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1 Johdanto

Tässä tutkielmassa käytetään sanaa tiede viittamaan kokeellisiin luonnontieteisiin. Luon-
nontieteiden luonteesta käytetään lyhennystä LTL (engl. NOS, nature of science). Luon-
nontieteiden luonteella viitataan luonnontieteiden olemukseen, jonka täsmällisen määrit-
telemisen mahdottomuus tunnetaan demarkaatio-ongelmana.

Suomen tiedekasvatuksellisen keskustelun kannalta LTL tai tarkkaan ottaen sen rajoittu-
neempi muoto, luonnontieteellisen tiedon luonne (engl. NOSK, nature of scientific know-
ledge), on ajankohtainen, sillä se mainitaan vuonna 2021 käyttöön otetuissa lukion ope-
tussuunnitelmien perusteissa (lyh. Lops-perusteissa) (Opetushallitus, 2019, s. 251).

Opetussuunnitelmien LTL-analyysit ovat pitkään perustuneet nk. konsensusnäkulman
mukaisiin LTL-väittämiin (ks. esim. Abd-El-Khalick, 2012; Lederman ym., 2002), joiden
rajoittuneisuus on kohdannut alan keskustelussa rajua kritiikkiä. Varsinkin 2010-luvulla
tiedekasvatuksen alalla on ryhdytty esittämään vaihtoehtoja konsensusnäkökulmalle, joita
ovat muun muassa nk. Whole science (Allchin, 2011) ja Features of science (Matthews,
2012).

Merkittävimmäksi konsensusnäkökulman haastajaksi on muodostunut nk. perheyhtäläi-
syyslähestymistapa, joka pyrkii välttämään konsensusnäkökulman kaltaista LTL:n vailli-
naista määrittelemistä hahmottelemalla luonnontieteet uudelleen perheenä, jonka kaikki
jäsenet ovat erilaisia, mutta jakavat keskenään monia piirteitä. Tälle näkemykselle perus-
tuvia opetussuunnitelma-analyysejä on tuotettu lukuisissa eri maissa (ks. Cheung ja Erdu-
ran, 2022).

Tässä tutkielmassa toteutetaan perheyhtäläisyyslähestymistapaan perustuva vuosina 2006
ja 2021 käyttöönotettujen Lops-perusteiden vertaileva LTL-analyysi. Perheyhtäläisyyslä-
hestymistavan mukaista analyysiä pyritään syventämään hyödyntämällä sen pohjalta laa-
dittua nk. metakategoriamallia (Romero-Maltrana & Duarte, 2022) ja syntetisoimalla tämä
malli Igal Galilin (2019) esittämien konsensusmallin LTL-väittämiä kehittäneiden havain-
tojen kanssa. Analyysi rajataan laboratoriotyöskentelyä sisältäviin lukion luonnontieteelli-
siin oppiaineisiin, eli fysiikkaan ja kemiaan.

2 Tutkimusasetelma

2.1 Perheyhtäläisyyslähestymistapa LTL:n analysoimisen välineenä

Perheyhtäläisyyslähestymistapa on noussut esiin ratkaisuehdotuksena LTL:n demarkaatio-
ongelmaan, joka tarkoittaa vaikeutta tai mahdottomuutta löytää yhtäältä kaikki luonnon-
tieteet kattavaa mutta toisaalta vain luonnnontieteet sisälleen rajaavaa LTL:n määritelmää.
Toisaalta myös yritykset rajata LTL sellaisen ominaisuuslistan avulla, joka sisältäisi kaikki
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välttämättömät ja riittävät tieteen ominaisuudet, ovat epäonnistuneet (Irzik & Nola, 2014).
Ludwig Wittgensteinin oivallus oli, ettei kaikkien termien olemusta voidakaan määritellä
(1958, s. 32). Tällaiset termit ovat yläkäsitteitä, jotka kokoavat alleen toisiaan muistutta-
vien jäsenten perheen, jolloin puhutaan perheyhtäläisyydestä.

Irzik ja Nola (2010) omaksuvat LTL-analyysissään joukko-opillisen lähestymistavan ja pi-
tävät luonnontieteiden joukolle parhaimmin soveltuvana polyteettistä perheyhtäläisyyslä-
hestymistapa. Tässä mallissa ominaisuuksien virittäjäjoukko O sisältää kaikki n kpl luon-
nontieteiden ominaisuuksia. Jokin toiminta on osa luonnontieteiden perhettä (so. joukkoa)
L, jos ja vain jos sen voidaan ajatella sisältävän kaikki n joukon O ominaisuutta, tai minkä
tahansa (n − 1)-konjuktion ominaisuuksista, tai minkä tahansa (n − 2)-konjunktion jne.
Perhe P on kuitenkin polyteettinen, sillä mikään yksittäinen ominaisuus ei ole välttämä-
tön eikä myöskään riittävä siihen kuulumiselle.

Tällainen malli antaa mahdollisuuden luonnontiede-käsitteen yksityiskohtaiseen kuvaa-
miseen alatieteiden ominaisuuksien avulla ja tukeutuu tieteellisen yhteisön konsensuk-
seen siitä millainen toiminta voidaan lukea osaksi luonnontieteitä. Perheyhtäläisyyslähes-
tymistapa on siis määritelmän sijaan dekskriptiivinen kuvaus. Perheyhtäläisyyslähesty-
mistapa ei kuitenkaan typisty relativismiksi, vaan sallii luonnontieteiden selkeän erotte-
lun muista ihmistoiminnan lajeista esimerkiksi pitämällä naturalismia välttämättömänä
filosofisena lähtökohtana kaikille luonnontieteille (Irzik & Nola, 2014).

LTL kattaa laajan kokonaisuuden hyvin vaihtelevia piirteitä, joita on jäsennetty katego-
rioihin. LTL-kategorioita ei ole tarkoitettu tulkittaviksi aidosti erillisinä tieteen osa-alueina,
vaan toisiinsa limittyneinä erottamattomina puolina samasta kokonaisuudesta, jonka voisi
eritellä toisinkin (Irzik & Nola, 2014). Seuraavissa alakappaleissa 2.1.1-2.1.3 käydään tiivis-
tetysti läpi kirjallisuudessa kuvattujen LTL-kategorioiden sisällöt.

2.1.1 Luonnontieteet kognitiivis-episteemisenä systeeminä

Aloittaen luonontieteiden keskeisistä kognitiivisistä ja episteemisistä peruspiirteistä Irzik
ja Nola muodostivat seuraavat kategoriat (2014; 2010):

KE1) Tutkimusprosessit kattaa muun muassa tutkimuksen kysymyksenasettelun, obser-
voinnin, aineiston keräämisen ja luokittelun, kokeiden suunnnitelun, hypoteesien
muotoilun, mallien ja teorioiden konstruoinnin ja vertailun, käsitteiden kontruoin-
nin sekä matemaattisten menetelmien soveltamisen.

KE2) Tavoitteet ja arvot sisältävät ennustamisen, selittämisen, johdonmukaisuuden, yk-
sinkertaisuuden, ennusteiden uutuuden, luonnon ilmiöiden selittämisen naturalisti-
sista lähtökohdista käsin, toteuttamiskelpoisuuden, testattavuuden, totuuden lähes-
tymisen ja empiirisen sopivuuden. Näiden tavoitteiden ei ole kaikkien toteudutta-
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va, mutta ne muodostavat arvojen joukon, jonka varassa tiedeyhteisö tekee valintoja
mm. kahden kilpailevan teorian välillä.

KE3) Metodit ja metodologiset säännöt tarkoittavat deduktiivisen, induktiivisen ja ab-
duktiivisen päättelyn lajeja tieteellisen metodin tradition kontekstissa. Tämä katego-
ria kattaa monia metodeja ja sääntöjä, muun muassa:

• Hyvin testattavien hypoteesien/teorioiden/mallien kontruoiminen

• Teorioiden ad hoc -korjausten välttäminen

• Selittävyyden suosiminen valittaessa kilpailevien teorioiden välillä

• Uusien ennustusten tuottamisen kyvyn suosiminen valittaessa kilpailevien teo-
rioiden välilä

• Epäjohdonmukaisten teorioiden hylkääminen

• Yksinkertaisuuden suosiminen valittaessa kilpailevien teorioiden välillä

• Aiempien teorioiden ansioiden selittämisen edellytys uusille teorioille

• Hypoteesien testaaminen kokeiden avulla

Yllä listatun kaltaiset metodologiset säännöt eivät ole täysin totuudenmukaisia deks-
riptiivisiä kuvauksia tieteilijöiden tutkimustyöstä, vaan idealisaatioita, joiden pääl-
limmäinen tarkoitus on kuvailla tieteilijöiden motiiveja. Vastaavat säännöt eivät ole
koskaan kategorisia imperatiiveja vaan aina riippuvaisia tutkimusasetelmasta.

KE4) Tieteellinen tieto on tieteellisten prosessien lopputuotteiden kokoelma. Näitä ovat
esimerkiksi lait, teoriat, mallit, havaintojen raportointi ja kokeellinen aineisto. LTL-
keskustelu on perinteisesti keskittynyt tiedekasvatuksen alalla nimenomaan tieteelli-
sen tiedon analyysiin.

