeishiukkasista koostuvan 
aineen  vuorovaikutuksia  toisten  hiukkasten  avulla.  Standardimalli  esitetään  yleensä  kuvan  4 
tapaisena tauluna, joka näyttää miten alkeishiukkaset asettuvat vuorovaikutustapojensa mukaan eri 
joukkoihin. Alkeishiukkaset ovat joko spiniltään puolilukuisia fermioneja, kuten kvarkit ja leptonit, 
tai kokonaislukuisia vuorovaikutusten välittäjähiukkasia, bosoneita.  Äärimmäisen tarkasta aineen 
käyttäytymisen selitysvoimastaan huolimatta standardimalli ei ole kokonainen kaiken teoria, sillä se 
ei sisällä lainkaan gravitaatiota koskevia tekijöitä.

KUVA 4: hiukkasfysiikan standardimalli (Wikimedia, 2014)
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Aineen  koostuminen  näkymättömän  pienistä  osatekijöistä  on  väistämättömän  moderni  tapa 
jäsennellä maailmaa ja sitä voidaankin Feynmanin sanoin pitää yhtenä tieteen ”suurista ideoista” 
(Feynman,  Leighton  &  Sands,  1989),  joka  toimii  samalla  välttämättömänä  askeleena 
tiedemaailmaan (Tsaparlis & Sevian, 2013). On jokseenkin mieletöntä väittää, että viimeisen sadan 
vuoden luonnontieteellisestä tutkimuksesta saisi juuri mitään syvällistä irti hyväksymättä ajatusta 
siitä, ettei  ainetta voi jakaa pienemmäksi loputtomiin ilman törmäämistä rakenteisiin,  jotka ovat 
ominaisuuksiltaan perustavammanlaatuisia kuin se makrotason kappale, jota lähdettiin tutkimaan.

Historiallisesti kyseinen keskustelu on sekä pitkä että kiinnostava, päättyen tiedemaailmassa noin 
vuoden  1909  kieppeille  Wilhelm  Ostwaldinkin  lopulta  taipuessa  kasaantuvan  empiirisen 
todistusaineiston edessä (Hiebert & Körber, 1978). Vaikka tieteellisen konsensuksen kannalta teoria 
atomeista ja niiden alkeishiukkasosasista onkin lujasti  vakiintunut,  opetuskentällä joudutaan yhä 
jatkuvasti perustelemaan nuorille opiskelijoille miksi heidänkin täytyisi hyväksyä moinen näkemys. 
Huomioiden aiheen kriittisen aseman porttina syvemmälle luonnontieteisiin, ei liene yllättävää että 
aihetta on tutkittu monelta kantilta niin opiskelijoiden, opetusmenetelmien kuin opettajienkin kautta 
(esim. Özmen, 2013). Huolestuttavaa on, kuinka monissa tutkimuksissa löydökset viittaavat sekä 
suuren  osan  opiskelijoista  että  kokemattomista  opettajista  ajattelevan  ainetta  lähtökohtaisesti 
jatkuvana,  joskus  jopa  niin,  että  sen  muodostavat  alkeisosat  ovat  kuin  upotettuina  samaan, 
jatkuvaan aineeseen (esim.  Banda,  Mumba, Chabalengula & Mbewe,  2011; Papageorgiou et  al. 
2010).  Papageorgioun  ryhmän  näkemyksessä  ongelma  on  juurtunut  enemmän  tarjolla  oleviin 
vanhentuneisiin  malleihin  kuin  yksittäisten  opiskelijoiden  tai  opettajien  kykyihin,  mikä  näkyy 
etenkin peruskoulun alemmilla luokilla.

Hiukkasfysiikan  kohdalla  sama  keskustelu  voidaan  ulottaa  kysymään,  miltä  havainnollistavan 
abstraktion  tasolta  asioita  kannattaa  ylipäänsä  lähteä  esittämään  mahdollisten  väärinkäsitysten 
välttämiseksi.  Tänäkin  päivänä  monissa  oppikirjoissa  esitetään  aina  yliopistotasolla  asti  Bohrin 
semiklassisen, planetaarisen atomimallin mukaisia yksinkertaistuksia, joiden antama ajatusmalli on 
nykytiedon  valossa  erheellinen,  mutta  joiden  voidaan  silti  argumentoida  olevan  pedagogisesti 
tarpeellisia  vaikka  niiden  aiheuttamia  väärinkäsityksiä  on  kritisoitu  jo  vuosikymmenet  (esim. 
Fischler  &  Lichtfeldt,  1992).  Menemättä  sen  tarkemmin  yhteen  PER-kentän  eniten  tutkituista 
aiheista,  väärinymmärrysten  ja  virheellisten  pohjatietojen  vaikutuksiin  fysiikan  oppimisessa,  on 
tässä  kohtaa  hyvä  nostaa  kuitenkin  esiin  eräs  hiukkasfysiikalle  ominainen  kompastuskivi: 
relativistisuus.  Hiukkastutkimuksen  vaatimille  energiatasoille  pääsy  vaatii  kiihdytinlaitteistoja, 
joilla  operoidaan  lähes  valonnopeudella  ja  suhteellisuusteoreettiset  vaikutukset  tulevat 
jokapäiväiseksi  osaksi  aihepiirin  käsittelyä.  Erityisesti  lukio-  tai  alkuvaiheen  yliopisto-
opiskelijoidenkin  kohdalla  tiedetään,  että  siirtymä  klassisesta  mekaniikasta  suhteellisuusteorian 
vaatimiin muutoksiin on epäintuitiivinen. Kappaleen, kuten kiihdytettävän hiukkasen, ominaisuudet 
menevät helposti käsitteinä sekaisin kun aletaan puhumaan massasta, lepomassasta, liikemassasta, 
inertiasta,  hitaudesta  ja  muista  termeistä  tai  vaihtamaan  koordinaatistoja  kappaleiden  ja 
laboratoriotilojen välillä. Alakohtaiset käytänteet, kuten hiukkasfysiikalle soveliaiden luonnollisten 
yksiköiden  käyttäminen  korvaamalla [kg, m, s]  →  [ℏ , c, GeV] sekä  asettamalla  ℏ = c = 1
ovat myös omiaan hämmentämään oppijaa.  Hiukkasfyysikolle massa,  energia ja liikemäärä ovat 
kaikki ilmaistavissa elektronivoltteina.
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5.2 Invariantti massa

Invariantti  massa,  M,  on  varsinaisen  tieteenteon  kannalta  yksinkertainen  käsite,  mutta  sen 
erottaminen  klassisesta  massasta  on  oleellisessa  roolissa  hiukkasdatan  opetuskäyttöä  ajatellen. 
Invariantti  massa pysyy tarkalleen samana Lorentz-muunnoksilla  liitetyissä koordinaatistoissa ja 
yhdistää  laskennallisesti  kokeissa  havaitut  hajoamistuotteet  mahdollisiin  syntyprosesseihinsa 
energian ja liikemäärien kautta. Hiukkaskiihdytintutkimuksia ajatellen tämä on erityisen hyödyllistä 
siinä,  että  sen  avulla  voidaan  tarkastella  kiihdyttimen  ajamien  hiukkaskimppujen  törmäyksissä 
tapahtuvia vuorovaikutuksia aluksi liikemäärättömissä koordinaatistoissa, mikä tekee säilymislakien 
käytöstä  yksinkertaisempaa.  Tästä  on  apua  kun  määritetään  esimerkiksi  sitä,  mitkä 
hiukkashavainnot ovat syntyneet samasta resonanssista (epävakaasta hiukkasesta). Säilymislakien 
universaalius  ja  intuitiivinen  vahvuus  toimivat  tässä  niin  ammattilaisten  kuin  maallikoidenkin 
työkaluna:  jos  voimme  lähteä  liikkeettömästä  alkutilanteesta  massakeskipistekoordinaatistossa, 
tilanne on analoginen lukiolaisillekin tutun radioaktiivisen hajoamisen kanssa. Massakeskipisteen 
energia √ s ,  joka  koostuu  törmäävien  hiukkasten  energioista,  jakautuu  välttämättä  energian 
säilymisen  vuoksi  syntyville  hiukkasille  joko  liikkeenä  tai  kullekin  hiukkaselle  ominaisina 
massoina. Kiihdytinkokeissa voidaan joko törmäyttää hiukkasia toisiinsa tai kiinteisiin kohtioihin, 
jälkimmäisen  ollessa  teknisesti  helpompaa  toteuttaa  mutta  energeettisesti  huomattavasti 
tehottomampaa, sillä laboratoriokoordinaatistoon sidotuissa törmäyskokeissa syntyvillä hiukkasilla 
suuri  osa  saatavilla  olevasta  energiasta  kuluu  välttämättä  liikkeeseen  liikemäärän  säilymisestä 
johtuen.  Vastakkain  törmäävissä  suihkuissa  päästään  korkeampiin  energioihin,  joita  tarvitaan 
raskaampien hiukkasten kuten W±-, Z- tai H-bosonien tuottamiseen (Thomson, 2013).

Eksaktissa  muodossa  voidaan  esittää  N:lle  törmäysvaikutuksesta  syntyvälle  hiukkaselle 
massakeskipisteen energiasta lähtien energian ja liikemäärän yhdistävällä relativistisella yhtälöllä:

s =(Mc2
)
2
=(∑

i=1

N

Ei)
2
−(c∑

i=1

N

p⃗i)
2

Mc2
=√(∑

i=1

N

Ei)
2
−(c∑

i=1

N

p⃗i)
2

(1)

missä E i ja p⃗i ovat yksittäisten hiukkasten energiat sekä liikemäärävektorit ja c on valon nopeus 
tyhjiössä.  Kiihdytintörmäysten  vuorovaikutuksissa  syntyy  suuri  joukko  hiukkasia,  joista  moni 
hajoaa ennen kuin ehtii  törmäyskammiota ympäröiville  ilmaisimille  asti  (kuten Z-bosoni,  jonka 
elinikä  on  noin 3⋅10−25 s ).  Kun  tällaisesta  tilanteesta  syntyvät  hajoamistuotteet  osuvat 
ilmaisimiin, niiden energioista ja liikemääristä voidaan päätellä minkä massaisesta hiukkasesta ne 
ovat peräisin. Avoimen datan harjoitteissamme on käsitelty paljon muun muassa aineistoja (kuten 
LHC:n 2011A-ajoa), joissa on havaittu saman hiukkasen hajonnasta peräisin oleva myonipari, joka 
varauksen  säilymisen  vuoksi  koostuu  negatiivisesta  myonista μ

- ja  positiivisesta  antimyonista
μ

+ . Tällaisessa kahden hiukkasen tapauksessa yhtälö (1) avautuu muotoon:
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missä  β  on  liikkuvien  hiukkasten  välinen  kulma.  Yhtälöä  (2) voidaan  sieventää  pidemmälle 
olettamalla,  että  hiukkasten  liikemäärän  osuus  relativistisesta  energiasta  ylittää  suuresti  niiden 
invariantin  massan  osuuden  ja  asettamalla  luonnollisten  yksiköiden  mukaisesti  c  =  1.  Tällöin 
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relativistisesta dispersiorelaatiosta nähdään

E i = √ p⃗i
2
+mi

2
=∣p⃗ i∣√1+

mi
2

p⃗ i
2

  → ∣p⃗∣ , kun mi≪∣⃗p∣. (3)

Sijoittamalla (3) takaisin yhtälöön (2), nähdään sen sieventyvän muotoon

M = √2 E1 E2−2 E1 E2cos(β)

     = √2 E1 E2(1−cos (β))
(4)

Kaavan (4) avulla voidaan täten selvittää millaisen invariantin massan omaavasta alkuperäisestä, 
hajonneesta hiukkasesta havaittu pari on syntynyt mikäli näiden energiat ja niiden välinen kulma on 
saatu mitattua. Kiihdytinkokeissa on usein helpompaa tarkastella poikkeamaa suihkun suunnasta, 
jolloin samalla hyvin relativistisella oletuksella voidaan käyttää muotoa

M = √2 pT1 pT2(cosh (η1−η2)−cos(ϕ1−ϕ2)) (5)

missä tarkemman energian selvittämisen sijaan riittää tietää hiukkasten suihkuun nähden kohtisuora 
poikittaisliikemäärä pT ,  suihkun  suuntaista  poikkeamaa  kuvaava  pseudorapiditeetti  η  sekä 
putken poikkileikkaustason mukainen atsimuuttikulma ϕ. Kuva 5 havainnollistaa tilannetta. Valittu 
laskennallinen tapa riippuu saatavilla olevasta aineistosta.

KUVA 5: CMS-kokeen törmäyskammio sivulta ja putken suunnasta, hiukkasuihku kulkee z-akselia 
pitkin (oikealla kohti lukijaa). (Villatoro, 2016)

Täten laskettu invariantti massa on hyvä työkalu kuvaamaan havaittujen hiukkasten taustalla olevia 
prosesseja.  Hiukkasia  etsitään  yksinkertaisimmillaan  keräämällä  ja  luokittelemalla  havaintoja 
kunnes kohinan seasta nousee esiin tietyille massoille asettuvia piikkejä, kuten kuvasta 6 nähdään.
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KUVA 6: kahden myonin tapahtumista koostettu invariantin massan spektri (CMS, 2011).

Hiukkasten  kohdalla  on  kuitenkin  huomattava,  ettei  niiden  massalla  ole  tarkkaa  arvoa  vaan 
jakauma,  jolla  on  hiukkaselle  ominainen  kvanttifysiikasta  seuraava  luonnollinen  leveys  Γ. 
Epämääräisyysperiaatteesta voidaan johtaa arvio hiukkasen lepoenergian epätarkkuudelle:

Δ E Δ t ≥ ℏ

2

Δ E =
ℏ

2 τ
= Γ

2

(6)

Tämän yhteyden kautta voidaan kokeellisista tuloksista määrittää hiukkasille ominainen elinaika τ 
niissäkin  tapauksissa,  joissa  tämä  on äärimmäisen  lyhyt.  Luonnollisen  leveyden  kautta  voidaan 
myös  käyttää  hiukkasfysiikan  tarpeisiin  tavallista  gaussista  jakaumaa  paremmin  soveltuvaa 
relativistista  Breit-Wigner  -sovitusta,  jossa  se  esiintyy  jakauman  puoliarvonleveytenä.  BW-
jakauman tiheysfunktio on muotoa

f (E)=
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(E2
−M 2

)
2
+M 2

Γ
2

,

missä k =
2√2 M Γγ

π√M 2
+γ

 ja γ =√M 2(M 2+Γ2)

(7)

ja  sen  soveltuvuutta  havainnollistaa  kuva  7.  Mittausten  tarkkuudesta  ja  käytetystä  aineistosta 
riippuen tulos voi muistuttaa hyvinkin gaussista jakaumaa.
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KUVA 7: relativistinen Breit-Wigner -sovitus 2011A-ajon CMS:n myoniparidatan Z-bosonin 
piikkiin sekä havainnollistus luonnollisesta leveydestä.