2.1.2 Luonnontieteet sosiaalis-institutionaalisena systeeminä

Irzik ja Nola täydensivät LTL:n kognitiivis-episteemistä runkoa kategorioilla, jotka kuvaa-
vat luonnontieteitä sosiaalisena systeeminä (2014):

SI1) Ammatilliset aktiviteetit sisältävät akateemiset tapahtumat, tutkimustulosten esit-
telyn tiedeyhteisölle, tutkimusten julkaisun, käsikirjoitusten ja rahoitushakemusten
arvioinnin, tutkimusprojektien koordinoinnin, konsultointityön ja tieteen populari-
soinnin.

SI2) Tieteellinen eetos tarkoittaa sosiaalis-eettistä normistoa, johon tiedeyhteisö vetoaa
tieteilijöitä sitoutumaan. Näitä sekä deksriptiivisesti että normatiivisesti tulkittavia
normeja ovat muun muassa:
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• Tieteen arvioiminen universaalisesti niin, ettei tieteilijän kulttuuritausta vaikuta
hänen tuotostensa arvioihin.

• Tieteilijältä odotetaan organisoitua skeptisyyttä, jota hän pitää ylimpänä aukto-
riteettinaan.

• Tieteilijän omien etujen tai ennakkoluulojen ei pitäisi vaikuttaa hänen rapor-
tointiinsa, jonka pikemmin tulisi olla luonteeltaan sitoutumatonta.

• Tieteen tulokset ovat yhteisöllisiä, siinä mielessä, että ne on saavutettu yhteis-
työn kautta, niiden saavuttaminen on seurausta jaetuista resursseista ja niiden
tulisi muodostaa osa yhteistä kaikille avointa tietopääomaa.

• Tieteilijältä odotetaan älyllistä integriteettiä eli tulosten vääristelemättömyyttä,
havaintoaineiston kattavaa julkaisemista ja plagioimattomuutta.

• Tieteellisen työn aiheuttamia ympäristöhaittoja tulisi välttää.

• Tieteellä tulisi olla vapaus kohdistua mihin tahansa aiheeseen älyllisen integri-
teetin noudattamisen ja ympäristöhaittojen välttämisen periaatteiden sallimissa
rajoissa.

• Tieteen tulisi olla avointa kriittiselle keskustelulle sekä ajatusten ja aineiston
jakamiselle. Tietelijältä odotetaan mielipiteen muuttamista silloin, kun siihen on
hyvät syyt.

SI3) Tieteellisen tiedon yhteisöllinen sertifiointi ja levittäminen viittaa tieteellisen tie-
don sosiaaliseen laatukontrolliin ennen ja jälkeen julkaisun. Tiedeyhteisön toisilleen
osoittama laadullinen valvonta tarkoittaa vertaisarvioinnin lisäksi myös julkaisun
jälkeistä avoimuutta kritiikille, kun julkaisu on asetettu laajasti koko yhteisön saata-
ville. Aikanaan, jos ja kun tieto on käynyt onnistuneesti läpi tällaisen pitkän proses-
sin, voi siitä tulla osa tieteellisen tiedon korpusta jolloin sen opettaminen kouluissa
tulee mahdolliseksi.

SI4) Tieteen yhteisöllisiä arvoja ovat muun muassa vapaus, joka on välttämätön tieteen
toiminnalle; ympäristön kunnioittaminen, joka kattaa sekä tarpeen välttää ympäris-
tön vahingoittamista että velvoitteen edistää esimerkiksi biodiversiteettiä; ja yhteisöl-
listen etujen palveleminen, minkä perusteella tiedeyhteisö voi legitimoida toimintan-
sa yhteiskunnallisesti.

2.1.3 Luonnontieteet poliittis-rahoituksellisena systeeminä

Erduran ja Dagher täydensivät Irzikin ja Nolan LTL-kategorioita talouteen, politiikkaan ja
akateemisiin meriitteihin liittyvillä aihepiireillä (2014):
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PR1) Sosiaaliset organisaatiot ja vuorovaikutukset käsittää yliopistot, tutkimuskeskuk-
set ja erilaiset organisoituneet teollisuusalueet sekä näiden institutionaalisten raken-
teiden sisäiset tutkimusprojektit, työntekiköiden meriitteihin perustuvan arvohierar-
kian ja erityyppiset työsuhteet yhteisön projekteissa. Tähän kategoriaan voi liittää
myös abstrakteja käsitteitä kuten työyhteisön rakentaman keskinäisen luottamuksen.
Näille sosiaalisille rakenteille on tyypillistä liittyä edelleen osaksi laajoja yhteiskun-
nallisia rakenteita kuten armeijaa, teollisuutta, yrittäjyyttä ja kaupankäyntiä.

PR2) Poliittisille valtarakenteille on tieteeseen viitattaessa annettu lähinnä negatiivinen
ideologisen ohjailun merkitys. Tiede voi ja on toiminut historiassa ideologisen val-
lankäytön välineenä epäoikeudenmukaisuutta edistäen. Tieteen poliittinen ohjailu
on esimerkki tieteen manipuloinnista ja hyväksikäytöstä vastoin tieteen yhteisöllisiä
ja episteemisiä arvoja.

PR3) Rahoitussysteemit vaikuttavat tutkimuksen prioriteetteihin, sillä rahoitus johtaa
käytännössä rahoittajan jonkintasoiseen auktoriteettiasemaan rahoituksen saajista
päätettäessä. Rahoitussysteemien turvin tiede kuitenkin tulee ylipäätään taloudelli-
sesti mahdolliseksi. Monissa maissa tiede on julkisrahoitteista, mutta tiede voi myös
kaupallistua, jolloin tieteen tuotteet kuten tieteellinen tieto, voivat jäädä yksityiseen
omistukseen vastoin tieteen julkista luonnetta, joka on keskeinen osa tieteellistä ee-
tosta. Yhteiskunnan juridiset toimet voivat hillitä tällaisia tieteen kaupallistamisen
pyrkimyksiä.

2.2 LTL:a kuvaavat vastakohtaparit

Galilin mukaan (2019) moniselitteiset tulkinnat LTL:sta ovat välttämättä sen sisällöstä seu-
raava vaatimus, joka tekee yksiselitteisyyttä korostavien LTL-luonnehdintojen kuten kon-
sensusnäkökulman onnistumisen mahdottomaksi. Hänen mukaansa totuudenmukaisem-
pia moniselitteisiä LTL-kuvauksia yhdistää komplementaarisuuden ajatus, eli monimuo-
toisen luonnontieteiden kokonaisuuden valottaminen vastakkaisista suunnista. Tällaista
kompelementaarisuutta kuvaavat Galilin ajattelussa vastakohtaparit kuten

1. subjektiivinen – objektiivinen,

2. tunnusteleva – varma,

3. luova – algoritminen,

4. teoreettinen – empiirinen,

5. ainutlaatuinen – yleinen.

Vastakohtaparien on järjestetty listassa niin, että ensimmäiset määreet kuvaavat tutkimus-
työn lähtökohtaa, jota nimitetään tässä tutkielmassa LTL:n idiosynkraattiseksi lähtökohdaksi.
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Toiset määreet kuvaavat tutkimustyön tavoitetta, jota nimitetään LTL:n faktuaalisuuden pää-
määräksi. Näitä idiosynkraattisen lähtökohdan (lyh. IL) ja faktuaalisuuden päämärän (lyh.
FP) määreitä on tulkittu ja tarkennettu seuraavissa alakappaleissa 2.2.1 ja 2.2.2.

2.2.1 LTL:n idiosynkraattinen lähtökohta

IL1) Subjektiivisuus viittaa tieteellisen ajattelun muodostumiseen ensin tutkijan oival-
luksena tai pohtivana kysymyksenä, josta ensimmäisten hypoteesien muotoilu ja
tutkimuksen syventäminen saavat alkunsa. Tämä kattaa tutkijan olettamukset tai aa-
vistukset, joita hän hyödyntää tutkimustyönsä osoittimina ja kannustimina ja jotka
voivat luoda etenkin tutkimusprosessin alkutilanteessa vaikutelman persoonallises-
ta, sääntöihin sitoutumattomasta toimintasta (Polanyi, 1966, s. 76).

IL2) Tunnustelevuus tai tentatiivisuus on tieteille tyypillistä, sillä muuten ei olisi miele-
kästä puhua tutkimisesta ylipäätään, jos tiede tuottaisi jo tutkimusprosessin alku-
tilanteessa riittävän varmennettua tietoa. Yhteisöllisessä mielessä tieteellisen tutki-
muksen tunnustelevuus kattaa kaiken mikä ei vielä tieteellisen yhteisön laajasti hy-
väksymää. Tieteellisten kysymysten kohdalla tunnustelevuudella voidaan kuvata
väittämien kvalitaviista ja aproksimatiivista luonnetta ennen väitteiden numeerista
verifioimista (Galili, 2019).

IL3) Luovuus tarkoittaa erityisellä tavalla suuntautunutta omaperäisyyttä luonnontieteel-
listen rajoitteiden raameissa. Tieteessä luovuus ei ole ymmärrettävissä rajoitteista
vapaana oikeutena, vaan

[k]aikissa vaiheissa omaperäisyyttä kontrolloi vastuuntunne totuuden kas-
vun edistämisestä ihmisten mielissä. Sen vapaus toteutuu täydellisessä
palvelussa [tälle ulkoiselle vastuuntunteen päämäärälle]. [– –]

Monet lähteet ruokkivat mielikuvituksen luovaa sysäystä. Siihen vaikutta-
vat ensisijassa odotetun löydöksen kauneus ja sen ensimmäisenä löytämi-
sen tuoma jännitys. Tieteilijä etsii myös ammatillista menestystä – –. (Pola-
nyi, 1966, s. 77-79)

Tieteellisten teorioiden luominen on syklistä ja iteratiivista toimintaa, jossa mieliku-
vitus säätelee itseään testaten jatkuvasti tuotoksiensa ristiriidattomutta varmennettu-
jen tosiasioiden kanssa (Galili, 2019).

IL4) Teoreettisuuden analysoiminen empiirisyydestä irrallaan on ongelmallista samalla
tavoin kuin havainnon ja siitä tehdyn päätelmän toisistaan erottaminen voivat olla,
sillä teorian ja empirian “yhteys ylittää yksinkertaisen dikotomian muodostaen sym-
bioottisen ykseyden. Opetuksessa niiden jatkuvaa mollemminpuolista vaikutusta
tulisi kontekstualisoida tiedon tuottamisen iteratiivista prosessia havainnollistavilla
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konkreettisilla esimerkeillä.” (Galili, 2019)

Galili jäsentää (2019) teoriat ns. alakohtaisiksi kulttuureiksi (eng. discipline-culture,
erotuksena termistä subculture) eli koherenteiksi ja hierarkisiksi tietosysteemeiksi,
joilla on kaikilla jokin rajallinen pätevyysalueensa ja jotka kokoavat tietoelementtejä
(kuten käsitteitä, lakeja ja malleja) kolmeen tasoon: ytimeen, runkoon ja äärialuee-
seen. Galili korostaa, että teorioiden monipuolinen parantaminen ja verifioiminen
yhtistettynä tutkijoiden väliseen synkroniseen ja diakroniseen dialogiin on olennais-
ta luonnontieteille.

Idiosynkraattisuuden kannalta ajatellen teoreettisuus tarkoittaa teoriakokeiluja, joi-
den parametrit ovat avoinna muutoksille ja joiden kokeilullinen luonne aktiivisesti
tiedostetaan. Tällaiset spekulatiiviset teoriat, mallit tai lait odottavat empiiristä var-
mennusta ja jatkokehitystä, joka osoittaisi niiden olevan koherentteja relevanttien
vakiintuneiden perusteorioiden kanssa. Voi olla, että aluksi persoonallisella tavalla
muotoiltu teoreettinen visio osoittautuu ajan myötä paikkansa pitäväksi.

IL5) Ainutlaatuisuus voi viitata tieteellisen tiedon tai esimerkiksi metodin poikkeuksel-
lisuuteen tai uutuuteen. LTL:een kuuluu, että tieteellinen yhteisö sallii ja jopa roh-
kaisee ainakin jossain määrin poikkeuksellista ajattelua tai luovaa erimielisyyttä, ja
on tilanteita joissa tieteellinen yhteisö palkitsee ainutlaatuista ajattelua korkeimmilla
mahdollisilla kunnianosoituksillaan (Polanyi, 1966, s. 68). Tieteellisen tutkimuksen
osakseen saama kiinnostus on sidoksissa sen ainutlaatuisuuteen, sillä tieteen jatkuva
tavoite on ymmärtää todellisuutta aiempaa kattavammin, tarkemmin ja yhä uusista
näkökulmista.

2.2.2 LTL:n faktuaalisuuden päämäärä

FP1) Objektiivisuuden tai totuudenmukaisuuden suhde tieteellisiin teorioihin on moni-
mutkainen. Pelkkä teorian empiirisyys tai koherentiisuus ei vielä tarkoita, että teoria
olisi totta, mutta sen voidaan tulkita tarkoittavan, että teoria on ainakin approksima-
tiivisesti totta (Thagard, 2007). Thagard perustaa näkemyksensä vakiintuneiden teo-
rioiden kykyyn selittää yhä uusia ilmiötä (eli laajentumiseen) ja tarkentua alempien
todellisuustasojen selityksien myötä (syventymismaksiimi). Vaikka teoria olisi syrjäy-
tetty, sen status voi silti säilyä approksimatiivisesti paikkansapitävänä ja käyttökel-
poisena selitysvoimaisuutensa ansiosta (esim. klassinen mekaniikka).

FP2) Varmuus ja hypoteettisuus ovat ääripäitä vaihteluvälillä, jolle kaikkien luonnontie-
teellisten väittämien voidaan ajatella sijoittuvan (Galili, 2019). Hypoteettisuus koros-
tuu väittämien syntyvaiheessa, kun niiden muotoa ja sisältöä määrittävät tutkijan
subjektiiviset valinnat. Mutta väittämien status voi varmentua iteroinnin, empiirisen
verifioinnin ja laajempaan koherenttiin teoriarakenteeseen liittämisen myötä.
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Toisin sanoen, jatkuvasti laajemmin ja syvemmin ymmärrykselle avautuvan objektii-
visen todellisuuden olemassaolo on luonnontiedeyhteisön elinehto. Luonnontietei-
den pitkäaikainen menestys todistaa tällaisen todellisuuden löytämisen potentiaalin
olemassaolosta. Luonnontieteellisen tutkimustyön onnistuminen on nimenomaan tä-
män kulttuurisista tekijöistä vapaan todellisuuden onnistunutta kuvaamista. Näin
tiedeyhteisö itse huolehtii keskuudessaan tuotetun tiedon riippumattomuudesta yh-
teisöstä.

FP3) Algoritmisuudella viitataan tieteellisen ajattelun taloudellisuuteen, joka kattaa pro-
seduraalisen tiedon, metodit ja säännöt (Galili, 2019). Tieteellinen tieto on kulutus-
tuote, jonka muotoutumisen jokaista vaihetta ei ole tarpeen läpikäydä voidakseen
hyödyntää sitä.

Kuitenkaan tietoa tutkimuksen prosesseista, standardiratkaisuista tai automatisoi-
duista tehtäväsarjoista ei voi erottaa luovuudesta. Esimerkiksi LTL:n kognitiivis-
episteemisen kategorian KE3 metodologiset säännöt ovat idealisaatioita, joiden so-
piva soveltaminen ei ainoastaan vaadi tutkijalta niiden sisäistämistä, vaan myös oi-
keanlaista luovaa tilannetajua valittaessa minkälaista yhdistelmää niistä on tarkoi-
tuksenmukaista painottaa erilaisissa tutkimusasetelmissa.

FP4) Empiirisyys jossakin muodossa on luonnontieteille tyypillistä, mutta empiirisyyden
sisältö vaihtelee suuresti luonnontieteestä ja tutkimuskysymyksestä toiseen. Tieteel-
lisen väitteen tarkka kvantitatiivinen verioifiminen on vain harvoin mahdollista, tar-
kimmillaan verifiointi toteutuu fysiikassa. Luonnontieteiden empiirinen havainnoin-
ti liittyy kiinteästi havaitsijan sisäistämään hiljaiseen tietoon, joten havainto ja pää-
telmä on nähtävä toisiinsa sekoittuneina toimintoina (Galili, 2019). Koherentistisesta
näkökulmasta tarkasteltuna empiirisyydellä voidaan tarkoittaa selittävän koherenssin
maksimoimista (ks. Thagard, 2000, s. 48-51).

FP5) Yleisyys tai universaalisuus on välttämätöntä luonnontieteelliselle tiedolle, jotta sen
kommunikointi, todentaminen ja jatkokehitäminen eri taustoista tulevien tutkijoiden
välillä olisi mahdollista. Luonnontieteellisen tiedon yleisyys saavutetaan objektiivi-
suuteen pyrkimisen ja yleisluonteisen tieteellisen kielenkäytön avulla. Kun tieto on
objektiivista, se on verifioitavissa missä tahansa yhteisössä, ja toisaalta kun tieto on
muotoiltu yleisluonteisella tavalla, sen kommunikointi alan piirissä mahdollistuu.
Onnistuneen kommunikoinnin edelletys on oikean julkaisumallin hyödyntäminen
(Gilbert, 1976).