5.3 Hiukkasten havainnointi ja datankeruu

Erilaiset hiukkaset havaitaan niille herkillä ilmaisimilla, joiden asemointia havainnollistaa kuva 8. 
CMS-  ja  ATLAS-kokeiden  kaltaiset  yleisilmaisimet  ovat  oppisisällöllisesti  laajoja  ja  hyviä 
esimerkkejä nykytieteestä, tarjoten monia lähestymistapoja ja tarttumapintoja tutkimuksellisuuteen. 
Variaatioteorian  näkemys  oppimiselle  oleellisista  ”kriittisistä  ominaisuuksista”  kysyy,  miksi  eri 
oppijat saavat eri tavalla kiinni samoista aiheista (Bussey, Orgill & Crippen, 2013). Käsiteltävän 
aiheen ominaisuudet jotka opetuksen tarjoaja näkee oleellisina eivät välttämättä ole samoja, joihin 
oppijan  kiinnostus  ja  huomio  keskittyvät.  Suurten  kokeiden  yhteydessä  on  tarkkasilmäiselle 
opettajalle tilaa ohjata oppilaitaan kiinnostumaan aiheesta monien kontekstuaalisten linssien kautta: 
hiukkasten  fysikaaliset  ominaisuudet,  kokeiden  tekniset  ominaisuudet,  yhteistyöprojektien 
inhimilliset  ponnistukset,  monipuolisten  työtapojen  esittely  tai  suuret  avoimet  kysymykset 
seuraavista tutkimuskohteista ovat vain muutamia esimerkkejä tavoista,  joita vaihdellen voidaan 
pyrkiä kasvattamaan aiheen tärkeyttä oppijoiden kokemuksissa. Guo et al.  (2012) ovat eritelleet 
neljä  menetelmää  (vertaileminen,  yleistäminen,  eritteleminen  ja  yhdistäminen),  joilla  tilanteita 
kannattaa  tarkastella  mahdollistaakseen  opiskelijoille  monipuolisen  katsauksen  kulloisinkiin 
aiheisiin.  Tämä  liittyy  samalla  tiukasti  kysymykseen  siitä,  mitä  opetuksen  autenttisuuden 
yhteydessä  voidaan  tarkoittaa  ”tutkijoiden  tapaan  toimimisella”.  Teoriaa,  kokeiden  tekoa, 
tekniikkaa, analyysin tekoa, tulosten vertailua?

CMS:n  tapauksessa  LHC:n  kahdessa  tyhjiöputkessa  vastakkaisiin  suuntiin  lyhyinä  kimppuina 
kiertävät  hiukkassuihkut  ohjataan  magneettikentillä  puristaen  tarpeeksi  lähelle  toisiaan,  että  osa 
kimppujen hiukkasista  vuorovaikuttaa toistensa kanssa.  Saatavilla  oleva energia  synnyttää uusia 
hiukkasia,  jotka  sinkoavat  ulospäin  törmäyskammiosta  osan  hajotessa  matkalla  jälleen  toisiksi 
hiukkasiksi. Sisimmät pii-ilmaisimet havainnoivat sähköisesti varattujen hiukkasten ratoja, niiden 
takana olevat kalorimetrit energioita (ECAL elektroneille ja fotoneille, HCAL mm. protoneille ja 
neutroneille) ja ulommat myonikammiot heikosti materian kanssa vuorovaikuttavia myoneja. 
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KUVA 8: CMS-kokeen ilmaisinkuoret ja niissä havaittavat hiukkastyypit (CDS, 2016)

Hiukkasfysiikan  tapahtumat  ovat  usein  hyvin  epätodennäköisiä,  minkä  vuoksi  yksittäisiä 
koetilanteita  tarvitaan  paljon.  Vuorovaikutuksen  todennäköisyyttä  kuvaava  vaikutusala  σ  (cross 
section)  kertoo  tietystä  tapahtumasta  syntyvien  hajoamistuotteiden  määristä  verrattuna 
kiihdytettyjen hiukkasten määrään ja on tyypillisesti hyvin matala, joskin energiariippuvainen termi. 
LHC:n protoni-protonitörmäyksissä vuorovaikutuksen todennäköisyys on luokkaa 4⋅10−21 , mutta 
yhdessä kimpussa on 1,15⋅1011 protonia (CERN, 2017).  Kun huomioidaan,  että  karkeasti  vain 
puolet tapahtumista ovat tarpeeksi epäelastisia poiketakseen suihkun suunnasta (missä havainnointi 
on hankalaa laitteiston vuoksi), saadaan koneistossa aikaiseksi kimppujen törmäyksiä noin 40 Mhz 
taajuudella kunkin tuottaessa noin 20 efektiivistä hiukkastörmäystä.  Täydellä teholla lähestytään 
miljardia  tapahtumaa  sekunnissa.  Kunkin  havainnon  kohdalla  kerätyn  datan  monimutkaisuuden 
huomioonottaen  ei  liene  yllättävää,  että  tapahtumien  havainnointi  kokonaisuudessaan  ylittää 
tämänhetkiset  teknologiset  kykymme.  Tästä  syystä  järjestelmässä  käytetään  liipaisinsysteemiä 
(triggering), jolla voidaan nopeasti poimia parhaat tulokset kustakin törmäytyksestä havaitsimien 
rautatasolla  ennen  hienompaa  analyysiä.  Ykköstason  liipaisin  poimii  kustakin  kimppujen 
kohtaamisesta parhaat havainnot noin 3 μs nopeudella. Seuraavan kimpun saapuessa 25 ns päästä 
kerätään noin 100 000 tapahtumaa sekunnissa, joista seuraava taso erittelee 1000 tarkasti testattua 
yksilöä  varsinaista  analyysiä  varten.  Suurimman  osan  tapahtumista  jäädessä  muistiinpanojen 
ulkopuolelle,  on luonnollisesti  ymmärrettävä valikoinnin olevan jokseenkin stokastinen prosessi, 
mutta  havaintojen  määrä  on  niin  valtava  ettei  tätä  voi  pitää  tulosten  uskottavuuden  kannalta 
ongelmana. Rakenteilla oleva High Luminosity LHC -päivitys lisää tapahtumien määrää tulevissa 
ajoissa, tarjoten tiettyjä kohteita (esim. Higgs, pimeä aine) varten viritetyille havainnoille enemmän 
aineistoa vaikkei energiatasoja kasvatettaisikaan.
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5.4 Edistynyt fysiikka alemmassa opetuksessa

Toisen asteen (tai alempien) opetuksen yhteydessä herää usein kysymys siitä, missä määrin tietyt  
oppisisällöt  jäävät  opiskelijoille  enemmän  uskonasioina  hyväksyttäviksi  toteamuksiksi  kuin 
konstruktivismin hengessä kehittyviksi ja perusteellisiksi käsitteellisen ymmärryksen rakentamisen 
osiksi.  Hiukkasfysiikan kohdalla tämä on erityisen totta, sillä yksinkertaisenkin rautalankamallin 
(”hiukkasia  kiihdytetään  ja  törmäytetään  suurilla  energioilla,  mistä  syntyviä  toisia  hiukkasia  ja 
niiden hajoamistuotteita tarkastellaan monipuolisilla ilmaisinjärjestelmillä”) ymmärtäminen pintaa 
syvemmältä  vaatii  osaamista  niin  sähkömagnetistmista,  suhteellisuusteoriasta  kuin 
monimutkaisemmasta  vektorilaskennostakin  tavoilla  joille  ei  aina  löydy  selkeitä  analogioita 
makrotason  arkielämän  ilmiöistä.  Harvoja  poikkeuksia  lukuunottamatta  suurin  osa  opiskelija-
aineksesta  ei  omista  monien  modernien  löydösten  perusteelliseen  käsittelyyn  tarvittavia 
matemaattisia  tai  kognitiivisia  työkaluja  ilman  ulkopuolista  apua,  mutta  toisaalta  sellaisten 
olettaminen  ohittaisi  muutenkin  yliopistotasoa  edeltävien  laitosten  opetustyön  ensisijaisen 
tavoitteen.

Aiemmin autenttisuuden kohdalla  mainitun  Russin  (2014) argumentti  on,  että  moinen osoittaisi 
ylipäätään  virheellistä  ymmärrystä  tutkimuksen  ja  oppimisen  prosesseista.  Hän  esittää,  että 
kirjallisuudessa yleisesti hyväksytyn tavan mukaan rinnastetaan suoraan epistemologisesti tieteen 
tekijöiden ja oppijoiden toiminta, toisin sanoen jos tutkijat tekevät asiaa X ja Y, myös oppijoiden 
tulisi tehdä X ja Y ymmärtääkseen tiedettä, mutta kritisoi tätä näkemystä sen rajoittuneisuudesta. 
Docktorin  ja  Mestren  (2014)  PER-kentän  katsauksessa  korostetun  ekspertti-noviisi  -jaottelun 
hengessä Russin näkemys on muun tutkimuksen valossa painottaa, että oppijoiden tarkasteleminen 
yksittäisen  epistemologian  kautta  toimivana  ihmisryhmänä  on  liian  yksioikoista  jo  itsessään, 
puhumattakaan siitä miten ammattiaan harjoittavien tutkijoiden (eksperttien) tarpeet ja näkemykset 
eroavat opiskelijoiden (noviisien) kyvyistä lähestyä samoja ongelmia. Tämä on erityisen relevanttia 
etenkin oppiainerajoja koettelevien ilmiöiden äärellä, kun huomioidaan inhimillisen kognition tapa 
jaotella tietoa enemmän konteksti- kuin pelkästään aihesidonnaisesti (ekspertin kyetessä noviisia 
paremmin ylittämään nämä haasteensa).  Vaihtoehtoisena  ja  autenttisempaa oppimista  tuottavana 
mallina Russ esittää yleistä ymmärrystä siitä, miten sekä oppijoille että tutkijoille tiede on uuden 
tiedon  rakentamista  ja  ympäröivän  maailman  selittämistä.  Kumpikin  ryhmä  tarvitsee 
epistemologisia lähestymistapoja, jotka tukevat tätä tavoitetta heidän oman tilanteensa ja aiemman 
ymmärryksensä huomioiden. Pidempi, mielenkiintoinen diskurssi aiheesta on tämän tutkimuksen 
ulkopuolella, mutta sen vaikutus näkyisi seuraavan kappaleen kuvan 10 kohdalla aiemman tiedon 
vaikutuksen huomioinnissa opiskelijalähtöisessä ajattelussa.

Tämän projektin kannalta Russin esityksestä relevanttia on nostaa esiin kysymyksiä, jotka nousevat 
vaikeaksi  koettavien  fysiikan  aiheiden  opetuksessa  esiin.  Kun  tietoa  esitetään,  riittääkö  tyytyä 
tapoihin  jotka  kuvaavat  ja  muistuttavat  tutkijoiden  työtä,  jollei  samalla  perustele  miten  se  on 
opiskelijoille hyödyllistä myös heidän näkökulmastaan? Miten tehty toiminta tai esitystapa edistää 
opiskelijan  kasvavaa  kykyä  ymmärtää  maailmaansa?  Miten  kiinnostunut  opiskelija  jatkaa 
tilanteesta?  Miksi  tutkijoiden  menetelmä  X  on  toimiva  ja  toimiiko  se  sellaisenaan  myös 
aloittelijoille vai täytyykö sitä muuttaa jopa sellaiseksi asti, ettei se enää toimisi tieteellisesti mutta 
tarjoaa autenttisemman tarttumapinnan noviisille? Onko eksperttien kyseenalaistaminen tällä tavoin 
oikeasti hedelmällistä lainkaan?
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6 MENETELMÄ JA SEN PAIKKA OPETUKSEN TUTKIMUKSEN 
TEORIASSA

Tätä tutkimusta ohjaa kirjoittajan kiinnostus kokonaisvaltaista oppimisen ymmärtämistä kohtaan.

6.1 Fenomenografia ja variaatioteoria

Erilaiset  teoreettiset  raamit  painottavat  vaihtelevasti  tilanteeseen  liittyviä  vuorovaikuttajia 
näkökulmastaan  riippuen.  Näitä  voivat  olla  esimerkiksi  oppija  itse,  opettaja,  opetusmateriaalit, 
opiskelutilat,  käytetyt  menetelmät,  oppimisen  kontekstit,  ympäristöt,  aiempi  osaaminen  tai 
mielikuvat opittavasta aiheesta. Eräs viime vuosikymmeninä luonnontieteidenkin parissa nousussa 
ollut  ymmärryskehys  on  fenomenografinen  tutkimus,  jossa  pyritään  laadullisesti  ymmärtämään 
millä  tavoin  erilaiset  ihmiset  kokevat  ja  tulkitsevat  tutkittavaan  ilmiöön  liittyviä  osatekijöitä 
(Marton,  1981). Koska tässä pro gradu -työssä tarkastellaan ensisijaisesti opettajien kokemuksia 
tietynlaisista  opetusmenetelmistä  ja  välillisiä  arvioita  niiden  eduista  heidän  opiskelijoilleen,  on 
perusteltua tutustua tähän tutkimusmenetelmään.

Tuoreempana  juonteena  fenomenografisesta  perinteestä  on  kehittynyt  omaksi  raamikseen 
variaatioteoria,  joka  pyrkii  selittämään  kuinka  eri  oppijoiden  tulokset  samankaltaisesta 
oppimistilanteesta eroavat toisistaan (Bussey, Orgill & Crippen, 2013). Vaikka tässä tutkimuksessa 
ei olekaan kyse tarkalleen variaatioteorian mukaisesta asettelusta, sillä voidaan perustellusti esittää 
olevan  paljon  annettavaa  tulevan  temaattisen  analyysin  kannalta.  Variaatioteorian  ytimessä  on 
näkemys  siitä,  ettei  oppimista  voi  tapahtua  ilman että  oppimisella  on  kohde,  tavoite  siitä  mitä 
oppijan olisi  tarkoitus  ymmärtää  oppimistapahtuman jälkeen,  sekä  miten  oppija  kokee kyseisen 
kohteen (Runesson, 2005). Oppiminen ymmärretään tässä raamissa muutoksena siinä, kuinka oppija 
näkee,  kokee  tai  ymmärtää  asioita  tulevaisuudessa  ja  kykenee  täten  toimimaan  eri  tavalla. 
Oppimisen kohde on kuitenkin syytä erottaa siihen liittyvistä kuvauksista ja ymmärtää syvempänä 
ilmiönä  (ilmiö,  käsite,  tapahtuma  ja  oppimisen  kohde  ovat  tässä  yhteydessä  käytännössä 
vaihdannaisia  keskenään):  esimerkiksi  Heisenbergin  epätarkkuusperiaatteen  erinäiset  esitettävät 
yhtälömuodot  eivät  olisi  kiinnostavia  kohteita  siinä  missä  itse  epämääräisyysperiaatteen 
fysikaalinen merkitys ja luonne olisivat. 

Tämä teorian keskeinen näkemys oppimisen kohteista jakautuu luontevasti kolmeen osioon: 

– opetuksen järjestäjän tarkoittamaan oppimistavoitteesen
– varsinaisesti toteutettuun oppimistavoitteeseen 
– oppijan kokemaan (elettyyn) tavoitteeseen. 