Yleisyys voidaan tulkita myös laajalle levinneenä hyväksyntänä, kuten vakiintunei-
den luonnontieteellisten perusteorioiden kohdalla. Tällainen teorioiden yleisyys on
kuitenkin aina ymmärrettävä hyvin määriteltyjen parametrien rajoittamana (Galili,
2019).
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2.2.3 Ajattelun idiosynkraattisesta lähtökohdasta akkreditoituun faktuaaliseen tietoon

Idealisoidusti ajatellen subjektiiviset luonnontieteiden tutkijat tuottavat objektiivista tie-
toa. Tutkimusprosessin idionsynkraattisessa lähtökohdassa tutkimuksen tekijän persoona
on tiivisti läsnä hänen aavistaessaan jotain uutta, johon hänen mielenkiintonsa kiinnit-
tyy. Vain tutkija itse ja hänen lähimmät yhteistyökumppaninsa voivat olla tutkimuksen
alkuvaiheessa vakuuttuneita mielenkiinnon kohteen tieteellisestä arvosta. Tutkijan tehtävä
on lopulta vakuuttaa oman alansa keskeiset sosiaaliset verkostot löydöksen pätevyydestä
muotoilemalla ja todentamalla se luonnontieteellisesten konventioiden mukaisesti, jolloin
uusi tieto voi saavuttaa akkreditoidun (s.o. vertaisarvioidun, autoritatiivisten julkaisuka-
navien levittämän ja laajasti hyväksytyn) faktuaalisen (s.o. empiirisesti varmennetun, tois-
tettavissa olevan ja alan perusterioiden kanssa koheretin) statuksen.

Luonnontieteiden idiosynkraattista lähtökohtaa on kuvattu muun muassa seuraavilla ta-
voilla:

[E]deltäkäsin katsottuna tieteellisen löydöksen tapahtuma vaikuttaa persoo-
nalliselta ja epämääräiseltä. Se alkaa ongelmaan liittyvistä yksityisistä aavis-
tuksista, pienistä palasista siellä täällä jotka vaikuttavat vihjaavan kohti jotakin
piilotettua. Nämä vihjeiden palaset näyttävät vielä tuntemattoman koherentin
kokonaisuuden osasilta. Tämän alustavan vision on muututtava persoonalli-
seksi piintymäksi, sillä ongelma joka ei vaivaa meitä ei ole ongelma, sillä ei ole
vetovoimaa, sitä ole olemassa. Tämä piintymä, joka kannustaa ja ohjaa meitä,
koskee jotakin sellaista, jota sanat eivät voi tavoittaa. Sen sisältö on määrittele-
mätön, epämääräinen, puhtaasti henkilökohtainen. Todellakin prosessia joka
tuo sen päivänvaloon tullaan pitämään löydöksenä juuri siksi, että sitä ei olisi
voinut saavuttaa vain sinnikkäästi soveltamalla eksplikoituja sääntöjä annettui-
hin faktoihin. Todellistä löytäjää tullaan juhlistamaan hänen mielikuvituksensa
rohkeasta käytöstä, joka ylitti ajattelun mahdollisuuksien meren tutkimattomia
vesiä. (Polanyi, 1966, s. 75-76)

Luonnontiede jo olemassa olevana ja valmiina on objektiivisin ihmisen tun-
tema asia. Mutta luonnontiede muotoutumisensa vaiheessa, luonnontiede ta-
voiteltavana päämääränä, on yhtä subjektiivinen ja psykologisesti määräytyvä
kuin mikä tahansa ihmistoiminnan laji – –. (Einstein, 1934, s. 112)

Akkreditoitu faktuaalisuus perustuu tieteellisen tiedon julkaisussa tapahtuvaan tietoväit-
tämien eksplikointiin. Tässä prosessissa uusi tieto tiivistetään niitä tutkineen henkilön
persoonasta riippumattomien faktuaalisten väittämien ja apuväittämien kokoelmaksi. Tä-
mä tieto esitetään tietyn julkaisumallin raameissa, joka jäsentää tutkimuksen julkaisijan
ajattelua. Nämä mallit muodostavat perheyhtäläisyyden periaatteiden mukaisia perheitä.
Toimiminen oikean malliperheen piirissä, niin että alan kollegat ymmärtävät uutta tutki-
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musta, mahdollistaa onnistuneen tieteellisen kommunikoinnin. (Gilbert, 1976)

Käytännössä laatustandardeista huolehtii kautta koko luonnonteiden joukon mekanismi,
jota voidaan nimittää keskinäisen kontrollin periaatteeksi. Se tarkoittaa yksinkertaisuudes-
saan sitä, että tieteilijät tarkkailevat toisiaan altistumalla negatiivisessa mielessä toistensa
kritiikille ja positiivisessa mielessä toistensa kannusteille. Näin syntyy tieteellinen käytäntö,
joka säätelee tiedeyhteisön sisäistä resurssien jakoa. Vain kunkin luonnontieteen erityis-
osaajat voivat muodostaa alansa kehitystä ja laatua kontrolloivia auktoriteettihierarkioita,
mutta suuressa koko akateemisen maailman kattavassa kuviossa nämä erityisalat nivou-
tuvat päällekkäisiksi naapurustoketjuiksi. Luonnontieteiden alakohtaisten laatustandardien
erot tasoittuvat tällaisten ketjutettujen rakenteiden välityksellä vaikuttavan keskinäisen
kontrollin kautta. Tästä seuraa, että luonnontieteilijät luottavat toisten alojen varmennet-
tuihin tuloksiin ja tukevat toisiaan alasta riippumatta kysymyksissä luonnontieteiden ylei-
sestä auktoriteetista yhteiskunnassa. (Polanyi, 1966, s. 72)

2.2.4 Vastakohtaparien ja LTL-kategorioiden välinen suhde

LTL-kategoriat ovat ennen kaikkea LTL-analyysiä auttavia yläkäsitteitä. Ne ohjaavat suu-
ren LTL-kokonaisuuden hahmottamista ja ne voisi rajata toisinkin. Kaikilla luonnontieteil-
lä voidaan tunnistaa kunkin LTL-kategorian mukaisia piirteitä, mutta vaihtelevuus luon-
nontieteiden välillä on erityisen suurta kognitiivis-episteemisten kategorioiden kohdalla
johtuen eri luonnontieteiden tutkimuskohteiden erilaisuuksista. Esimerkiksi biologian lai-
nalaisuudet eivät ole samalla tavalla kvantifioitavissa, kuten fysiikan, tai kemiaan kuuluva
tutkimuskohteen manipuloiminen laboratoriossa olisi mahdotonta tähtitieteessä. Toisaal-
ta sosiaalis-institutionaalisissa ja poliittis-taloudellisissa kategorioissa luonnontieteet ovat
lähellä toisiaan.

LTL-kategorioiden tavoin vastakohtaparit ovat kaikkien luonnontieteiden tarkasteluun so-
veltuvia yleiskäsitteitä. LTL:n mielekkään käsittelyn kannalta vastakohtaparien kaltaisten
komplementaaristen merkitystasojen huomioon ottaminen on oikeastaan välttämätöntä
(Galili, 2019). Vastakohtaparit kuvaavat kehitysprosessia tutkijoiden ja tutkijayhteisöjen
inhimillisten resurssien (kuten luovuuus tai ainutlaatuisuus) ohjaamisesta ja kehittämi-
sestä luonnontieteiden palveluun (kuten objektiiviseksi tiedoksi tai optimoiduksi proses-
siksi). Vastakohtaparien kautta hahmotettuna luonnontieteet näyttäytyvät sekä dynaami-
sen muodostumisen tilassa – joilloin ne ovat orgaanisella tavalla tunnustelevia ja suuntaa
etsiviä inhimillisiä projekteja – että staattisen varmuuden tilassa – jolloin luonnontieteet
vaikuttavat ikään kuin epäorgaanisilta ja tyydyttävästi varmennettuun päätepisteeseen
tulleilta tietojärjestelmiltä. Suuren osan viimeaikaisesta väittelystä LTL-kasvatuksen alalla
konsensusnäkökulman puolustajien ja kriitikoiden välillä voi nähdä kulminoituvan tul-
kinnallisiin eroihin tästä luonnontieteiden kaksitasoisen rakenteen (dynaamisuuden ja
staattisuuden) merkityksestä.
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Tämän tutkielman tavoite on tuottaa synteesi perheyhtäläisyyslähestymistavan ja Gali-
lin LTL-väittämiä koskevien parannusehdotusten (2019) välillä. Tavoitetta varten LTL-
kategorioiden joukot tulkitaan uudelleen komplementaaristen dynaamisuuden ja staat-
tisuuden rakenteiden valossa, joita vastakohtaparit kuvaavat. Tässä näkökannassa luon-
nontieteiden systeeminen kokonaisuus (KE-, SI- ja PR-systeemit) pyritään sanoittamaan
vastauksena kaiken luonnontieteellisen toiminnan taustalla vaikuttavaan, mutta tiedekas-
vatuksellisessa LTL-keskustelussa harvoin ilmaistuun peruskysymykseen: “Miten idiosyn-
kraattisen ajattelun lähtökohdasta päädytään onnistuneesti akkreditoituun faktuaaliseen
tietoon?”

KE1-4) Kognitiivis-episteemisten kategorioiden kuvaama systeemi kattaa sisällöllisiä,
diagnostisia ja operationaalisia LTL-piirteitä. Näiden sisältöjen typistäminen ainoas-
taan eksplikoitavissa olevaksi tiedoksi antaisi väärän kuvan KE-systeemin kokonai-
suudesta. KE-systeemiin liittyy väistämättä myös hiljaisen tiedon kaltaista implisiit-
tistä sisältöä, joka ei ole deklaratiivisessa muodossa opetettavissa olevaa kirjatietoa,
vaan osaamista. Osaaminen LTL:n kontekstissa tarkoittaa tutkivan subjektin kykyä
mukautua havaintokohteen objektiivisiin rajoitteisiin ja löytää merkityksellisiä tapoja
jäsentää ja kuvailla niitä.

Tutkijayhteisössä välitetyt tutkimustraditiot ovat kontekstisidonnaisia, hiljaista ja ek-
splikoitua tietoa yhdisteleviä kokonaisuuksia, joiden tarkoitus on antaa vastaus ky-
seisen alan piirissä tutkimustyön peruskysymykseen “Miten tutkija muodostaa on-
nistuneesti faktuaalista tietoa persoonallisista oivalluksistaan?” Ratkaisut tähän pe-
ruskysymykseen vaihtelevat alojen välillä johtuen poikkeavista reunaehdoista, joita
alan tutkima luonnon osa-alue tutkimustyölle asettaa. Juuri tästä syystä perheyhtä-
läisyyslähestysmistavan hyödyntäminen on noussut tiedekasvatuksellisessa keskus-
telussa esiin.

Ilman tutkijan ajattelun idiosynkraattiseen lähtökohtaan paikantuvia inhimillisiä re-
sursseja, kuten mielikuvistusta, ei ole tieteen eteenpäin pyrkivää kehitystä tai tarvet-
ta KE-systeemillekään. Siis ilman uusia hypoteeseja ei ole mitään mistä muodostaa
uutta faktuaalista tietoa – tarvitaan jokin luova komponentti, joka voidaan syöttää
tutkimustraditioille uusien tulosten saamiseksi. Tiedekasvatuksen kannalta on on-
gelmallista, jos tätä KE-systeemin olemassaolon perusedellytystä (tutkijan luovuutta
jne.) ei erikseen ilmaista. Olennaisesti KE-systeemin funktio on yhdistää kaksi en-
sisilmäykseltä näennäisen yhteensovittamatonta merkitystasoa – persoonallinen ja
persoonaton, tai idiosynkraattinen ja faktuaalinen – käytännön tutkimustyössä yh-
deksi toimivaksi tiedon tuottamisen prosessiksi.

SI1-4) Sosiaalis-institutionaalisten kategorioiden kuvaama systeemi ohjaa tutkijaa hä-
nen persoonansa ja tutkijayhteisönsä tasoilla. KE-systeemi on ikään kuin painottu-
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nut tutkimuksen faktuaalisuuden varmistamiseen, kun taas SI-systeemi on keskitty-
nyt tutkimuksen akkreditointiin, mutta kuitenkin niin, että nämä systeemit on näh-
tävä kytkeytyneinä tiiviisti toisiinsa eikä niiden tavoitteiden erittelyä pidä korostaa
liikaa.

SI-kategoriat sisältävät myös niitä luonnontieteiden piirteitä, jotka huolehtivat tie-
teen olemassaolon kannalta olennaisen tärkeistä toimintaedellytyksistä, kuten tie-
teellisestä vapaudesta, tulosten vääristelemättömyydestä jne. Tällaisten reunaehtojen
omaksuminen sosiaalisen ympäristön tasolla on olennaista yhteisöllisille ja yksilöl-
lisille onnistumisille KE-systeemin tasolla, jotta tiede ei näivettyisi sen prosesseihin
puuttuvan sosiaalisen ohjailun seurauksena. Toisin sanoen, siinä missä KE-systeemi
ohjaa tutkijoiden inhimillisten resurssien kanavoitumista kohti faktuaalisuuden pää-
määrää, SI-systeemi tukee tätä prosessia erilaisin yhteisöllisin keinoin.

PR1-3) Poliittis-rahoituksellisten kategorioiden kuvaaman systeemin pääasiallinen teh-
tävä on tukea ja mahdollistaa luonnontieteiden toimintaa yhteiskunnassa. Positiivi-
sessa ideaalitilanteessa PR-systeemin suhde LTL:een ja idiosynkraattisen lähtökoh-
dan ohjaamiseen kohti faktuaalisuuden päämäärää on symbioottinen, jopa huomaa-
maton, eikä tällöin niiden sisällöstä jää välttämättä paljon sanottavaa. Tästä syystä
PR-kategorioiden tulkitseminen negaation kautta on ymmärrettävää ja ehkä juuri
siksi niihin liittyy Erduranin ja Dagherin (2014) kuvauksessa varsin negatiivisia si-
sältöjä, kuten tieteen politisoituminen, militarisoituminen ja kaupallistuminen.

Negatiivisessa tilanteessa, kuten esimerkkiksi Neuvostoliitossa, tieteen poliittinen
ohjailu voi olla niin voimakasta, että se tekee LTL:n mukaisen tieteellisen toimin-
nan jopa mahdottomaksi. Tällainen PR-systeemi ei varsinaisesti kuvaile LTL:a, vaan
pikeminkin sille rinnakkaista ja vierasta arvo- ja tavoitejärjestelmää. Neuvostolii-
ton harjoittama tieteellisen vapauden valtiollinen kontrolli paljastaa kontrastin ta-
voin millaiset yhteiskunnalliset olosuhteet akateeminen toiminta tarvitsee ollakseen
LTL:n mukaista.

Politiikan tai talouden ohjaillessa liikaa tieteellistä työskentelyä, luonnontieteellistä
tietoa voidaan toki akkreditoida tieteen sosaalisella tasolla, mutta tiedon faktuaa-
lisuus ei välttämättä enää toteudu. Faktuaalisuuden tavoitteen vääristäminen taas
johtaa tieteilijöiden turhaututumiseen heidän joutuessaan mukautumaan esim. vää-
ristyneisiin sosiaalisiin sopimuksiin objektiviisuuden sijaan. Tämä tarkoittaa samalla
LTL:n idiosynkraattisen lähtökohdan korruptoitumista, jolloin esim. luovuus rajoite-
taan palvelemaan poliittista agendaa, eikä aitoa luonnontieteiden edellyttämää luo-
vuutta (ks. IL4-vastakohtamääreen selitys) ole mahdollista toteuttaa.
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2.2.5 Luonnontieteet metakategorioiden hierarkisena systeeminä

Romero-Maltrana ja Duarte pyrkivät niinikään integroimaan tavoitteellisen inhimillisen
toiminnan kehitysakselin osaksi perheyhtäläisyyslähestymistapaa (2022). He hahmottavat
perheyhtäläisyyslähestymistavan mukaiset kategoriat uudelleen metakategorioina, jotka
eivät koske vain luonnontieteitä vaan yleisesti kaikkea tavoitteellista ja organisoitunutta
ihmistoimintaa. Tämän viitekehyksen etuna on, että se tunnistaa, toisin kuin konsensus-
näkökulman tai perheyhtäläisyyslähestymistavan mukaisille LTL-muotoiluille on tyypil-
listä, ettei minkään laajuinen piirteiden luettelo pysty vastaamaan edes osittain tyydyttä-
västi luonnontieteiden demarkaatio-ongelmaan. Tämän oivalluksen seurauksena tiedekas-
vatuksen keskeisen tavoitteen, tieteellisen lukutaidon edistämisen, mielekkyys on vaaras-
sa, sillä ilman edes osittaista vastausta demarkaatio-ongelmaan on mahdotonta muotoilla
tieteellisen lukutaidon sisältöä. Metakategoriatulkinta löytää ulospääsyn tästä dilemmas-
ta korostamalla vertailevien erittelyjen merkitystä tiedekasvatuksessa: LTL-kategoriat ovat
vain raami, jonka sisällä käytävä komparatiivinen keskustelu luonnontieteiden piirteistä
suhteessa muihin ihmistoiminnan lajeihin mahdollistaa aidon tieteellisen lukutaidon ke-
hittymisen. Tällöin LTL:n perusolemus ei saa enää muotoaan piirteiden kuvailusta, vaan
hahmottuu luonnontieteellistä toimintaa sisältä käsin tapauskohtaisesti tarkastelemalla ja
aina suhteessa muihin tavoitteellisen ihmistoiminnan lajeihin ollen näin ennen kaikkea A)
metakategorioiden mukaisesti hierarkisesti järjestäytynyttä (1. tavoite, 2. metodit, 3. aktivi-
teetit ja 4. tuotteet) ja B) perusolemukseltaan ihmislähtöistä.