Näillä määritteillä voidaan vastata kysymyksiin siitä mitä tuloksia opetuksella tavoiteltiin, millaisia 
asioita annetusta opetuksesta oli todellisuudessa mahdollista oppia ja mitä lopulta opittiin. Tilanne 
voitaisiin  esittää  yksinkertaistetusti  kuvan  9 tapaan  vuorovaikuttaville  toimijoille  yhteisenä 
oppimisavaruutena,  jossa opettajan ja oppijan maailmat  kohtaavat toteutetun tavoitteen kohdalla 
(tässä opettaja voidaan yleistää abstraktioksi asiantuntijuudesta vaikkapa museokäynnin yhteydessä 
ja vastaavasti oppija henkilönä jonka käsitystä ollaan muuttamassa). Tätä kolminaista mallia voi 
kuitenkin  pitää  jokseenkin  naiivina.  Variaatioteorian  oikeaoppinen  käyttö  vaatii  aina  kaikkien 
kolmen tavoitteen tarkastelua,  mutta sitä voidaan myös laajentaa käsittelemään oppimateriaalien 
vaikutusta ja tuottamista.
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Kuvassa 10 kaksisuuntaiset nuolet edustavat potentiaalista vaikutusta tuleviin tapahtumiin, mikä 
eroaa toteutetun ja tarkoitetun tavoitteen välillä siinä, että varsinaisesta praktiikasta voidaan kerätä 
merkityksellistä  palautetta  materiaalien  muokkaamiseen  siinä  missä  opetuksen  järjestäjä  ei 
välttämättä ole kykeneväinen suoraan vaikuttamaan niihin ennen itse toimintaa (jos ei itse kuulu 
materiaaleja tuottavaan tahoon). Usein kouluympäristössä etenkin edistyneempiä aiheita käsittelevät 
digitaaliset  työkalut  tarjotaan opettajien käyttöön ulkopuolelta  niin,  että yksittäisen opettajan on 
hankalaa vaikuttaa niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen ja muotoon. Heillä on luonnollisesti 
paljon valtaa siihen, miten nämä materiaalit siirtyvät oppimisavaruudessa toteutettuun opetukseen, 
mutta kuitenkin asteen irrallisempina.

Tämän  tutkimuksen  parissa  onkin  kiintoisaa  tarkastella,  millä  tavoin  opettajat  kokevat  oman 
roolinsa  Avoin data  opetuksessa -projektin  kautta  tarjottujen materiaalien  tyylisten  harjoitteiden 
kohdalla.  Esiintyykö  kurssittajien  ja  opettajien  välillä  asiantuntijuussuhdetta,  otetaanko 
materiaalintuotannosta  itse  vastuuta,  vaikuttaako  tämä  näkemyksiin  opiskelijoiden  kokemasta 
hyödystä toiminnasta ja niin edelleen ovat kaikki kiinnostavia näkökulmia, jotka saattavat nousta 
vastausaineistosta esiin.

Vaikka pro gradu -työn kattavuus onkin rajallinen, tehdään työssä myös kevyt vertailu projektin 
opiskelijapalautteeseen  ensisijaisesti  reflektoimaan  vaikuttavatko  opettajajoukon  ajatukset 
edustavan nuorten kokemuksia aiheesta.  Kuvan 10  esittämää laajennusta opiskelijoiden aiemman 
tiedon rooliin ymmärryksen rakentamisessa ei painoteta tässä sen tarkemmin, mutta mainittakoot 
kiintoisana huomiona kaikkien lukion ikäryhmien osallistuneen onnistuneesti  työpajoihin vaikka 
pohjatiedot niin käsitellyn fysiikan kuin matematiikankin suhteen olivat osalla puutteellisia. 

KUVA 9: Naiivi versio oppimisavaruudesta (Bussey, Orgill & Crippen, 2013)
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KUVA 10: Laajennettu näkemys oppimistilanteen toimijoista (Bussey, Orgill & Crippen, 2013), 
joka pohjaa Rundgrenin ja Tibellin malliin (2009).

6.2 Temaattinen analyysi

Siinä  missä edellä  mainitut  ja  hyväksi  tunnustetut  tutkimussuuntaukset  ohjaavatkin  muun PER-
kirjallisuuden kanssa aineiston tarkastelua, valittu menetelmä itsessään on lähempänä temaattista 
analyysiä (Braun & Clarke, 2006). Sen lisäksi että kyseisen menetelmäperheen työkalut toimivat 
erinomaisesti  kurantissa avoimen datan tutkimuskirjallisuudessa (Coughlan,  2020),  sen tarjoama 
tulkinnallinen joustavuus on vahvuus tarkasteltaessa tämän pro gradu -tutkimuksen tapaan useiden 
toisistaan lievästi eriävien tapahtumien (opettajankoulutusten) tuottamia vastauksia jotka edustavat 
ihmisten kokemuksia eri lähtökohdat ja tilanteet hyväksyen.

Alkuperäinen naiivi  ajatukseni oli  käsitellä havaintomateriaaleja induktiivisesti  ikään kuin niistä 
nousisi omia aikojaan eriteltäviä teemoja, mutta Braunin ja Clarken menetelmätekstit vakuuttivat 
minut katsomaan asiaa kokonaisvaltaisemmin: aineistot on kerätty opettajien näkemyksistä, joihin 
ovat vaikuttaneet kursseilla käydyt  vuorovaikutukset,  palautelomakkeiden muodot ja inhimilliset 
tekijät,  minkä lisäksi  varsinaisen  tarkastelun  toteuttaminen omasta toimestani  tiettyä  teoreettista 
taustaa  vastaan  värittää  välttämättömästi  tulosten  kirjoa.  Tämä  ei  ole  mitenkään  epätyypillistä 
laadullisen  analyysin  parissa,  mutta  sen  tiedostaminen ja  oman biaksen minimoiminen tehtyjen 
valintojen avaamisessa täytyy kuvata hyvin jotta esitetyillä tuloksilla on jotain annettavaa yksittäisiä 
huomioita pidemmälle.
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Braunin ja Clarken määrittelemässä raamissa temaattinen analyysi tapahtuu kuudessa vaiheessa:

1. dataan tutustuminen
2. alustava koodaaminen
3. teemojen etsiminen
4. teemojen arvioiminen
5. teemojen määritteleminen ja nimeäminen
6. tulosten raportoiminen.

Vertailukohtana voidaan käyttää myös aiempaa kvalitatiivisen sisältöanalyysin runkoa (Mayring, 
2000):

1. määritä tutkimuskysymys
2. määritä kategoriat ja niiden abstraktion tasot
3. muodosta induktiiviset kategoriat materiaalista äskeisen pohjalta
4. kategorioiden arviointi puolessa välissä, formatiivinen luotettavuusarvio tai paluu 2. kohtaan
5. lopputekstin viilaus ja summatiivinen luotettavuusarvio
6. tulosten tulkinta ja mahdolliset kvantitatiiviset analyysit.

Tämän  lisäksi  hyvälle  temaattiselle  analyysille  on  annettu  joukko  kriteereitä  (liite  C),  kuten 
vastausten tasa-arvoinen tarkastelu tai  teemojen sisäinen koherenssi,  joihin palaamme analyysin 
läpikäyntivaiheessa.

Oleellista  tässä  vaiheessa  on  todeta,  että  tähän  työhön  on  valittu  teoriapohjaan  vertaileva 
lähestymistapa,  jossa  ollaan  kiinnostuneempia  tulkitsemaan  annettujen  lausuntojen  syvempiä 
tarkoitusperiä  konstruktivistisen  toiminnan  kehyksessä  kuin  annettujen  lausuntojen  semanttisia 
muotoja  itsessään.  Variaatioteoriaan  liittyvä  tuoreempi  keskustelu  luonnontieteiden  kontekstissa 
(Bussey, Orgill & Crippen, 2013) on tässä hyvä kontrasti ja pari konstruktivistiselle näkökulmalle 
merkityksen ja kokemuksen sosiaalisuudesta (Burr, 1995).

6.3 Menetelmän luotettavuudesta

Laadullisessa  tutkimuksessa  voidaan  aineiston  ja  menetelmien  triangulaation  lisäksi  käsitellä 
luotettavuutta  neljältä  kantilta,  jotka  vastaavat  määrällisen  tutkimuksen  reliabiliteettia  ja 
validiteettia.  Shentonin  (2004)  tulkinnassa  Guban  aiemmasta  mallista  nämä  ovat  uskottavuus 
(credibility),  yleistettävyys  (transferability),  luotettavuus  (dependability)  ja  läpinäkyvyys 
(confirmability).

Uskottavuudella  tarkoitetaan  valittujen  menetelmien  kykyä  mitata  tavoitettaan  sekä  tulosten 
suhdetta todellisuuteen, mikä vertautuu sisäiseen validiteettiin. Tämä työ on toteutettu opettajien 
kulttuuriympäristön hyvin tuntevan tekijän toimesta, vapaaehtoisilla ja rehellisillä vastauksilla sekä 
alallaan  luotettavalta  teoreettiselta  pohjalta  lähtien.  Useista  eri  kurssiryhmistä  nousevat  tulokset 
muistuttavat toisiaan useamman vuoden aikana kerätyissä aineistoissa, laskien satunnaisvaihtelun 
merkityksen riskiä yksittäisen tapahtuman johdosta.

Yleistettävyys,  tai  siirrettävyys,  liittyy  tulosten  sovellettavuuteen  muissakin  tilanteissa  ulkoisen 
validiteetin  tapaan.  Laadullisen  tutkimuksen  perustavanlaatuinen  haaste  liittyy  siihen,  että  sen 
tulokset  kerätään  tietystä  ihmisjoukosta  eikä  niitä  täten  voi  juuri  koskaan täysin  vedenpitävästi 
yleistää laajempiin joukkoihin. Tutkimuskirjallisuudessa on useita suuntauksia, joissa esimerkiksi 
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ehdotetaan  rikkaan  kuvauksen  tarjoamista  aineiston  keräämisen  olosuhteista  jotta  myöhemmät 
lukijat  voivat  itse  päätellä,  sopivatko esitetyt  tulokset  heidän tarkastelemiinsa  tilanteisiin.  Tässä 
työssä  on  kuvattu  millaisia  opettajakurssit  olivat,  keitä  niihin  osallistui  sekä  menetelmät  joilla 
vastausaineistot on kerätty. Tekijän rooli aktiivisena kurssittajana, joka on keskustellut vastaajien 
kanssa  sekä  ymmärtää  hieman  tarkemmin  joskus  lyhyidenkin  vastausten  takana  implikoitua 
kontekstia, on selkeästi esillä.

Luotettavuus  liittyy  reliabiliteetin  tapaan  siihen,  onko  annettu  tulos  toistettavissa  vastaavista 
lähtökohdista.  Monessa  laadullisen  tutkimuksen tapauksessa  tämä  ei  suoraan  toimi,  esimerkiksi 
tässä  yhteydessä  olisi  mahdotonta  tarkastella  uudelleen  merkityksellisen  ohjelmoinnin 
ensikosketuksen vaikutusta samaan ihmiseen toistamalla kurssi tai työpaja. Luotettavuus liittyykin 
tässä  enemmän  toteutetun  prosessin  avaamiseen  ja  lukijan  vakuuttamiseen  siitä,  että  jotain 
samankaltaista  voitaisiin  toteuttaa toisaalla  sekä siitä,  että  valitut  menetelmät  ja lähestymistavat 
olivat  perusteltuja  tilanteessaan.  Tämän  työn  kohdalla  ei  liene  vaikeaa  nähdä,  miten  ”oikean 
maailman”  tietoaineistojen  ja  työtapojen  advokoiminen  opettajakurssien  pääsisältönä  oikeuttaa 
aiheellisesti kurssipalautteessa kysymään vastaajilta mitä he ovat aiheista mieltä.

Neljäntenä  voidaan  puhua  objektiivisuudesta  tutkimuksessa,  joka  on  luonnostaan  linkittynyt 
inhimilliseen toimintaan jo instrumenttinsa suunnittelunkin puolesta. Biasoitumaton datan keräys on 
kyseenalaista huomioiden, että jo itse kysymyksistä lähtien tilanne on jonkun ihmisen ohjaama. 
Läpinäkyvyyden kohdalla tarkastellaan, millaista vaivaa on nähty varmistamaan, että aineisto kuvaa 
itse  vastaajien  näkemyksiä  eikä  tutkijan  mukanaan  tuomia  ominaisuuksia.  Tässä  auttaa  selkeä 
kuvaus prosessista, jota seuraten lukija voi vakuuttaa itsensä tehtyjen valintojen oikeutuksista tai 
vähintäänkin  tiedostaa  missä  kohtaa  tutkimuksessa  on  otettu  subjektiivisia  vapauksia 
johtopäätöksissä.  Tutkijan itsereflektiokyky ja  omien virheidensä  myöntäminen tai  kumoaminen 
osana tulosten  käsittelyä  on tärkeässä roolissa  tämän aspektin  kohdalla.  Tässä  työssä kirjoittaja 
esittää avoimesti teoreettisen taustan jonka pohjalta aineistoa subjektiivisesti tulkitsee ja myöntää, 
että joku toinen luultavasti saisi hieman erilaisia suhdelukuja aineiston teemoille, mutta pitää tätä 
hyväksyttävänä osana työn luonnetta. Tarkempaa reflektiota löytyy yhteenvedosta ja keskustelusta, 
mitä tuloksilla voidaan tehdä.
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7 DATA

Tämän  tutkimuksen  aineisto  on  kerätty  vuosien  2016  ja  2020  välillä  sähköisillä  lomakkeilla 
useamman tapahtuman yhteydessä (liite A, liite B). Pääasiallinen aineisto koostuu suomalaisista 
aineenopettajista,  minkä  lisäksi  käytetään  vertailukohtana  muutamia  ulkomaisia  kollegoita  sekä 
lukio-opiskelijoita. Kysely on toteutettu ensisijaisesti anonyyminä kurssipalautteena, mutta vastaajia 
on  informoitu  sen  mahdollisesta  tutkimuskäytöstä.  Kurssitettuja  opettajia  ei  ole  pakotettu 
vastaamaan, vastaajien määrän ollessa 50-100 % kurssilla olleista. Sama pätee opiskelijapajoihin. 
Alla esitellään kerättyjen tietojen paikat, ajankohdat, vastausten määrät ja demografiat.

Pääaineisto, suomalaiset opettajat (n = 64):

– Viikki, Helsinki 29.-30.3.2017, n = 32. 
Lukio-opettajia ja LUMA-aineiden opetusharjoittelijoita.

– CERN 6.-7.6.2018, n = 13.
Suomalaisia lukio-opettajia CERNin matkallaan.

– Jyväskylä 13.-14.9.2018, n = 9.
Lukio-opettajia.

– Rovaniemi 29.-30.4.2019, n = 10.
Aineenopettajia sekä lukio-, peruskoulu- että ammattikorkeatasoilta.