Romero-Maltranan ja Duarten ajatusta kaiken tieteellisen toiminan ihmislähtöisyydestä
mukaillen kappaleessa 2.2.3 kuvailtu IL-FP-kehitysakseli hahmotetaan tässä tutkielmassa
erottamattomaksi osaksi perheyhtäläisyyslähestymistavan mukaisia eri systeemien alaisia
kategorioita. IL-FP-kehitysakseli perustuu Galilin (ks. 2019) tarkennuksiin konsensusnä-
kökulman väittämiin, mutta tässä tutkielmassa tämä sama vastakohtaparinäkökulma joh-
taa myös perheyhtäläisyyslähestymistavan uudelleentulkintaan yhdistämällä se Romero-
Maltranan ja Duarten hierarkisten metakategorioiden ajatukseen. Tällöin 1) tutkijan inhi-
milliset resurssit ovat kaiken tieteellisen toiminnan peruslähtökohta, 2) tieteen päämää-
ränä on idiosynkraattisista aineksista riisutun faktuaalisen tiedon tuottaminen, ja 3) KE-,
SI- ja PR-systeemit muodostavat metakategorioiden hierarkian, jonka funktio on tutkijan
inhimillisten resurssien ohjaaminen kohti faktuaalisuuden päämärää. Näistä vaatimuksis-
ta uudelle perheyhtäläisyyslähestymistavan mukaiselle LTL-luonnehdinnalle päädytään
seuraavaan näkemykseen raameista, joiden puitteissa LTL:a tässä tutkielmassa tulkitaan:

1. Tutkijan inhimilliset resurssit, joihin IL-määreet viittaavat, muodostavat tieteen kes-
keisen lähtökohdan, jota KE-systeemi pyrkii rajoittamaan ja hyödyntämään tuottaak-
seen tehokkaasti luotettavaa faktuaalista tietoa, johon FP-määreet viittaavat.

Tällöin on ensin asetettava tutkimukselle päämäärä (KE2: Tavoitteet ja arvot), jonka
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saavuttamiseksi on valittava strategia (KE3: Metodit ja metodologiset säännöt). Valit-
tu strategia ohjaa aktiviteetteihin (KE1: Tutkimusprosessit), jotka tuottavat lopullisen
tuotteen (K4: Tieteellinen tieto). (ks. Romero-Maltrana ja Duarte, 2022)

2. SI-systeemin tehtävänä on tarkkailla KE-systeemin ihanteellisen toiminnan toteutu-
mista huolehtien tutkijayksilön ja -yhteisön välisestä vuorovaikutuksellisesta tasa-
painosta, jolloin sekä tutkijan vapautta kuvaavat IL-määreet että tieteellisen toimin-
nan rajautumista kuvaavat FP-määreet löytävät paikkansa tieteen toiminnassa.

Kuten KE-systeemissä, SI-systeemi voidaan hahmottaa tavoitteellisen ihmistoimin-
nan yleisen rakenteen – 1) tavoite, 2) strategia, 3) aktiviteetit ja 4) lopputuotteet –
kautta, mutta KE-systeemille alisteisesti. SI-systeemin tavoite (SI4: Tieteen yhteisölli-
set arvot) saa merkityksensä KE-systeemin vakaan toiminnan turvaamisesta. Strate-
giana (SI2: Tieteellinen eetos) toimii kokonaisvaltainen formatiivinen visio vastuul-
lisesta tieteilijästä, joka tavoittelee objektiivista ja avoimesti jaettua tietoa. Tämä stra-
tegia sanelee sosiaalisen tason aktiviteetit (SI1: Ammatilliset aktiviteetit), joiden va-
rassa tiedeyhteisö rakentuu ja uusiutuu. Lopputuotteena muodostuu KE-systeemin
onnistuneen toiminnan kannalta olennaisia sosiaalisen tason toimintoja (SI3: Tieteel-
lisen tiedon yhteisöllinen sertifiointi ja levittäminen).

3. Korkeimmalla sosiaalisen organisoitumisen tasolla PR-systeemi edustaa tieteen tuot-
teiden yhteiskunnallista käyttöympäristöä, kuten akateemista työyhteisöä, tieteen
rahoittajia ja muita lopputuotteen eli tiedon kuluttajia. Näiden tahojen intressinä on
tieteen vapauden ja toimintamahdollisuuksien turvaaminen yhteiskunnassa, mutta
toisaalta myös tieteen tulosten hyödyntäminen julkisiin ja yksityisiin päämääriin.

2.3 Opetussuunnitelmien perusteiden LTL-analyysi

2.3.1 Miten perheyhtäläisyyslähestymistapaa on hyödynnetty aiemmin opetussuunni-
telmien analysoinnissa?

Perheyhtäläisyyslähestymistapaan perustuvien opetussuunnitelma-analyysien tuottamia
keskeisiä tuloksia (ks. Cheung ja Erduran, 2022) ovat mm. LTL-kategorioiden esiintymien
vertailut eri aineistojen välillä (esim. Kaya ja Erduran, 2016), LTL-kategorioiden sisäisten
piirteiden tarkennukset (esim. Cheung, 2020), opetussuunnitelmadokumenttien LTL:n
kannalta ongelmallisten epätarkkuuksien tai virheiden tarkastelut (esim. Park ym., 2020)
sekä kategorioiden välisiin yhteyksiin liittyvät löydökset (esim. Yeh ym., 2019).

Nämä tutkimukset hyödyntävät usein hermeneuttisina malleina graafisia esitystapoja
kuten LTL-tutkimukseen varta vasten luotua ns. perheyhtäläisyyslähestymistapapyörää
(engl. FRA wheel). Laadullisen sisällönanalyysin tukena tutkimuksissa on hyödynnetty
avainsanojen koodaukseen liittyviä frekvenssejä ja viime vuosina erityisesti episteemisten
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verkkojen analyysiä (ks. Caramaschi ym., 2022; Cheung, 2020).

Alan empiirisen tutkimuksen peruspiirre on ollut tunnistaa opetussuunnitelmadokumen-
teista LTL-kategorioita ja herättää keskustelua opetussuunnitelmissa havaituista puutteis-
ta. Se mikä on tulkittavissa puutteeksi on riippunut paljolti kategoriakattavuudesta eli
siitä esiintyvätkö kaikki (erityisesti SI- ja PR-systeemien) kategoriat opetussuunnitelmas-
sa. Kuten edellä kappaleissa 2.1 ja 2.2 on pyritty osoittamaan, pelkkä kategoriakattavuus
ei tavoita luonnontieteiden keskeistä kehitysulottuvuutta, joka syntyy idiosynkraattisen
lähtökohdan ja faktuaalisuuden päämäärän välille. Tämä kehityksen akseli on olennainen
yritettäessä ymmärtää miten eri LTL-kategoriat suhtautuvat hierarkisesti toisiinsa. Tällä
taas on suora yhteys kysymykseen, kuinka LTL:a voidaan käsitellä holistisena kokonai-
suutena – joka on samalla tavoitteellisen ihmistoiminnan että metodologisen varmenta-
misen ja sosiaalisen sertifioinnin tasojen läpäisemä. Holistisesti tulkittu LTL on ollut esillä
tiedekasvatuksen alan tavoitteena jo pitkään (ks. esim. Allchin, 2011).

2.3.2 Tutkimuskysymykset

1. Miten perheyhtäläisyyslähestymistapaan perustuvaa opetussuunnitelmien analyysia
voidaan parantaa ottamalla osiossa 2.2 käsitellyt Galilin vastakohtaparit huomioon?

2. Miten vuosina 2006 (ks. Opetushallitus, 2003) ja 2021 (ks. Opetushallitus, 2019) käyt-
töön otettujen lukion opetussuunnitelmien perusteet (lyh. Lops-perusteet) eroavat
uuden tutkimusmallin valossa?

2.3.3 Tutkimusmalli vastauksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseen

Lukion opetussuunnitelmien perusteiden analyysissä rajoitutaan laboratoriotyöskentelyä
sisältäviin luonnontieteellisiin oppiaineisiin, eli fysiikkaan ja kemiaan. Lähestymistavaksi
on valittu laadullinen sisällönanalyysi ja metodiksi teorian ohjaama koodaus, jolla pyri-
tään syventymään seuraaviin apukysymyksiin:

1. Miten opetussuunnitelman perusteet huomioi luonnontieteiden ihmislähtöisyyden?

• Tavoitteena on selvittää, löytyykö Lops-perusteista sellaisia sisältöjä, jotka oh-
jaavat käsittelemään luonnontieteellisen työskentelyn idiosynkraattisen lähtö-
kohdan piirteitä.

• Havaintoja verrataan kappaleen 2.2.1 IL-kategorioihin.

2. Miten opetussuunnitelman perusteet huomioi luonnontieteiden tavoitteen tuottaa
faktuaalista tietoa?

• Tavoitteena on selvittää, löytyykö Lops-perusteista sellaisia sisältöjä, jotka oh-
jaavat käsittelemään luonnontieteelisen tiedon faktuaalisuuden päämäärän piir-
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teitä.

• Havaintoja verrataan kappaleen 2.2.2 FP-kategorioihin.

3. Kattaako opetussuunnitelma luonnontieteet sekä KE-, SI- että PR- systeemien näkö-
kulmista?

• Tavoitteena on selvittää, tukeeko Lops-perusteet LTL:n kokonaisvaltaista opet-
tamista.