Vertailukohdaksi, kansainväliset opettajat (n = 12):

– CERN 4.-11.7.2018, n = 6.
Kansainvälisiä lukio-opettajia osana opettajaohjelmaa.

– Fermilab, 10.6.2020, n = 6.
Yhdysvaltalaisia lukio-opettajia etäkurssilla.

Opiskelijapalautteena (n = 62):

– Iisalmi 8.1.2018, n = 6.
Lukio-opiskelijoita oppitunneilla.

– Sonkajärvi 12.1.2018, n = 3.
Lukio-opiskelijoita oppitunneilla.

– Vieremä 4.1.2019, n = 19.
Lukio-opiskelijoita työpajassa, valmistautumassa CERNin matkaan.

– Helsinki 23.4.2019, n = 11.
Lukio-opiskelijoita työpajassa.

– Tampere 9.11.2020, n = 23.
Lukio-opiskelijoita työpajassa.

33



8 TULOKSET 

Temaattisen  analyysin  luotettavuus  on  vaikea  kysymys,  jolle  on  hankalaa  antaa  tarkkoja  rajoja 
samaan tapaan kuin määrällisessä tutkimuksessa. Kirjallisuudessa tämä toteutetaan usein antamalla 
useamman subjektiivisen toimijan luokitella aineistoa ensin omillaan, minkä jäljiltä luotujen jakojen 
vastaavuutta  voidaan  vertailla  konsensuksen  saavuttamiseksi.  Opinnäytetyön  puitteissa  tämä  ei 
kuitenkaan  ole  tarkoituksenmukaista,  joten  tässä  teoksessa  käytetään  ensisijaisesti  yksittäisen 
tutkijan  subjektiivista  harkintaa  Braunin  ja  Clarken  (2006)  ohjeistuksen  mukaisin  perusteltuin. 
Biaksen  vähentämiseksi  tässä  osiossa  pyritään  mahdollisimman  läpinäkyvästi  kirjaamaan  ja 
avaamaan tilanteita, joissa tehdään tietoisia valintoja tai tulkintoja kerätystä aineistosta. 

8.1 Dataan tutustuminen

Analyysiä varten on hyvä sisäistää mistä aineistossa on kyse ja antaa kullekin vastaukselle yhtä 
paljon huomiota koodauksessa. Tässä yhteydessä aineisto on tekijälle hyvin tuttua, sillä olen ollut 
fyysisesti  mukana  jokaisessa  käsitellyssä  tilaisuudessa  ja  pohdiskellut  annettua  palautetta 
useamman  vuoden  mittaan  osana  projektiin  liittyvien  materiaalien  ja  tapahtumien  kehittämistä. 
Viikin kurssin aikaan en kuitenkaan ollut vielä mukana projektissa, joten kyselylomake ei ole itse 
työstämäni eikä muun muassa sisällä samanlaista taustoitusta kuin myöhempi materiaali. Alustavien 
johtopäätösten vetäminen on ollut tarpeellista muun muassa konferenssiesityksiä varten (Veteli & 
Lassila-Perini, 2020), joten voidaan turvallisesti sanoa ettei aineiston selaamiseen liity suurta riskiä 
väärinymmärryksistä tai kiireessä syntyneistä virheistä. Samaan tapaan voidaan olettaa sähköisesti 
kirjallisina kerättyjen lausuntojen olevan muodoltaan tarkkoja ja vailla translitteraation tuottamia 
virheitä, vaikkei semanttinen analyysi olekaan tärkeässä asemassa tämän työn kohdalla. 

Kokonaisuudessaan tarkasteltava aineisto (suomalaiset ja ulkomaiset opettajat sekä lukiolaispajojen 
opiskelijat) käsittää 137 lomaketta (vastaajaa) sekä noin 1800 yksittäistä vastausta, joista reilu 1000 
opettajilta. Suurin osa näistä vastauksista ei ole suoraan relevantteja tämän analyysin tarkoitusperien 
kannalta, mutta tarjoavat tekijän omakohtaiselle tulkinnalle ja tapahtumien reflektoinnille vahvan 
raamin.

8.2 Alustava koodaaminen

Alustava  aiheiden kerääminen  aineistosta  oli  avoinmielinen  prosessi,  jossa  kävin  läpi  annettuja 
vastauksia  kunkin  kysymyksen  kohdalla  mielessäni  niin  aiemmissa  kappaleissa  esitelty 
autenttisuuden viitekehys kuin opettajien perspektiivi opetustilanteeseenkin.

Tarkastellaan ensin opetuksellisia taustatekijöitä, joiden valossa avoimempia vastauksia tulkitaan. 
Pääaineiston  kolmeen  myöhempään  koulutustapahtumaan  liittyviä  vastaajia  oli  n  =  32,  joiden 
pohjatiedot esitellään  taulukossa 2. Viikin kurssilta (n = 32) ei vielä kerätty näitä tietoja, mutta 
tilanne  oli  hyvin  vastaava  myöhempien  joukkojen  kanssa.  Sukupuolijakauma  on  ollut  melko 
tasaisesti kahtiajakautunut. Vertailuaineisto ulkomaisista opettajista (n = 12) esitellään vastaavasti 
taulukossa 3. 

Alustavasti  aineistoa  selaillessani  ensimmäisenä  ilmestyivät  isot  jakolinjat  vastauksien 
raamituksesta.  Itsestään  lähtevissä  vastauksissa  opettajat  kommentoivat  kurssilla  oppimaansa  ja 
ohjelmointiin  liittyviä  ajatuksia,  siinä  missä  vertailu  ”oikeaan  maailmaan”  tapahtui  enemmän 
oletetun  opiskelijakontekstin  kautta.  Datan  avoimuudella  ja  realistisuudella  koettiin  yhteyksiä 
samalla kun haparoitiin uuden äärellä, monen opettajan raportoidessa ettei heidän opiskelijoidensa 
opetukseen kuulunut lainkaan ohjelmointia tuona aikana tai että se oli harrasteperäistä.
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Taustatekijä Määrä (n = 32) Prosenttiosuus Huomioita

Fysiikka opetettavana 
aineena

29 90 % Opettajat, joilla ei ollut fysiikkaa 
aineissaan, tulivat Rovaniemen 
kurssilta jossa oli mukana myös 

paikallisen ammattikorkean 
henkilöstöä.

Muita opetettavia 
aineita

27 84 % Matematiikka (24), kemia (10), 
ohjelmointi (8), tietotekniikka (1), 

metsätalous (1).

Ohjelmointitausta 
vahva tai kohtalainen

6 19 % Muutamilla kurantissa käytössä.

Ohjelmointitausta 
vähäinen

26 81 % Suurimmalla osalla hataria muistoja 
vuosien takaa. Kiintoisasti osa 
opetusaineikseen ohjelmoinnin 

lukevista opettajista vastasi aiemmaksi 
osaamisekseen ”vähän”. 

TAULUKKO 2: pääaineiston lähtökohtien jakautuminen (suomalaiset), poislukien Viikin kurssi.

Taustatekijä Määrä (n = 12) Prosenttiosuus Huomioita

Fysiikka opetettavana 
aineena

12 100 % Sisältäen yhden ”science”-
kokonaisuuden.

Muita opetettavia 
aineita

8 67 % Matematiikka (5), tähtitiede (2), 
digitaalinen suunnittelu (1), kemia (1), 

ohjelmointi (1)

Ohjelmointitausta 
vahva tai kohtalainen

8 67 %

Ohjelmointitausta 
vähäinen

4 33 %

TAULUKKO 3: vertailuaineiston lähtökohtien jakautuminen (ulkomaiset).

Läpikäydystä pääaineistosta nousi taulukoiden 4(a-c) mukaisia karkeita jakoja kategorioihin, jotka 
liittyivät jollain muotoa autenttisuuteen tai siihen assosioituviin yhteyksiin. Samalla lienee asiallista 
todeta, että temaattiseen analyysiin kuuluva valinta latenttien aiheiden tulkkaamisen priorisoinnista 
tarkempien  kirjoitusmuotojen  sijasta  sävyttyy  yleisen  positiivisuuden  linssin  läpi  tarkasteltaessa 
vastausten korpusta, joka on alunperin kerätty ensisijaisesti kurssipalautteena praktiikan ja tarjolla 
olevien menetelmien tai materiaalien parantamiseksi. Pääaineiston 64:stä opettajasta vain kolme ei 
kokenut  kurssilla  käytettyjä  menetelmiä  erityisen  kiinnostaviksi  tai  nähnyt  niille  käyttöä 
opetuksessaan, ulkomaisista kaikki 12 olivat positiivisia. Luonnollisesti tämä ei myöskään tarkoita 
etteikö palaute olisi sisältänyt kriittisempiäkin kommentteja, mutta näin tapahtui lähes yksinomaan 
potentiaalia näkevässä hengessä, jossa oltaisiin valmiita käyttämään hiotumpia työkaluja. Useampi 
varovaisempi tai  negatiivisempi kommentti  asettuikin laatikkoon ”kyllä,  mutta  resurssit  tai  aika 
eivät riitä muun ohella” ja kyseiset opettajat olisivat valmiita suosittelemaan työkaluja kyllä muille. 
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Sikäli olisi tietysti naiivia olettaa, etteikö olisi mahdollista että vähemmän innokkaat kurssilaiset 
eivät  yksinkertaisesti  olisi  täyttäneet  vapaaehtoista  palautelomaketta,  mutta  tämä  riski  voidaan 
olettaa  melkoisen  olemattomaksi.  Vastauksia  on  kuitenkin  saatu  yli  puolelta  kurssitetuista  ja 
useammin kyseessä on ollut  enemmänkin arkipäiväinen inhimillinen tekijä,  kuten kurssipaikalta 
kiireessä junaan siirtyminen ja palautteen unohtaminen.

TAULUKKO 4a: alustava jaottelu suomalaisten opettajien (n = 64) vastauksista.

Kategoria Mainintojen 
määrä

Esimerkkivastauksia (kurssi, vuosi)
(alkuperäisessä kirjoitusasussaan)

Oikeita haasteita 19 – ”Lähestymistapa oli kauttaaltaan vaativa lukio-opiskelijoiden näkökulmaa 
ajatellen. Toisaalta koulutus oli mukavan haastava ja innostaa varmasti 
opettajat etsimään pedagogisia lähestymistapoja asioihin. Lukiotasolle 
sopivalle teoriamateriaalille olisi tarvetta.” (V, 2017)

– ”Datan työstön työmäärä tulisi selkeämmäksi, laskujen tärkeys ja toisaalta 
tosielämän valtava datamäärä yhdestä pienestäkin tapahtumasta avartaisivat 
varmasti silmiä.” (J, 2018)

– ”Toive taitaa olla sama, eli materiaalia, jossa on oikeassa suhteessa 
kaikenlaisia reaktioita / hajoamisia, jotta toivotut reaktiot eivät ole 
yliedustettuja.” (J, 2018)

Kuilu tutkimus- ja 
koulumaailmojen välillä, 
reaalimaailma

18 – ”Koulussa tehtävät kokeet auttavat ymmärtämään perusasioita, mutta ne 
eivät vastaa oikean elämän tapahtumia.” (J, 2018)

– ”[Koulussa] Fysiikan suhteen on kyllä jääty melko kauas tämän päivän 
fysiikasta. Toki kurssien vähäisyys ja pohjatietojen puute vaikuttaa 
pohjalla.” (R, 2019)

– ”En vielä opeta, mutta minulla on pitkä kokemus "oikeasta maailmasta". 
Toivottavasti pystyn yhdistämään nämä maailmat.” (R, 2019)

– ”On todella hyvä että on ihan oikeaa dataa eikä mitään teennäistä ja 
keksittyä niin kuin usein matikan ja fysiikan ongelmissa. Haasteena on, että 
opiskelijoiden pitäisi ehkä ensin oppia perusasiat niiden keksittyjen 
yksinkertaisten esimerkkien avulla. ...Vai pitääkö? Ainakin perusopetuksen 
puolella rohkaistaan hyppäämään uuteen asiaan suoraan ilmiölähtöisyyden 
avulla, mutta en tiedä saadaanko sillä tavalla riittävät taidot.” (R, 2019)

Toimi kuin tutkija 16 – ”Sisällöllisesti kaipaisin tietoa tai kokemuksellista materiaalia 
hiukkasfyysikon työn kulusta datan keräämisestä analyysin kautta 
havaintoihin ja tulkintaan saakka. Lisäksi koulutuksesta esiin tulleista 
käsitteistä ja taulukoiden lyhenteistä voisi olla tarjolla lyhyt luettelo tai 
sanakirja myöhempää käyttöä varten.” (V, 2017)

– ”Oppilaiden on hyvä ymmärtää, että miten tiedettä tehdään oikeasti. Lisää 
perspektiiviä asiaan.” (J, 2018)

– ”Hyvä esimerkki lapsille, miten tieteenteko kehittyy, kun "mittauspisteitä" 
on kymmenen sijasta kymmenentuhatta.” (R, 2019)

TAULUKKO 4a: alustavan luokittelun kärkikategoriat pääaineistossa. Vastaavuus kirjallisuuteen 
selkeästi esillä. Yksittäinen vastaus voidaan koodauksessa laskea useampaan lokeroon.
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TAULUKKO 4b: alustava jaottelu suomalaisten opettajien (n = 64) vastauksista.

Kategoria Mainintojen 
määrä

Esimerkkivastauksia (kurssi, vuosi)
(alkuperäisessä kirjoitusasussaan)

Itse työstetyt materiaalit 15 – ”Oli tosi kiva päästä itse työstämään materiaalia. Pelkäsin, että tämä menee 
enemän luennoiden. MInulla on aina vaikeuksia pysyä mukana ja turhaudun 
sitten, kun luennoitsija etenee liian nopeasti. Ja kopiointi ei kyllä auta minua 
oppimaan. Pikku ohjelmointiharjoitukset olivat tosi hyviä ja rohkaisi minua 
tarttumaan uudemmankin kerran ohjelmointiin.” (V, 2017)

Koulurealiteettien vaikutus 15 – ”Koulussa tehtävät harjoitteet ja kokeet ovat hyvin pelkistettyjä. Ryhmäkoot 
(yli 30 opiskelijan ryhmät) tuovat omat haasteensa pidemmän ja 
haastavamman todellisen elämän tilanteen tapahtuman mittaamiseen. 
Perinteiset kirjan/opettajan antamat tehtävät ja muut esimerkit pyrkivät osin 
simuloimaan hyvin pieniä osia teollisuuden tai tutkimuksen parissa 
ilmenneistä kokonaisuuksista.” (J, 2018)

– ”Oleellinen asia saattaa hukkua isossa data määrässä. Toisaalta jo nyt 
oppilaat saavat usein teoriasta  poikkeavia arvoja yläkoulussa, koska 
mittaukset tehdään vähän sinnepäin.” (J, 2018)

– ”Käyttöliittymä oppilaalle on helppo. Ohjelmointia harrastamattomalle 
opettajalle alkuun pääseminen vaatii useamman tunnin työskentelyä omalla 
ajalla, mihin ei välttämättä riitä motivaatio.” (J, 2018)

– ”En koe pienen lukion opettajana Jupyterin olevan hyödyllinen omassa 
opetuksessa, koska koulussa ei ole resursseja (lue: aikaa) käytettävissä 
kyseiselle työkalulle. Voin hyödyntää joitakin tarjottuja materiaaleja 
kursseilla.” (J, 2018)

– ”...Toinen iso ongelma on abitti. Abitissa on jo nyt paljon ohjelmia, joiden 
käytön opettelu vaatii oppilailta paljon. Tämän vaikeusaste ja opetteluntarve 
on omalla levelillään.” (C, 2018)

Konkretiaa 
hiukkasfysiikkaan

14 – ”Sain koulutuksesta paljon hyödyllistä tietoa, mikä selkeytti 
hiukkastutkimuksen käytänteitä. Oli hyvä, että koulutuksessa sain kysyä 
askarruttavista tai epätietoisuutta aiheuttavista asioista. Koen poistuvani 
koulutuksesta paremmin hiukkastutkimusta hahmottavana opettajana. Kiitos 
erinomaisesta koulutuksesta!” (V, 2017)

Merkityksellinen 
ohjelmointi

14 – ”Mietin keinoja jolla voisin yksinkertaisesti tuoda pieniä määriä 
ohjelmointia osaksi opetustani” (J, 2018)

– ”Hyödyllistä on. Erityisen mielekästä on ohjelmoida 'järkevää 
tarkoitustavarten'.” (J, 2018)

– ”Erittäin hyvä setti erityisesti ohjelmoinnin opetukseen - paras, mihin olen 
törmännyt tähän mennessä. Mielekästä ohjelmointia hyvillä esimerkeillä, 
opiskelijatkin pääsevät heti tekemään jotain, mitä ei voi tehdä helposti 
muilla työkaluilla. :)” (C, 2018)

– ”Uskon, että oikea data lisää kiinnostusta. Reaalidatan etuna on myös 
datapisteiden suurimäärä. yleensä kaikissa esimerkki materiaaleissa dataa on 
liian vähän, jotta ohjelmoinnin edut tulevat esille.” (R, 2018)

Laaja-alaisuus 11 – ”Aihealue omalta kannaltani erittäin laaja ja sen vuoksi oma työni vasta 
alkaa tästä. Sain hyviä työkaluja tuleville töilleni. Tarkoitukseni on kehittää 
kouluille harjoituksia kosmisen säteilyn havainnoista, joita on saatavilla 
Netistä, esim. Dubnasta.” (V, 2017)

– ”Minusta harjoitteiden toteutus tapa on oleellisempi asia kuin datan sisältö. 
jos dataa käsitellään tieteellisen tutkimuksen kaltaisesti, niin myös 
ymmärrys tieteen tekemisestä kehittyy.” (R, 2019)

TAULUKKO 4b: alustavan luokittelun keskikategoriat pääaineistossa. Koulutyön arki edustettuna. 
Yksittäinen vastaus voidaan koodauksessa laskea useampaan lokeroon.
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TAULUKKO 4c: alustava jaottelu suomalaisten opettajien (n = 64) vastauksista.

Kategoria Mainintojen 
määrä

Esimerkkivastauksia (kurssi, vuosi)
(alkuperäisessä kirjoitusasussaan)

Avoimuus erityisesti 10 – ”Tiesin että sitä on olemassa, mutta en ollut aiemmin ajatellut että sitä voi 
hyvin hyödyntää opetuksessa, edes demonstraationa jos ei muuten.” (R, 
2019)

– ”Käytän jo, erittäin hyödyllistä ja motivoivaa opiskelijoille käyttää 
autenttista dataa.” (R, 2019)

– ”Todella paljon hyötyä varsinkin, jos laitan oppilaat itse etsimään tiedon. 
Käytän jossain määrin.” (R, 2019)

– ”Itseäni kiinnostaisi datasetit, joiden sisältä päivittyy useasti, jolloin 
mahdollisella ohjelmalla voisi olla pitkäaikaiskäyttöä.” (R, 2019)

Vuorovaikutus 
asiantuntijoiden kanssa  

9 – ”Itselleni mielenkiintoisimman sisällön sain irti keskustelemalla ohjaajien ja 
luennoitsijan kanssa. Hiukkasfysiikka itsessään ei ole lähinnä sydäntäni 
vaan enemmänkin sovellettufysiikka. Sain kuitenkin kipinän taas perehtyä 
aiheeseen lisää itsenäisesti ja valtavasti lähteitä uuden relevantin ja 
mielekkään avoimen datan kokoelmaani.” (V, 2017)

– ”Kouluttajilla oli matalan kynnyksen auttamiskyky ja -halu. Kouluttajat 
olivat kiinnostuneita koulutettavista ja heidän projekteistaan. Erityisen 
mielenkiintoista oli seurata kouluttajien välistä teoreetista diskurssia” (V, 
2017)

Työelämä 8 – ”Uskoisin, että vastaavan avoimen datan käytön ideoinnin kanssa 
työskennellään monilla työpaikoilla.” (R, 2019)

– ”Kyllä [suosittelisin työkalua]. Ihan kaikille, sillä oppilaiden on 
tulevaisuudessa hyvä vähintäänkin tietää jotain vaikka suuntautuisi minne.” 
(R, 2019)

Minäpystyvyys ja näkemys 
omasta osaamisesta

7 – ”Tieteenteko tulee lähemmäs opiskelijaa. Uskallus lisääntyy. "Minustakin on 
tähän", "Voin ymmärtää tästä jotain" -fiilis voi kasvaa, jos aiheet pystyy 
esittelemään hyvin.” (J, 2018)

– ”Varmasti tajunnan laajentavaa, mutta voi olla että kaikkien tajunta ei kestä 
laajentamista. Jos turvallisuuden tunne katoaa, osa opiskelijoista leviää 
käsiin.” (J, 2018)

– ”Toivottavasti opiskelijalle tulee sellanen tunne että JOKAINEN voi jollain 
tavalla tutkia maailmaa myös matematiikan ja fysiikan keinoin. Ei siis vain 
"ne jotkut ihme tutkijat" vaan ihan kaikki jotka osaa vähän perusjuttuja.” (R, 
2019)

Ohjelmoinnin ja fysiikan 
vuorovaikutus

6 – ”Koodaamista edes joskus harrastanut on varmasti aivan innoissaan. 
Fysiikasta muuten kiinnostunut saattaa kokea pieniä ahdistumisen hetkiä 
(laskujen kirjoittaminen koneella tuottaa monelle jo ahdistusta). Harjoitteet 
varmasti kyllä avartavat näkemystä ja ymmärrystä.” (J, 2018)

TAULUKKO 4c: alustavan luokittelun harvemmin mainitut kategoriat pääaineistossa. Yksittäinen 
vastaus voidaan koodauksessa laskea useampaan lokeroon.

Samaan  tapaan  taulukoihin  5(a-b) on  koottu  ulkomaisen  vertailujoukon  vastauksista  nousevia 
kategorioita.  Siinä  missä  suomalaiset  opettajat  olivat  enimmäkseen  kotimaassaan 
matalakynnyksiselle  kurssille  omillaan  saapuneita  yksilöitä,  vertailuryhmän  jäsenet  ovat 
osallistuneet  karsintoihin  päästäkseen  osaksi  kyseisiä  opettajaprojekteja  (CERNin  International 
High School Teacher week 2018 ja Fermilabin Virtual Camp 2020). 
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TAULUKKO 5a: alustava jaottelu ulkomaisten opettajien (n = 12) vastauksista.

Kategoria Mainintojen 
määrä

Esimerkkivastauksia (kurssi, vuosi)
(alkuperäisessä kirjoitusasussaan)

Kuilu tutkimus- ja 
koulumaailmojen välillä, 
reaalimaailma

10 – ”I wish there were more opportunities in school to have the students tackle 
real world problems. A lot of the experiments that are done are either rushed 
through because of time pressures,  or so superficial that  they're basically 
cookbook labs.  I  love  the  idea  of  using  some  open  data  sets  to  engage 
students with actual questions and methods that scientists are tacking today.” 
(F, 2020)

– ”Physics can be taught without ANY backdrop of the real world.   At my 
school,  we are intentional about linking the content to some applications, 
and have recently tried to use Global Climate Change as a backdrop for as 
many areas as possible.  That being said, high school science is not always 
strongly correlated to the processes from the "real world" of STE.  We need 
to do MORE student directed inquiry and more coding!” (F, 2020)

– ”Benefits:  We spend teaching most of the Physics curriculum in a school 
year with phenomena discovered up to about 1900's.  There is little emphasis 
on  Modern  physics,  Quantum  Mechanics,  Particle  Physics.  Students  are 
missing the contemporary science that unveils during their life time. Tools 
such  as  Python  allows  them to  be  a  little  bit  part  of  the  current  game. 
Negatives:  The  particle  accelerators  are  hard  to  reach  and  interact  with 
scientists, or to visit at least. ” (F, 2020)

Toimi kuin tutkija 10 – ”[vaikutuksesta  opiskelijoiden näkemyksiin tieteenteosta]  I  certainly hope 
so! I want my students to see that doing science in our connected world is so 
much more than 1 person sitting in a lab.” (F, 2020)

– ”a very good opportunity to let students anlayse real data! Great job CMS!” 
(C, 2018)

– ”I think the main impact of these tools is, in fact, this scientific method and 
analysis, rather than the actual content.” (C, 2018)

Oikeita haasteita 9 – ”Teachers often need to prepare the data for formatting, reducing, etc.,  but 
students seem more engaged analyzing REAL data. That's important.” (F, 
2020)

– ”benefits - lets the students see what is out there and that their is not always 
a correct answer or method of doing things.” (F, 2020)

– ”yes, it helps them to see multiple approaches and that everyone might 'see' 
a different method, but they can all get to an answer in the end.” (F, 2020)

Avoimuus erityisesti 8 – ”Yes, I do an activity with CERN's opendata csv files.   I think its awesome 
to get data from an actual experiment (the IB program requires I look for 
some real data).   The benefits are that I can do a lab in relativity or particle  
physics without having to build my own collider/accelerator (which we do 
with marbles anyway, but again its not like real relativistic datasets).  So I 
can cover topics that I cant do in the regular classroom.” (F, 2020)

– ”Bringing more open data into the classroom contextualizes the content in 
profound ways.  I use these in a limited way now, and hope to do more.” (F, 
2020)

– CERNin  ryhmässä  seitsenasteisella  Likert-asteikolla  oma  kiinnostus 
avoimeen  dataan  ka.  6,6  ja  usko  suodattamattoman  avoimen  datan 
hyödyllisyydestä opiskelijoille 6,0 (ka. ennen ja jälkeen kurssikyselyistä).

TAULUKKO 5a: alustavan luokittelun yleisimmät kategoriat vertailuaineistossa. Yksittäinen 
vastaus voidaan koodauksessa laskea useampaan lokeroon.
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TAULUKKO 5b: alustava jaottelu ulkomaisten opettajien (n = 12) vastauksista.

Kategoria Mainintojen 
määrä

Esimerkkivastauksia (kurssi, vuosi)
(alkuperäisessä kirjoitusasussaan)

Koulurealiteettien vaikutus 7 – ”I  use  some  open  data  sets,  but  there  are  2  main  challenges  I  see  to 
implementation: 1) Finding data sets that can match up with my curriculum 
and 2) Having the time to train myself on them and classroom time to train 
my students on them. I think that to do this effectively, it can't be a 1 and 
done method. I'll need to scatter these activities throughout the year to build 
student confidence and appreciation for how science is done.” (F, 2020)

Työelämä 5 – ”I work hard at tying in real world applications to my activities.   I believe 
that this can be made easy with applied physics.   Although we are not doing 
an activity on a specific industrial process, we still cover applications from 
the concepts.” (F, 2020)

– ”Sure.  I think the methods include elements of collaboration and  sharing, 
even in the digital world.   I think students when they think of a programmer 
as an introvert sitting in a cubical all by themselves without having to work  
with others is challenged by all the collaboration.” (F, 2020)

Minäpystyvyys ja näkemys 
omasta osaamisesta 

5 – ”[opiskelijamotivaatiosta luonnontieteisiin] Some positive effect in general, 
great effect in some cases” (C, 2018)

Laaja-alaisuus 5 – ”[muihin  aiheisiin  soveltamisesta]  Definitely.  Research  and  Data 
presentation and analysis - essential skills, for their improvement  the area 
doesn't really matter” (C, 2018)

– ”Yes, I think the skills involved in computational projects can be applied 
well outside of physics. ” (C, 2018)

Merkityksellinen 
ohjelmointi

4 – ”This will help students see programming as a tool rather than only being a 
profession” (F, 2020)

TAULUKKO 5b: alustavan luokittelun harvemmin mainitut kategoriat vertailuaineistossa. 
Yksittäinen vastaus voidaan koodauksessa laskea useampaan lokeroon.

Vaikka otos onkin kohtalaisen pieni ja yhden tutkijan lajittelema, taulukoista 4a ja 5a voidaan silti 
huomata merkittävää samankaltaisuutta mm. kärkikolmikon suhteen: tutkimus- ja koulumaailman 
välinen  kuilu,  tutkijoiden tapaan toiminen ja  ”oikean maailman” haasteet  esiintyvät  molempien 
joukkojen vastauksissa tärkeimpinä kategorioina. Tämä samankaltaisuus on hyvä indikaattori sille, 
että käytetty luokitteluheuristiikka on vähintäänkin sisäisesti konsistentti.
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8.3 Teemojen etsiminen

Edellisessä vaiheessa esitettyjen ominaisuuksien kasaaminen vahvemmiksi teemoiksi tapahtuu nyt 
aiempaa  teoriakehystä  vasten,  erityisesti  taulukko  1:ssä  esiteltyyn  Anker-Hansenin  ja  Andreen 
autenttisuusjaotteluun verraten (2019). Tällöin johtavana tutkimuskysymyksenä on:

Miten autenttisuus  esiintyy  opettajien  palautteessa  hiukkasfysiikan  avoimen datan  opetuskäytön  
kursseilta ja kuinka se vertautuu tiedeopetuksen tutkimuskirjallisuuteen?

Taulukosta  1 nähdään,  että  tutkimuskentältä  tehdyssä  otoksessa  yleisimmät  kategoriat  olivat 
vertautuminen  ammattiaan  harjoittavien  tieteentekijöiden  työtapoihin  (38%),  liittyminen 
opiskelijoiden elämään (20%) ja tutkimuksellisten työtapojen käyttäminen (18%). Tässä tutkittavien 
aineistojen  alustavat  kärkijoukot  taulukoissa 4 ja  5 ovat  vastaavasti  reaali-  ja  koulumaailmaan 
vertailu, tutkijoiden tapaan toimiminen sekä autenttiset haasteet työskentelyssä.  Anker-Hansenin ja 
Andreen  käyttämät  merkityskategoriat  ovat  kuitenkin  laajempia  eikä  suora  vertaus  vielä  kerro 
paljoa  (esimerkiksi  ”toimi  kuin  tutkija”  ja  ”oikeita  haasteita”  -koodit  osuisivat  molemmat  sekä 
tutkijoiden työtapojen että vähemmässä määrin tutkimuksellisten menetelmien käytön kategorioiden 
alle).  Tätä  tarkoitusta  varten  paremmin  toimivien  laajennettujen  kategorioiden  kerääminen 
temaattisesti koherenteiksi kokonaisuuksiksi tapahtui taulukon 6 mukaisesti.