• Havaintoja verrataan kappaleessa 2.2.5 esitettyyn metakategoriamalliin KE- ja
SI-systeemeistä tavoitteellisen ihmistoiminnan muotoina, joiden hierarkinen ra-
kenne sisältää 1) tavoitteen, 2) strategian (eli metodit) 3) aktiviteetit ja 4) tuot-
teet.

PR-systeemin kategorioihin ei sovelleta hierarkisten metakategorioiden ajatusta,
mutta niihin viittaavat maininnat noteerataan.

3 Tulokset ja analyysi

3.1 LTL:n idiosynkraattinen lähtökohta

3.1.1 Subjektiivisuus

Lops-perusteet 2006

Oppilaan ajattelun omakohtaisuus huomioidaan selkeästi oppimisen lähtökohtana, joh-
tuen konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä, jonka pohjalta Lops-perusteet on laadittu:

“Opiskelija oppii tarkastelemaan luonnon rakenteita ja ilmiöitä omien aikaisempien tieto-
jensa ja käsitystensä valossa.” (Opetushallitus, 2003, s. 144)

Kemian osalta konstruktivistisen näkökannan mukainen oppilaan ajattelun persoonallisen
lähtökohdan positiivinen painotus ei ilmene vahvasti Lops-perusteiden tekstistä. Kuiten-
kin oppilaan lähtökohdat jossain määrin huomioidaan. Mutta olennaisesti tässä opetus-
suunnitelmassa näkyy, että sen kohteena on varsin perinteinen oppiaine. Tällöin opetuk-
sen tavioitteita ei rakenneta oppilaan oivallusten, vaan perustaitojen harjoittelun varaan:

“Monipuolisin työtavoin ja arviointimenetelmin opiskelijoita ohjataan kemian tietojen ja
taitojen sekä persoonallisuuden kaikkien osa-alueiden kehittämiseen. Kemian opetuksen
toteutuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden opiskeluvalmiudet – –.” (Opetushallitus,
2003, s. 152)
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Lops-perusteet 2021

Konstruktivistinen näkökulma ja sen myötä oppilaan ajattelun omakohtaisuuden huo-
mioon ottaminen painottuu edelleen fysiikan tavoitteissa:

“Opiskelijan aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat
johdonmukaiseksi käsitykseksi ympäröivästä todellisuudesta opiskelijoiden ja opettajien
vuorovaikutuksessa ja fysiikan teorioiden avulla.” (Opetushallitus, 2019, s. 249)

Myös kemian tavoitteissa oppilaan ajattelun lähtökohtien tunnistamiselle asetetaan tällä
kertaa selkeä painoarvo:

“Kemian opiskelumenetelmät tukevat työskentelyä, jossa opiskelija tunnistaa omat vah-
vuutensa ja asettaa itselleen tavoitteita. [– –]
Universaalia kemian kieltä lähestytään opiskelijan havaintojen ja arkikielen näkökulmas-
ta.” (Opetushallitus, 2019, s. 259)

3.1.2 Tunnustelevuus

Lops-perusteet 2006

Tunnustelevuus näkyy oppilaiden saamien mittaustulosten luotettavuuden ja merkityk-
sen arvioinnin korostamisena molemmissa oppiaineissa:

“Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee ja tekee yksinkertaisia
mittauksia, kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan tuloksia sekä soveltamaan niitä. [– –]
Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa kokeellisen työskentelyn ja muun
aktiivisen tiedonhankinnan avulla etsiä ja käsitellä tietoa – – sekä arvioida tiedon luotetta-
vuutta ja merkitystä.” (Opetushallitus, 2003, s. 144-152)

Lops-perusteet ei suoraan ohjaa käsittelemään sellaista tentatiivisuutta, jolla tiedeyhteisö
kohtelee spekulatiivisia tieteen väittämiä, kuten esimerkiksi magneettista monopolia, säi-
teoriaa tms. Modernin fysiikan kurssin kohdalla on tavoitteena fysiikan kehityksen käsit-
tely, jolloin voidaan nostaa esille siirtymä tieteellisen tiedon tunnustelevuudesta varmuu-
teen, esim. gravitaatioaaltojen tai Higgsin bosonin löytöhistorioiden kautta. Tämän kal-
tainen mahdollisuus on kuitenkin hyvin implisiittinen eikä Lops-perusteet selkeästi ohjaa
sen suuntaan:

“8. Aine ja säteily (FY8)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä – –.”
(Opetushallitus, 2003, s. 148)
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Lops-perusteet 2021

Tunnustelevuus sisältyy fysiikan tavoitteisiin kattavasti, mm. tutkimustulosten, tietoläh-
teiden ja koko tutkimusprosessin arvioimisena. Opetussuunnitelman näkemys luonnon-
tieteellisen työskentelyn tunnustelevasta peruspiirteestä laajenee kokonaisvaltaisemmaksi
käsitykseksi kuin aiemmissa Lops-perusteissa:

“Tavoitteena on, että opiskelija
• [– –]
• tunnistaa virhelähteiden vaikutuksen mittauksiin
• osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia sekä arvioida niitä ja koko tutki-

musprosessia.
• [– –]
• osaa käyttää monipuolisia tietolähteitä ja arvioida niitä kriittisesti fysiikan tietojensa

avulla.
” (Opetushallitus, 2019, s. 251)

Sama kuvio toistuu kemian kohdalla. Tentatiivisuudelle annetaan entistä monipuolisempi
painotus tutkimustulosten ja -prosessin arviointina:

“Opetus kehittää – – opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua ja ymmärrystä tiedon luotet-
tavuudesta, merkityksestä ja käytöstä. [– –]
Tavoitteena on, että opiskelija osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia sekä
analysoida ja arvioida niitä ja koko tutkimusprosessia.” (Opetushallitus, 2019, s. 259-260)

Tässä aihepiirissä Lops-perusteissa on havaittavissa selvää perustavoitteiden synkronoin-
tia fysiikan ja kemia oppiaineiden välillä. Ne pyrkivät molemmat kiinnittämään aiempaa
enemmän huomiota oppilaan tutkimusprosesseja koskevan arvioimisen kehittämiseen.

Siinä missä aiemmissa Lops-perusteissa tieteen kehityksen näkökulma mainittiin vain mo-
dernin fysiikan kurssin kohdalla, uudemmissa Lops-perusteissa se nostetaan keskeiseksi
oppiainetavoitteeksi molemmissa oppiaineissa (käsitelty tarkemmin kappaleessa 3.1.5).
Niin ollen uudet Lops-perusteet antavat saman implisiittisen mahdollisuuden, mutta ai-
empaa kattavammassa kontekstissa, tarkastella löytöhistorioiden kautta siirtymää tieteelli-
sen väittämän tunnustelevuudesta varmuuteen tai nostaa esille edelleen tentatiivisia väit-
teitä, malleja tai teorioita.

3.1.3 Luovuus

Lops-perusteet 2006

Fysiikan osio painottaa luovuuden merkitystä suoraan:
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“Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija pystyy ratkaisemaan luonnontieteiden
ja teknologian alaan kuuluvia ongelmia fysiikan lakeja ja käsitteitä luovasti hyväksi käyt-
täen.” (Opetushallitus, 2003, s. 144)

Kemian tavoitteista vastaavaa luovuudeen noteeraamista ei löydy.

Fysiikan kehityksen maininta modernin fysiikan kurssin kohdalla mahdollistaa vaikkapa
Einsteinin ajatuskokeiden käsittelyn tieteenhistoriallisena esimerkkinä fysikaalisen intui-
tion läpäisemästä mielikuvituksen käytöstä.

Lops-perusteet 2021

Luovuus huomioidaan jälleen suoraan fysiikan kohdalla:

“Opiskelijoiden oma tutkimuksellinen työskentely kehittää – – luovaa ja kriittistä ajattelua
– –. [– –]
[L]uova osaaminen saa tukea fysiikan opiskelusta myös tieto- ja viestintäteknologian osal-
ta.” (Opetushallitus, 2019, s. 250)

Kemian tavoitteissa luovuus otetaan tällä kertaa huomioon ja jopa huomattavasti fysiikan
tavoitteita taustoitetummin ja yksityiskohtaisemmin:

“Luonnontieteellisessä työskentelyssä luova osaaminen näkyy kykynä muodostaa kysy-
myksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä soveltaa, arvioida, yhdistellä ja analysoida hankittu-
ja tietoja. Tutkimuksellinen opiskelu ja ongelmanratkaisu edellyttävät luovaa lähestymis-
tapaa ja kehittävät luovaa ajattelua.” (Opetushallitus, 2019, s. 259)

3.1.4 Teoreettisuus

Lops-perusteet 2006

Teoreettisuus on mainittu Lops-perusteissa suoraan ja nimenomaan pohdiskelun konteks-
tissa viitaten LTL:n idiosynkraattiseen lähtökohtaan:

“Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää – – teoreettisen pohdiskelun
merkityksen luonnontieteellisen tiedon muodostumisessa.” (Opetushallitus, 2003, s. 144)

Havainnon ja päätelmän läheinen yhteys muotoillaan kokeellisen toiminnan ja mallinta-
misen kytköksenä:
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“1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto raken-
tuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta.” (Opetushallitus,
2003, s. 145)