Temaattinen 
kokonaisuus

Mainintojen 
määrä (suom.)
(n = 162)

Mainintojen 
määrä (ulk.)
(n = 63)

Sisällytetyt koodit

Verrattavissa ammattia 
harjoittavien tutkijoiden 
työtapoihin.

62 (38 %) 29 (46 %) – Oikeita haasteita
– Kuilu tutkimus- ja koulumaailmojen välillä, 

reaalimaailma
– Toimi kuin tutkija
– Vuorovaikutus asiantuntijoiden kanssa 

Liittyy opiskelijoiden 
maailmaan.

30 (19 %) 17 (27 %) – Koulurealiteettien vaikutus
– Työelämä
– Minäpystyvyys ja näkemys omasta osaamisesta

Menetelmien merkitys. 49 (30 %) 4 (6 %) – Konkretiaa hiukkasfysiikkaan
– Merkityksellinen ohjelmointi
– Ohjelmoinnin ja fysiikan vuorovaikutus
– Itse työstetyt materiaalit

Yleistettävyys. 21 (13 %) 13 (21 %) – Laaja-alaisuus
– Avoimuus erityisesti

TAULUKKO 6: temaattinen kokoaminen alustavista koodeista.
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8.4 Teemojen arvioiminen, määrittely ja nimeäminen

Molemmissa opettajajoukoissa kärkipaikka kuuluu ammattiaan harjoittavien tutkijoiden työtapojen 
mukaisen  toiminnan  kommentointiin  (38  %  ja  46  %,  verrattuna  38  %  PER-julkaisuissa), 
suhdeluvun osuessa yllättävän lähelle  Anker-Hansenin ja Andreen otosta.  Tämä kokonaisuus on 
sisällöltään  kenties  intuitiivisin.  Tiedeopetuksen  autenttisuutta  määrittää,  toimitaanko  siinä 
aiheeseen  liittyvien  tutkijoiden  työtä  vastaavin  menetelmin,  esiintyykö  aktiviteeteissa 
samankaltaisia  emergenttejä  ongelmia  tai  haasteita  kuin  silotellun  oppimateriaalin  ulkopuolella 
muutoinkin, onko toiminta sijoitettu enemmänkin uteliaiden kysymysten kuin opetussuunnitelmien 
mukaan  ja  niin  edelleen.  Kommenteissa  opettajat  puhuvat  muun  muassa  perspektiivistä  tieteen 
tekemiseen,  ”oikean  maailman”  ongelmista  tai  kuranttien  tutkimusaiheiden  ymmärtämiseen 
tarvittavista menetelmistä. Moni pitää eroa koulun tiedeopetuksen, tutkimusmaailman kehityksen ja 
teollisuudenalojen  tarpeiden  välillä  merkittävänä  mutta  hankalasti  korjattavana,  viitaten  usein 
samalla koulumaailman realiteetteihin rajoittavina tekijöinä.

Seuraavaksi suurimmat teemat, opiskelijoiden maailma ja menetelmien merkitys, vuotavat hieman 
enemmän toisiinsa. Opiskelijoiden maailmaa suoremmin kommentoivat ilmaukset liittyvät arvioihin 
kiinnostavista konteksteista, motivaation kasvattamisesta sekä mahdollisista uravalinnoista. Etenkin 
merkityksellisen  ohjelmoinnin  kohdalla  tämä  on  kuitenkin  jokseenkin  mielivaltainen  ero,  sillä 
mielekkään  kysymyksen  konteksti  voi  vaikuttaa  hyvinkin  paljon  opiskelijoiden  näkemykseen 
tilannekohtaisesta  osaamisestaan.  Opettajien  kohdalla  oli  havaittavissa  selkeää  intoa  sekä 
omakohtaiseen  materiaalien  työstöön  että  opiskelijalähtöisten  projektitöiden  mahdollistamiseen, 
mikä vertautuu hyvin tutkimuksellisten työtapojen käyttöön laajemmassa raamissa. Tulkinnallisena 
huomiona  on  myös  kiintoisaa  tarkastella  tilannetta  variaatioteorian  linssin  läpi  siltä  kantilta, 
millaisen  roolin  opettaja  kokee  haluavansa  materiaalinkehityksen osana.  Valmiiden ulkopuolelta 
tarjottujen  materiaalien  käyttö  osana  opetusta  verrattuna  omakohtaiseen  osallistumiseen  ja 
omistajuuden  tunteeseen,  joka  liittyy  niiden  luomiseen  itse  liittyy  jälleen  koulumaailman 
realiteetteihin ja saatavilla oleviin resursseihin kussakin koulussa.

Yleistettävyyden häivähdys on luettavissa suuresta osasta kommenttiaineistoa,  mutta harvemmin 
omillaan  eksplikoituna.  Se  nousee  kuitenkin  esiin  osana  menetelmäosaamista  ja  työtapoja 
esimerkiksi opiskelijoiden itseohjautuvassa datan etsimisessä tai pohdinnassa siitä, miten konteksti 
on  relevanttia  kiinnostuksen  kannalta  mutta  samalla  loppuunsa  vähemmän merkityksellistä  itse 
työskentelyn  metodien  rinnalla.  Tietoaineistojen  avoimuus  liittyy  useammin  opettajien 
kommenteissa kontekstualisointiin tai hankalasti replikoitavien koejärjestelyjen tarkasteluun kuin 
esimerkiksi  hallinnolliseen  avoimuuteen  tai  osallistamiseen,  mikä  ei  ole  erityisen  yllättävää 
luonnontieteellisten opettajien pohtiessa ensisijaisesti alansa opetusmahdollisuuksia.

Ennen  ylläolevien  kuvausten  hiotumpaa  määrittelyä  lienee  hyvästä  tarkastella  lyhyesti 
muotoutuneiden linjojen suhdetta opiskelijoiden näkemyksiin. Päteekö esimerkiksi opettajien arvio 
kurssilla  käytettyjen  ohjelmointimenetelmien  kiinnostavuudesta  opiskelijoiden  keskuudessa? 
Opiskelijoiden  vastauksia  on  koottu  taulukoihin  7(a-b).  Tiedot  on  kerätty  vapaaehtoisena 
palautteena  parituntisista  työpajatapahtumista,  joissa  ei  ole  opettajakurssien  tapaan  panostettu 
omien materiaalien tekoon vaan tutustuttu olemassaolevaan tarjontaan CERN-yhteydestä liikkeelle 
lähtien ja muihin aiheisiin siirtyen.
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TAULUKKO 7a: lukiotyöpajojen opiskelijapalautteen jaottelua (n = 62)

Aihealue Määrä Vastausten jakautuminen & esimerkkejä (paja, vuosi)

Ohjelmointitausta. 62 – Paljon 2
– Jonkin verran 34 (55 %)
– Ei lainkaan 26 (42 %)

”Oikean maailman” datan 
mielekkyys.

62 – Kyllä 58 (94 %)
– Ei 3
– Ei osaa sanoa 1

– ”Oli tosi mukavaa mutta pseudorarara meni vähän yli hilseen pelkän 
ykköskurssin pohjalta mutta ihan ymmärrettävää ja muuten kiva oli testailla 
kaikkee ja oli siistiä ja ois kiva jos ois uudestaankin ja 
AVARUUSTEEMALLA SITÄ DATAA OLIS MUUTEN 5/5 ” (V, 2019)

– ”Oli erittäin mukavaa tutustua siihen, mitä CERN:ssä tehdään.” (T, 2020)

– ”Tähdet on kivoja ja kiitos uudesta tiedosta maailmassa.” (S, 2018)

Materiaalien sopivuus 
aiheeseen.

53 – Kyllä 50 (94 %)
– Ei 3

Tieteellisten menetelmien 
oppiminen.

62 – Kyllä 59 (95 %)
– Ei 3

Datan julkaisu avoimeen 
käyttöön.

62 – Kannattaa 59 (95 %)
– Ei kannata 1
– Riippuu 2

Minäpystyvyys. 43 – Positiivinen kokemus 23 (53 %)
– Negatiivinen kokemus 2 (5 %)
– Ei muutosta 18 (42 %)

– ”Työpaja oli minusta toimiva ja Jupyter Notebook oli kelpo työkalu päästä 
Pythoniin käsiksi. Puhuminen ja esiintyminen oli innostavaa ja luontevaa. 
Koin uuden herätyksen ohjelmoinnin osalta. Aineisto oli ehkä vielä osaltaan 
vähän haastavaa, mikä saattoi vaikuttaa osan yleisön innokkuuteen. 
Kaikenkaikkiaan työpaja oli loistava. Kiitos käynnistä!” (V, 2019)

TAULUKKO 7a: opiskelijapalautetta kertaluontoisista lukiolaistyöpajoista avoimen datan parissa.

Opiskelijoiden  vastauksista  ilmenee,  että  valtaosa  nuorista  on  kokenut  aiheen  erinomaisen 
mielekkääksi ja menetelmiltään sopivaksi (94 %). Vastaavasti kokemus uuden oppimisesta tieteen 
teon  menetelmiin  liittyen  ja  kannatus  eri  instituutioiden  datan  avoimeen  julkaisuun  on  lähes 
yksimielistä  (95 %).  87 % vastaajista  kannattaa merkityksellisten ohjelmointityökalujen  käyttöä 
opetuksessa vain 8 % vastustaessa moista.  Luvut ovat yllättävän korkeita verrattuna kirjoittajan 
anekdotaaliseen  kokemukseen  yleisestä  koulutoiminnasta  ja  indikoivat  käytettyjen  menetelmien 
osuvan  johonkin  tekijään,  jota  on  harvemmin  tarjolla  koulukontekstissa  tapahtuvan 
tietojenkäsittelyn tai luonnontieteen opetuksen arjessa. Luvut ovat myös odottamattoman korkeita 
verrattuna tutkimuskentän yleiseen vähentyneen opiskelijamotivaation viestiin, mutta toisaalta on 
jälleen syytä muistaa ettei vähemmän innostunut opiskelija välttämättä ole osallistunut palautteen 
keruuseen ennen poistumistaan paikalta. Kirjoittajan arvio kuitenkin on, että näissäkin tilaisuuksissa 
vastaajien määrä on 50-100 % välillä osallistujista opettajakurssien tapaan.
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TAULUKKO 7b: lukiotyöpajojen opiskelijapalautteen jaottelua (n = 62)

Aihealue Määrä Vastausten jakautuminen & esimerkkejä (paja, vuosi)

Työkalujen käyttö 
opetuksessa.

62 – Kyllä 54 (LUMA, tietotekniikka, yhteiskuntaoppi) (87 %)
– Ei 5 (8 %)
– Ehkä 3

– ”Menetelmiä voisi käyttää esimerkiksi fysiikassa, biologiassa tai kemiassa. 
Oikeastaan melkein missä tahansa jossa halutaan tehdä data-analyysiä. 
Koulussa tälläiset voisiat olla ihan mukavia välillä.” (T, 2020)

– ”Olisi mielekästä, jos koulussa opintoihin sisällytettäisiin myös jonkin 
sortin koodausta. Esimerkiksi fysiikassa tai matematiikassa ne voisivat 
antaa uudenlaisia näkökulmia.” (T, 2020)

– ”Matematiikassa/fysiikassa olisi mielestäni tärkeää oppia perustason 
ohjelmointia!” (T, 2020)

– ”Tämä oli todella mukavaa ja toivon, että näitä olisi lisää koulussa.”
 (S, 2018)

Koodin käsitteleminen. 43 – Jännää! 29 (67 %)
– Neutraali tai muu 11
– Pelottavaa 3

– ”iha mielenkiintoinen tunti, oppi uutta ja kiiinnostus pythoniin heräs, jonni 
verran aiemminki tullu koodailtua arduinon parissa.” (V, 2019)

– ”Tämä olisi fysiikassa ja tietotekniikassa todella hauskaa” (H, 2019)

– ”Koodaaminen oli mielenkiintoista, ja hyvä jos ohjelmiin voi perehtyä lisää 
vielä omalla ajalla.” (V, 2019)

TAULUKKO 7b: opiskelijapalautetta kertaluontoisista lukiolaistyöpajoista avoimen datan parissa.

Variaatioteoreettisesti saadaan tarkasteltua kiintoisasti tilannetta kahdelta kantilta: toisaalta opettajat 
ovat eläneet kurssituksella kokemuksen materiaalien kanssa saman suuntaisesti kuin opiskelijatkin, 
toisaalta  heidän  reflektionsa  pyrkii  ennustamaan  asioita  hypoteettisen  opiskelijan  vuorostaan 
opetustilanteessa  elämän  kokemuksen  ohjaamiseksi  hyödylliseksi  koettuun  suuntaan.  Samassa 
teoreettisessa raamissa tätä ohjaamista auttaa kriittisten ominaisuuksien ja aspektien käsitteet, jotka 
voidaan lyhyesti  ymmärtää sellaisina ominaisuuksina kulloisessakin oppimisen kohteessa,  mitkä 
ovat  välttämättömiä  sekä  oppimisen  tapahtumiselle  että  tavoiteltujen  ajatusmallien  erottamiselle 
muista  mahdollisuuksista  (Pang  &  Ki,  2016).  Näillä  ominaisuuksilla  voidaan  selittää  millaiset 
koukut toimivat opetuksessa mahdollisina vaihtelun kanavina ja täten tarjoavat erilaisille oppijoille 
yhdistelmiä  löytää  tarttumapintaa  opetettavaan  ilmiöön.  Tässä  tarkasteltavissa  tuloksissa 
esimerkiksi huomataan, että opiskelijat ovat ylivoimaisen positiivisesti löytäneet arvoa käsiteltyjen 
aineistojen autenttisuudessa ”oikean maailman” käsiteyhteyden kautta.  Variaation  neljä  työkalua 
ovat  tietyn  ominaisuuden  erottaminen  kokonaisuudesta  (kuten  autenttiselle  datalle  tyypillisen 
siistimättömän rosoisuuden korostaminen), aspektien yhdistäminen (kuten holistisempi ymmärrys 
tarkasteltavan  tilanteen  muuttujien  riippuvuussuhteista),  eroavaisuuksien  vertailu  (kuten  erojen 
vertaileminen  huippututkimuksen  ja  luokkahuonemittausten  dataseteissä)  ja  samankaltaisten 
piirteiden  yleistäminen  (kuten  ymmärrys  datan  esitystapojen  aiheriippumattomuudesta).  Tämä 
”oikean maailman” tärkeys  esiintyy myös opettajien vastausten  kärjessä selkeästi  ymmärrettynä 
ominaisuutena, jolla on arvoa oppimisen edistämisessä. Koettujen ja oletettujen, vaikkakin usein 
epätarkasti  muotoiltujen  ja  käsitteellistettyjen,  kriittisten  ominaisuuksien  pohdiskeleminen  ohjaa 
opettajien tärkeänä pitämiä aspekteja palautteessa ja täten lopulta muodostuvissa teemoissa joille 
annamme seuraavana tarkemmat rajat.
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Erityisesti tässä vaiheessa prosessia on syytä huomata kirjoittajan aktiivinen osuus joka normaalisti 
hyötyisi  useammista  arvioijista:  aineisto  on  käyty  läpi  vapaasti  koodaten,  eritelty  yhteneviltä 
vaikuttaneisiin kategorioihin, käsitteellisesti läheiset kategoriat on koottu yhteneviin teemoihin ja 
teemojen rajausta tarkasteltu suhteessa sekä olemassaolevaan kirjallisuuteen että saman projektin 
opiskelijakäytön  havaintoihin  kirjoittajan  mielestä  oikeutetussa  teoreettisessa  opetustapahtumia 
kuvaavassa kehyksessä. Prosessi on noudattanut liitteessä C esitettyjä hyvän temaattisen analyysin 
kriteereitä.

8.5 Tulosten raportoiminen

Läpikäydyn  aineiston  pohjalta  voidaan  todeta  opettajien  vastausten  jakautuvan  kuvaajan  2 
mukaisiin  teemoihin  autenttisuudesta:  ammattia  harjoittavien  tutkijoiden  työtapoihin 
vertautumiseen, opiskelijoiden maailmaan, menetelmien merkitykseen ja yleistettävyyteen.

KUVAAJA 2: temaattinen jakauma opettajien vastauksista. Lukumäärä viittaa joukon vastauksien 
määrään ja on suurempi kuin vastaajien lukumäärä.

Tutkimuskysymykseen  ”miten  autenttisuus  esiintyy  opettajien  palautteessa  hiukkasfysiikan  
avoimen  datan  opetuskäytön  kursseilta  ja  kuinka  se  vertautuu  tiedeopetuksen  
tutkimuskirjallisuuteen?” voidaan esittää vastaukseksi  hyvin samankaltaisten  teemojen nousevan 
esiin  luontevasti,  jopa  verrattain  yhtenevissä  mittasuhteissa  kuin  Anker-Hansenin  ja  Andreen 
koonnissa  (2019),  huolimatta  siitä,  ettei  vastauksia  ole  ensisijaisesti  kerätty  nimenomaista 
teoreettista diskurssia varten. Havainnollistava vertailu näistä mittasuhteista nähdään kuvaajasta 3. 
Yleistettävyys  vertautuu  tässä  Anker-Hansenin  ja  Andreen  jaon  tiedon  siirtoa  käsittelevään 
luokkaan,  jossa  autenttisuus  esiintyy  haasteena  hyödyntää  ymmärrystä  yli  kontekstien  (kuuluu 
laaja-alaisuuden yhteyteen).
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KUVAAJA 3: teemojen prosentuaaliset osuudet aineistoissa. Lukumäärä viittaa vastauksien 
määrään ja on suurempi kuin vastaajien lukumäärä. Anker-Hansenin ja Andreen tapauksessa 
kyseessä on autenttisuutta käsittelevien mainintojen määrä, joka vuorostaan ylittää aineistona 

toimineiden tutkimusten määrän. A-H & A -jaosta on esitetty vastaavuudeltaan relevantit luokat, 
jotka toki muodostavat 83 % kyseisen tutkimuksen aineistosta.

Tässä  valossa  voidaan  nyt  esittää  tarkastellun  aineiston  pohjalta  selkeämmät  kuvaukset  sekä 
esimerkkivastauksia kustakin neljästä pääteemasta.

Verrattavissa ammattia harjoittavien tutkijoiden työtapoihin:

Vastauksissa  näkyy  kontrasti  koetun  koulumaailman  ja  tiedemaailman  toimintatapojen  välillä, 
yleensä yhdistettynä toiveeseen paremmasta vastaavuudesta. Muutamat kuitenkin kyseenalaistavat, 
onko  vastaavuus  itsessään  mielekästä  perusteiden  opettamisen  tärkeyteen  nähden. 
Kouluympäristöstä käsitteellisesti erotetulla ”oikealla maailmalla” koetaan olevan annettavaa niin 
opettajien oman innostuksen kannalta  kuin arvioissa opiskelijoidenkin motivaatiosta,  mitä  tukee 
opiskelijoilta  saatu  palaute.  Koulumaailman  valmiiden  ja  testattujen  harjoitteiden  vastapainona 
avointen, ”oikean maailman” aineistojen kanssa puuhastelu nähdään tapana ymmärtää enemmän 
tieteen tekemisestä etenkin siihen liittyvien epävarmuuksien tai haasteiden kautta. Teema sisältää 
myös vastaukset, jotka käsittelevät vuorovaikutusta asiantuntijoiden kanssa.

”Uskon, että oikea data lisää kiinnostusta. Reaalidatan etuna on myös datapisteiden suurimäärä.  
yleensä kaikissa  esimerkki materiaaleissa dataa on liian vähän,  jotta  ohjelmoinnin edut tulevat  
esille.” (R, 2019)

”Uskoisin harjoitteiden avaavan esimerkiksi sitä, miten tutkimusta voidaan tehdä” (R, 2019)
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”I wish there were more opportunities in school to have the students tackle real world problems. A 
lot of the experiments that are done are either rushed through because of time pressures, or so  
superficial that they're basically cookbook labs. I love the idea of using some open data sets to  
engage students with actual questions and methods that scientists are tacking today.” (F, 2020)

”Kouluttajilla  oli  matalan  kynnyksen  auttamiskyky  ja  -halu.  Kouluttajat  olivat  kiinnostuneita  
koulutettavista ja heidän projekteistaan. Erityisen mielenkiintoista oli seurata kouluttajien välistä  
teoreetista diskurssia.” (V, 2017)

”Avoimet työt vastaavat paremmin oikeaa elämää. Moni vanha oppilastyö on valmis  resepti, jota  
noudatetaan. Toki sellaisellekin voi joskus olla tarve.” (J, 2018)

”On todella hyvä että on ihan oikeaa dataa eikä mitään teennäistä ja keksittyä niin kuin usein  
matikan  ja  fysiikan  ongelmissa.  Haasteena  on,  että  opiskelijoiden  pitäisi  ehkä  ensin  oppia  
perusasiat  niiden  keksittyjen  yksinkertaisten  esimerkkien  avulla.  ...Vai  pitääkö?  Ainakin  
perusopetuksen puolella rohkaistaan hyppäämään uuteen asiaan suoraan ilmiölähtöisyyden avulla,  
mutta en tiedä saadaanko sillä tavalla riittävät taidot.” (R, 2019)

”Yes, I do an activity with CERN's opendata csv files.   I think its awesome to get data from an  
actual experiment (the IB program requires I look for some real data).   The benefits are that I can  
do a lab in relativity or particle physics without having to build my own collider/accelerator (which  
we do with marbles anyway, but again its not like real relativistic datasets).  So I can cover topics  
that I cant do in the regular classroom.” (F, 2020)

Tämä teema on käytännössä suoraan yhtenevä Anker-Hansenin ja Andreen koosteen kanssa sen 
suhteen, miten autenttisuus intuitiivisesti ja suoraan ilman tarkkaa termiäänkin esiintyy yleisimmin 
nimenomaan vasteena  sille,  millainen  toiminta  on  koetaan  epäautenttisena.  Toisin  sanoen moni 
haluaa  ”todellisempaa”,  autenttista,  toimintaa  ”oikeasta  maailmasta”  verrattuna  tarkoitukseen 
tehtyjen harjoitteiden käyttöön.

Liittyy opiskelijoiden maailmaan:

Vastauksissa  näkyy  opettajien  arvioima  huoli  opiskelijoidensa  valmiuksista  hyödyntää  avoimia 
materiaaleja kouluarjen rajoissa, mutta myös selkeää optimismia sen tarjoamista mahdollisuuksista 
sekä  kontekstualisoinnissa  että  tietoisuudesta  urapoluista.  Minäpystyvyyden  tunteen  kasvu  ja 
nuorten  oma  rooli  ”citizen  scientist”  -hengessä  saa  varovaista  tukea  myös  opiskelijapalautteen 
puolelta.  Etenkin  ulkomaisten  opettajien  kommenteissa  tulee  esiin  myös  tieteellisen  toiminnan 
sosiaalinen  puoli,  jota  Anker-Hansenin  ja  Andreen  opiskelijakategoria  painottaa  enemmän 
opiskelijoista  lähtevän  toiminnan  autenttisuuden  määreenä.  Autenttisuus  tässä  ”ole  tosi  itsellesi 
äläkä  opetussuunnitelmalle”  -ymmärryksessä  on  sikäli  läsnä  avoimempien  aineistojen  kanssa 
tehtävissä  aktiviteeteissa,  että  niiden  käyttö  harvoin  asettuu  suoraan  minkään  tiukemman 
opetussuunnitelmallisen  etapin  yhteyteen  vaan  tukee  laajemmin  niiden  yleisiä  tavoitteita 
opiskelijoiden uteliaisuuden ohjaamissa projekteissa.

”Tieteenteko  tulee  lähemmäs  opiskelijaa.  Uskallus  lisääntyy.  "Minustakin  on  tähän",  "Voin  
ymmärtää tästä jotain" -fiilis voi kasvaa, jos aiheet pystyy esittelemään hyvin.” (J, 2018)

”Varmasti tajunnan laajentavaa, mutta voi olla että kaikkien tajunta ei kestä laajentamista. Jos  
turvallisuuden tunne katoaa, osa opiskelijoista leviää käsiin.” (J, 2018)
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”I certainly hope so! I want my students to see that doing science in  our connected world is so  
much more than 1 person sitting in a lab.” (F, 2020)

”Sure.  I think the methods include elements of collaboration and sharing, even in the digital world.  
I  think  students  when  they  think  of  a  programmer  as  an  introvert  sitting  in  a  cubical  all  by  
themselves without having to work with others is challenged by all the collaboration.” (F, 2020)

”Toivottavasti opiskelijalle tulee sellanen tunne että JOKAINEN voi jollain tavalla tutkia maailmaa  
myös matematiikan ja fysiikan keinoin. Ei siis vain "ne jotkut ihme tutkijat" vaan ihan kaikki jotka  
osaa vähän perusjuttuja.” (R, 2019)

Menetelmien merkitys:

Vastauksissa näkyy, että omakohtainen materiaalien työstäminen ja omistajuuden ottaminen niiden 
tuottamisessa on opettajille tärkeää. Tämä ei sinänsä yllätä etenkään suomalaisissa vastauksissa, kun 
kontekstina  on  syvään  asiantuntijaymmärrykseen  pohjaavan  aineopettajakulttuurin  edustajisto, 
jonka täytyy tietää opettamastaan aiheesta ja menetelmistä enemmän kuin opiskelijoille on tarkoitus 
saada  kulloinkin  siirtymään.  Etenkin  suomalaisten  opettajien  kannalta  tämän  teeman  edustusta 
kasvattaa  se,  että  siihen  sisältyy  hiukkasfysiikan  konkretisointi  käytetyillä  menetelmillä. 
Ohjelmoinnin  mielekkyys  jotain  syntakstin  opettelua  suurempaa  kysymystä  kohden  vertautuu 
Anker-Hansenin ja Andreen tutkimuksellisten menetelmien käytön kohtaan siinä, että autenttisen 
toiminnan  on  pyrittävä  muistintamisen  sijaan  konkreettiseen  tietojen  ja  taitojen  yhdistämiseen 
uuden  tiedon konstruktivistessa  rakennuksessa.  Tämä teema on tiukasti  sidoksissa  edelliseen  ja 
heijastuu  myös  opiskelijakommenteissa,  mm.  näkemyksenä  siitä  että  tällaisilla  keinoilla 
ohjelmoinnin oppiminen voisi olla kiinnostavaa (ja täten tukea autenttisempaa opiskelijalähtöisyyttä 
työskentelyssä). 

”Erittäin  hyvä  setti  erityisesti  ohjelmoinnin  opetukseen  -  paras,  mihin  olen  törmännyt  tähän  
mennessä.  Mielekästä  ohjelmointia  hyvillä  esimerkeillä,  opiskelijatkin  pääsevät  heti  tekemään  
jotain, mitä ei voi tehdä helposti muilla työkaluilla. :)” (C, 2018)

”Avoimen datan käyttö hiukkasfysiikan opetuksessa auttaa opiskelijoita ymmärtämään nykypäivän  
fysiikan haasteita ja mahdollisuuksia.” (R, 2019)

”Hyvä esimerkki  lapsille,  miten  tieteenteko  kehittyy,  kun "mittauspisteitä" on kymmenen sijasta  
kymmenentuhatta.” (R, 2019)

”Lähestymistapa  oli  kauttaaltaan  vaativa  lukio-opiskelijoiden  näkökulmaa  ajatellen.  Toisaalta  
koulutus  oli  mukavan  haastava  ja  innostaa  varmasti  opettajat  etsimään  pedagogisia  
lähestymistapoja asioihin. Lukiotasolle sopivalle teoriamateriaalille olisi tarvetta.” (V, 2017)

”Sinänsä onko data "oikean maailman" tai satunnaisgeneroitu, niin sillä ei ole väliä. Tärkeämpää 
on data-analyysi metodit ja näille ei ole väliä mitä dataa käyttää.” (J, 2018)

”Hyödyllistä on. Erityisen mielekästä on ohjelmoida "järkevää tarkoitusta varten".” (J, 2018)

”Ihan mieletöntä  päästä  miettimään näitä  juttuja  ja  ehkä saada jotain  konkreettistakin  omaan  
opetukseen.  Ihan  hämmästyin,  että  Pythoniakin  voisi  tosiaan  oppia  näin  mielekkäällä  tavalla.  
Paavon intro alussa oli  tarpeellinen ja  loistava!  Ehkä vielä vähän lisää tähän osioon,  ainakin  
meille, jotka eivät ole juurikaan ennen ohjelmoineet.” (V, 2017)
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Yleistettävyys:

Vastaukset  on  annettu  avoimen  datan  kurssituksen yhteydessä,  joten  implikoitu  yhteys  läpäisee 
aineiston  muutkin  vastaukset  vaikkei  aihe  nousisikaan  niin  usein  eksplisiittisesti  esiin.  Laaja-
alaisten  taitojen  ja  soveltamisen  rooli  näkyy  kommenteissa  osaltaan  menetelmiin  sidottuna 
aiheagnostisuutena ja yleispätevinä ongelmanratkaisutaitoina, osaltaan aktiivisten tieteentekijöiden 
toimien kaltaisena  monialaisuutena.  Anker-Hansenin  ja  Andreen koosteen  tiedonsiirtoon liittyvä 
osuus on hyvin samansuuntainen, kuvaten ”autenttista järkeilyä” intuitiivisista ideoista lähtevänä 
uusien ongelmien ratkaisuna muistinnettujen proseduurien sijaan. 

”yes, it [avoimet materiaalit] helps them to see multiple approaches and that everyone might 'see' a 
different method, but they can all get to an answer in the end.” (F, 2020)

”benefits - lets the students see what is out there and that their is not always a correct answer or 
method of doing things.” (F, 2020)

”Kyllä. Ihan kaikille, sillä oppilaiden on tulevaisuudessa hyvä vähintäänkin tietää jotain vaikka 
suuntautuisi minne.” (R, 2019)

”Minusta harjoitteiden toteutus tapa on oleellisempi asia kuin datan sisältö. jos dataa käsitellään 
tieteellisen tutkimuksen kaltaisesti, niin myös ymmärrys tieteen tekemisestä kehittyy.” (R, 2019)

”Todella paljon hyötyä varsinkin, jos laitan oppilaat itse etsimään tiedon. Käytän jossain määrin.” 
(R, 2019)
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9 YHTEENVETO

Kokonaisuutena  voidaan  perustellusti  väittää,  että  opettajakunnan  kokemukset  autenttisuudesta 
vastaavat  hyvin  sitä,  mitä  luonnontieteiden  opetuskentän  tutkimuskirjallisuudessa  esiintyy.  On 
suorastaan kiintoisaa, miten samankaltaisessa suhteessa isoimmat esiin nousseet teemat (tutkijoiden 
työtapoihin verrattavuus ja oppijoiden maailmaan liittyminen) vastaavat toisiaan kentällä toimivien 
opettajien ja tutkijoiden tekstejä analysoineen koosteen välillä, vaikka tässä työssä käsitelty otos 
onkin  ymmärrettävistä  syistä  pienehkö.  Osallistujien  erinomaisen  positiiviset  kokemukset 
kurssituksista  ja  opiskelijapalaute  tukevat  kirjallisuuden  näkemystä  siitä,  että  avoimen  datan 
opetuskäyttöön  tuomisella  on  nähtävissä  hyötyjä  joihin  se  on  uniikisti  sovelias  lähestymistapa 
yhtenä  aseena  koulun  ja  laajemman  maailman  välissä  koetun  raon  korjaamisessa.  Mikäli 
autenttisella  toiminnalla  on  merkitystä  kiinnostavan  ja  motivoivan  opetustyön  järjestämisessä 
etenkin luonnontieteellisten alojen parissa, mitä ei ole enää suuremmin syytä epäillä, on tällä alalla 
erityisen  hyvä  tilaisuus  iskeä  digitalisaation  aallonharjalla  mukaan  modernin  tiedeopetuksen 
eturintamaan.  Samalla  päästään  pureutumaan  useaan  opetustutkimuksen  kuumaan  aiheeseen: 
merkityksellinen  ohjelmointi,  tutkimuksellinen  työskentely,  itseohjautuvuus  ja  kontekstualisointi 
yhdistyvät  luontevasti  ilmiöpohjaisuuden  kanssa  tutkittaessa  avoimia  aineistoja  samalla,  kun 
asiantunteva opettaja voi hyödyntää tilaisuutta uraohjaukselliseen innostamiseen.

Omalla kohdallani koen myös samalla ensiarvoisen tärkeäksi opettajien esiin nostaman lisääntyvän 
tietoisuuden siitä, miten tiedettä tehdään ja kuinka tämä lisää autenttisuuden tuntua oppimisessa. 
Kuten Aikenhead (2005) argumentoi, koulun olisi syytä muuttua palvelemaan yhteiskunnan tarpeita 
kasvavan tieteellisen ymmärryksen ja arvostuksenkin kautta ilman, että opiskelijoiden akateemista 
suuntautumista pidetään oletusarvona kun kuitenkin tiedetään suurimman osan nuorista lähtevän 
töihin muille aloille. Mieleeni on jäänyt lähtemättömästi, kuinka eräs opettamani lukiolainen sanoi 
minulle pitävänsä fysiikasta koska siinä asioilla on aina oikea ratkaisu, yksi todellinen tulos. Tämä 
ei  ole  nuorten  kohdalla  harvinainen  näkemys,  mutta  sen  implikoima  näkemys  maailmasta 
hämmentää minua edelleen verrattuna siihen pohjattomaan uteliaisuuteen ja tuntemattoman äärellä 
kyselemiseen,  jota  aktiiviset  tutkijat  useasti  edustavat.  Hiukkasfysiikan professorin Brian  Coxin 
sanoin:

”I'm comfortable with the unknown, that's the point of science. There are places out there, billions  
of places out there that we know nothing about. And the fact that we know nothing about them  
excites me, and I want to go out and find out about them. And that's what science is. So I think if  
you're not comfortable with the unknown, then it's difficult to be a scientist. So I don't need an  
answer; I don't need answers to everything. I want to have answers to find. ” 

- Brian Cox, BBC One 26.3.2010

Vaikka tärkeimmät opettajakunnan kokemat haasteet, kuten Suoniemen (2014) työssään kuvaamat 
tekniset  esteet,  onkin  Avoin  data  opetuksessa  -projektissa  saatu  selätettyä  nopeasti  avattavien 
verkkomateriaalien  kehityksellä,  esimerkiksi  lukion  kursseihin  paremmin  integroituvien 
aihekokonaisuuksien kehitys on kuitenkin edelleen kesken. Opettajien kommenteissa näkyy huoli 
oman  osaamisen  riittämisestä  esitettyjen  menetelmien  ja  materiaalien  käytössä,  mikä  yhdessä 
kouluympäristön aikapaineiden kanssa asettaa monet opettajat asemaan, jossa he selvästi näkevät 
mahdollisuuksia  mutta  arkailevat  käyttöönoton  implementoinnin  kanssa.  Tämä  on  yksi 
tulevaisuuden  painotus  projektille,  mahdollisesti  kehitystutkimuksellisessa  raamissa  tai  muutoin 
tiukassa yhteistyössä ammattiaan harjoittavien opettajien kanssa jotta mahdollisesta koulukäytöstä 
saataisiin pidempiaikaisia tuloksia selville.
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Tämän työn tulokset kertovat samasta potentiaalista, joka viime vuosien tutkimuskirjallisuudestakin 
heijastuu  (mm.  Coughlan,  2020;  Atenas  & Havemann,  2015a & 2015b;  Hellgren  & Lindberg, 
2017).  Avoimuus, autenttisuus ja merkityksellisyys tarjoavat toistaiseksi liian vähän hyödynnetyn 
portin opiskelijamotivaation kasvattamiseen ja niiden vaikutusten tutkimus on tulevaisuudessakin 
tarpeellista.  Omalta  kohdaltani  olen  kiinnostunut  hyödyntämään  näitä  löydöksiä  sekä 
kumulatiivisen tiedon muovaamina ohjeistuksina muille projektin kehitystyöhön osallistuville että 
aktiiviseen  jatkotutkimukseen  yleisen  opetustyön  parissa.  Tähän  asti  projektin  tutkimuksellinen 
tarkastelu  on ollut  ajallisesti  rajattua  lyhyisiin  tapahtumiin,  mikä  antaa  jokseenkin  puutteellisen 
kuvan etenkin nuorten opiskelijoiden varsinaisista tuntemuksista.

Opettajien jatkuvan kurssittamisen ja nuorten kanssa pajailun ohella haluaisin järjestää intiimimmin 
kouluopetukseen  sidottua  avoimen  datan  toimintaa,  jossa  seurattaisiin  pidemmän  aikavälin  yli 
havaittaisiinko  lukiotasolla  merkityksellisiä  muutoksia  asenteissa  tai  toimintamalleissa 
kontrolliryhmiin verrattuna esimerkiksi suhtautumisessa ohjelmoinnin rutiinikäyttöön eri aineissa. 
Tällöin päästäisiin lähemmäs opiskelijoiden todellisia kokemuksia, kun työkaluja voitaisiin käyttää 
ja  jalostaa  omassa  ryhmässä  tutun  opettajan  kanssa  ilman  ulkopuolisen  työpajan  vetäjän  tai 
vastaavan tutkijan aiheuttamaa häiriötä.

Näihin sanoihin päätän tämän maisterintyöni, jonka toivon tarjoavan jälleen yhden askeleen lisää 
pitkään taipaleeseen koulun ja ”oikean maailman” yhteensaattamisessa. Jokainen nuori on tärkeä ja 
mikäli näiden vuosien kehitystyö johtaa yksittäisiinkin innostuksen kipinöihin luonnontieteellisiä 
aloja kohtaan, koen ettei sitä ole tehty turhaan.
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LIITTEET

Liite A, 
tyypillisen opettajakurssin palautelomakkeen muoto. Alustana Google Forms.

Rovaniemen avoin data -koulutus 29-30.4.2019

Kiitoksia kurssista!

Tällä kurssilla esiteltiin avoimen datan käyttömahdollisuuksia kouluopetuksessa. Ahkerina 
tieteilijöinä olemme tietenkin näin kurssin lopuilla kiinnostuneita keräämään palautetta antimme 
parantamiseksi ja laajentamiseksi.

Tämän kyselyn vastauksia käsitellään anonyymisti ja niitä saatetaan käyttää myöhemmin 
opinnäytetyön osana. Erityisen arvokasta olisi, jos haluaisit vielä myöhemmin jakaa ajatuksiasi 
hieman syvemmän kyselyn muodossa, mistä lisää alempana.

Mikä on sukupuolesi?
[ ] Nainen
[ ] Mies
[ ] Muu

Kuinka vanha olet?
[ ] Alle 25
[ ] 25-40
[ ] 40-50
[ ] 50+

Mitä aineita opetat?
[ ] Fysiikka
[ ] Matematiikka
[ ] Kemia
[ ] Ohjelmointi
[ ] Muu, mikä

Oletko ohjelmoinut aiemmin?
[ ] En, tyhjiltä lähdetään
[ ] Olen, tasoni on kohtalainen
[ ] Olen, tasoni on hyvä
[ ] Olen, mutta vain vähän

Sisältyykö opettamiesi opiskelijoiden arkeen ohjelmointia?
[ ] Osana muuta opetusta
[ ] Erillisenä oppiaineena
[ ] Ei lainkaan
[ ] Harrastuksissa
[ ] Muu, mikä
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Yleisfiilis kurssista! Oliko hyödyllistä, masentaako, mennäänkö iloisina kotiin?
Vapaa vastausteksti

Miten hyvin koet koulussa tehtävien kokeiden tai harjoitteiden vastaavan sitä, mitä ”oikeassa 
maailmassa” tapahtuu tutkimuksen tai teollisuuden parissa?
Vapaa vastausteksti

Oliko avoin data sinulle ennestään tuttu asia? Saitko kurssilla lisää ajatuksia ja tietoa siitä, 
mistä sitä löytää ja miten sitä voisi hyödyntää?
Vapaa vastausteksti

Mitä hyötyjä tai haittoja voisit nähdä opiskelijoidesi kannalta, jos käyttäisit omassa 
opetuksessasi erilaisia ”oikean maailman” datoja (erotuksena nyt etukäteen siistityistä tai 
pienemmistä tuloksista, joita näkee vaikkapa oppikirjoissa)? Käytätkö jo?
Vapaa vastausteksti

Millaisena näet tällaisten harjoitteiden vaikutuksen opiskelijoiden näkemyksiin ja 
ymmärrykseen tieteenteon luonteesta ja metodeista?
Vapaa vastausteksti

Miltä Jupyterin käyttö tuntui? Oliko käyttöliittymä tarpeeksi intuitiivinen, tarjotut työkalut 
riittäviä, ulkoasu luotaantyöntävä...
Vapaa vastausteksti

Kokisitko Jupyterin kaltaisen työkalun hyödylliseksi omalle opetuksellesi, tarjotuilla tai 
omatekoisilla materiaaleilla?
Vapaa vastausteksti

Suosittelisitko Jupyter-harjoitteita muille opettajille? Oman alasi tai muidenkin aineiden?
Vapaa vastausteksti

Koitko, että tarjotuissa materiaaleissa oli tarpeeksi sisältöä käyttöönottoa ajatellen? Jos koit 
puutteita, millaisia harjoitteita haluaisit lisättävän materiaalipankkiin?
Vapaa vastausteksti

Osa ilmaisi kurssilla mielenkiintoa erilaisiin datasetteihin, joita ei välttämättä ollut vielä 
laajoina materiaaleina löydettävissä, kuten vaikkapa Higgsin bosonin hajoamisesta kahteen 
fotoniin. Listaa tähän kiinnostavia aiheita ja mitä haluaisit dataseteistä löytyvän, niin Kati 
koettaa tuottaa sellaisia jaettavaksi.
Vapaa vastausteksti

Kurssi yleisesti: vapaata palautetta järjestelyistä, aikatauluista tahi muista aiheista.
Vapaa vastausteksti
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Liite B,
tiiviimpi kansainvälinen lomake. Alustana Google Forms.

2020 Virtual Camp July 10. (Fermilab) 

Hi!

So you've been dabbling with open data and Jupyter Notebooks? Great! If you'd like to contribute 
with sharing your experiences, that would be much appreciated.

How's your programming background?
[ ] None.
[ ] I've tried.
[ ] I'm skilled.
[ ] Other...

What subjects do you teach?
[ ] Physics
[ ] Mathematics
[ ] Programming
[ ] Chemistry
[ ] Other...

How well do you think the activities in school correlate with what's going on in the world at 
large (e.g. If physics demonstrations reflect how research or industrial processes are done and 
so on)?
Long answer text

What benefits or negatives could you see in bringin open / real world data use to your 
students? Do you already utilize such resources?
Long answer text

Would you say that using methods like those you've used during this camp might have an 
effect on how well your students see and understand the nature and methods of science?
Long answer text
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Liite C,
Braun ja Clarke (2006), viisitoista kriteeriä hyvälle temaattiselle analyysille.

Process No. Criteria

Transcription 1 The data have been transcribed to an appropriate level of detail, and 
the transcripts have been checked against the tapes for 'accuracy'.

Coding 2 Each data item has been given equal attention in the coding process.

3 Themes have not been generated from a few vivid examples (an 
anecdotal approach), but instead the coding process has been thorough, 
inclusive and comprehensive.

4 All relevant extracts for all [sic] each theme have been collated.

5 Themes have been checked against each other and back to the original 
data set.

6 Themes are internally coherent, consistent, and distinctive.

Analysis 7 Data have been analysed – interpreted, made sense of – rather than just 
paraphrased or described.

8 Analysis and data match each other – the extracts illustrate the analytic 
claims.

9 Analysis tells a convincing and well-organised story about the data and 
topic.

10 A good balance between analytic narrative and illustrative extracts is 
provided.

Overall 11 Enough time has been allocated to complete all phases of the analysis 
adequately, without rushing a phase or giving it a once-over-lightly.

Written report 12 The assumptions about, and specific approach to, thematic analysis are 
clearly explicated.

13 There is a good fit between what you claim to do, and what you show 
you have done – i.e., described method and reported analysis are 
consistent.

14 The language and concepts used in the report are consistent with the 
epistemological position of the analysis.

15 The researcher is positioned as active in the research process; themes 
do not just 'emerge'.
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