Teorioiden pätevyysalue tulee mukaan tarkasteluun erityisesti modernin fysiikan kurssis-
sa:

“8. Aine ja säteily (FY8)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää kokonaiskuvaa fysiikan – – pätevyysalu-
eesta – –.” (Opetushallitus, 2003, s. 148)

Kemian osio ei viittaa teoreettisen pohdiskelun ajatukseen. Kuitenkin mallien kautta ta-
pahtuva ilmiöiden tulkitseminen viittaa selvästi havainnon ja päätelmän keskinäiskytkök-
seen:

“Kemian opetukselle on luonteenomaista kemiallisten ilmiöiden – – tulkitseminen ja selit-
täminen mallien – – avulla – –.” (Opetushallitus, 2003, s. 144-153)

Lops-perusteet 2021

Fysiikan uudemmissa tavoitteissa on teoreettisen pohdiskelun ajatus korvautunut tarkem-
malla analyysillä samasta aiheesta. Kysymysten muodostamisen korostaminen välittää
kuvaa persoonavetoisesta työskentelystä, joka aloittaa ajattelun idiosynkraattisuudesta ja
pyrkii kohti faktuaalisuutta. Kysymysten kehittäminen ja asettaminen tutkimusten lähtö-
kohdiksi viittaa havainnon ja päätelmän kytkökseen:

“Tavoitteena on, että opiskelija osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja
kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten, ongelmanratkaisun tai muun toiminnan lähtö-
kohdiksi.” (Opetushallitus, 2019, s. 251)

Kemian kohdalla sama sisältö toistuu lähes sanasta sanaan, mikä kertoo uudempien Lops-
perusteiden suunnitelmallisesti yhtenäistetystä perusrakenteesta.

3.1.5 Ainutlaatuisuus

Lops-perusteet 2006

Oppiaineet ovat perinteisesti luonteeltaan jotain muuta, kuin varsinaista tieteen tekemistä,
eivätkä pyri rohkaisemaan omaperäisyyteen vaan vakiintuneiden tietorakenteiden omak-
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sumiseen. Tästä johtuen ei ole yllättävää, että Lops-perusteet ei painota oppilaan ainutlaa-
tuisten ajatusten arvoa sellaisenaan, vaan asettaa ne konstuktivistisen oppimisnäkemyk-
sen mukaisesti lähtökohdaksi, josta uuden ymmärryksen omaksuminen mahdollistuu.

Tieteellisessä tutkimustyössä ilmenevän ainutlaatuisen ja rohkeasti tietä avaavan ajattelun
roolin käsittelyn mahdollisuus on luettavissa lähinnä piilevänä modernin fysiikan kurssin
tavoitteista ja sisällöistä. Kurssi painottaa fysiikan kehitystä, joten se avaa mahdollisuuden
fysiikan historian käsittelyyn. Kurssin sisältöjen osalta tarjoutuu mahdollisuus käsitellä
vaikkapa Louis de Broglien visionääristä ajattelua aineen aaltoluonteesta, joka havainnol-
listaa ainutlaatuisen ajattelun palkitsemista korkeimmin kunnianosoituksin fysiikassa:

“8. Aine ja säteily (FY8)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä – –.
KESKEISET SISÄLLÖT

• [– –]
• – – hiukkasten aaltoluonne

” (Opetushallitus, 2003, s. 148-149)

Kemian osuus Lops-perusteista ei tarjoa vastaavaa mahdollisuutta ainutlaatuisen tieteelli-
sen ajattelun käsittelylle, koska se ei mainitse tavoitteekseen kemian kehityksen tai histo-
rian käsittelyä.

Lops-perusteet 2021

Uusissa Lops-perusteissa tuodaan uutena teemana esille ideoinnin tavoittelu, mikä viittaa
oppilaan omien ainutlaatuisten ajatusten aiempaa suurempaan painoarvoon opetussuun-
nitelmassa:

“Fysiikan opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen – – ideointiin – –.” (Opetushallitus,
2019, s. 249)

Kemiassa ideointi on huomioitu myös yhden moduulin sisällöissä:

“KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous (2 op)
Keskeiset sisällöt

• [– –]
• luonnontieteelliseen tutkimukseen tutustuminen tai tutkimuksen tai ongelmanrat-

kaisun ideointi ja suunnittelu
” (Opetushallitus, 2019, s. 265)
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Fysiikan kohdalla tieteenhistorian näkökulmaa ei suoraan mainita, mutta luonnontieteel-
lisen tiedon kehitys on nyt yksi oppiaineen keskeisiä tavoitteita. Tämän voi ajatella mah-
dollistavan tieteellisten löytöhistorioiden ja sitä kautta ainutlaatuisten ajattelun saavutus-
ten käsittelyn oppiaineessa:

“Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää luonnontieteellisen tiedon – – kehittymistä – –.”
(Opetushallitus, 2019, s. 251)

Kemiassa tieteenhistoriallinen näkökulma on suoraan mainittu, joten mahdollisuus tie-
teen merkittävien saavutusten tapaushistorioiden käsittelyyn, ja edelleen niissä havaitta-
vaan ainutlaatuisen ajattelun palkitsemiseen, on jopa fysiikkaa selkeämpi ja merkittävä
suunnanmuutos aiempiin kemian tavoitteisiin nähden:

“Luonnontieteellisen tiedon historiallinen kehitys avaa opiskelijalle näkymän – – tieteelli-
sen maailmankuvan kehitykseen – –.” (Opetushallitus, 2019, s. 259)

3.2 LTL:n faktuaalisuuden päämäärä

3.2.1 Objektiivisuus

Lops-perusteet 2006

Molempien oppiaineiden osiot Lops-perusteissa ovat yksiselitteisiä sen suhteen, että luon-
nontieteiden tuottama tieto perustuu havaintoihin luonnosta:

“Fysikaalisen tiedon lähteenä on ensisijaisesti luonto. [– –]
Kemian opetuksen tarkoituksena on [– –] auttaa ymmärtämään – – luontoa – – tutkimalla
aineita, niiden rakenteita ja ominaisuuksia sekä aineiden välisiä reaktioita.” (Opetushalli-
tus, 2003, s. 144-152)

Koska lukiofysiikan syventävät opinnot kattavat klassisen ja modernin fysiikan aiheet, on
teorioiden objektiivisuuteen liittyvän vanhojen teorioiden uusilla korvautumisen aiheen
käsittely väistämätöntä. Tähän valmistaudutaan jo ensimmäisen fysiikan kurssin (FY1) si-
sällöissä, joista löytyy Lops-perusteiden ainoa suora viittaus luonnontieteiden historiaan.
Moderni fysiikka -käsitteen merkityksen avaamiseksi on tarpeen paneutua fysiikan his-
torian paradigmaattiseen muutokseen 1900-luvulla, jolloin moderni osittain korvaa klas-
sisen. Samalla on kuitenkin käsiteltävä kysymystä siitä miksi klassisellakin fysiikalla on
edelleen tärkeä rooli fysiikan opinnoissa, joten teorioiden laajentumisen, syventymisen ja
selitysvoimaisuuden kaltaisten aiheiden käsittelylle avautuu mahdollisuus:
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“1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)
[– –]
KESKEISET SISÄLLÖT

• fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana
• [– –]

Syventävien kurssien tavoitteena on, että opiskelija tutustuu klassisen fysiikan osa-
alueisiin ja modernin fysiikan alkeisiin.” (Opetushallitus, 2003, s. 145-146)

Vastaavaa tieteen rakenteessa tapahtuneen paradigmaattisen muutoksen käsittelyn mah-
dollisuutta ei ole löydettävissä kemian osuudesta.

Lops-perusteet 2021

Fysiikassa oppiaineen objektiivisuuteen pyrkiminen on sanoitettu seuraavasti:

“Opiskelijan – – havainnot ja näkökulmat muokkautuvat johdonmukaiseksi käsitykseksi
ympäröivästä todellisuudesta – –.” (Opetushallitus, 2019, s. 249)

Kemiassa objektiivisuuden päämäärä implikoituu lähinnä ilmiöiden kuvaamisen sekä ai-
neen rakenteen ja kemiallisten reaktioden mallintamisen tavoitteissa, mutta luontoa tai
ympäröivää todellisuutta ei suoraan enää uusissa Lops-perusteissa mainita oppiaineen
episteemisenä peruslähtökohtana:

“Opiskelijan – – havainnoista edetään ilmiöiden kuvaamiseen ja selittämiseen sekä aineen
rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen – –.” (Opetushallitus, 2019, s. 249)

Toisin kuin aiemmissa Lops-perusteissa, käsitteitä klasinen ja moderni fysiikka ei enää
käytetä. Tällöin tieteenhistoriallinen näkökulma oppiaineessa loistaa likipitäen täydelli-
sellä poissaolollaan ja ainut fysiikan paradigmaattisten muutosten käsittelyä oikeuttava
tavoite on luonnontieteellisen tiedon kehittymisen ymmärtämisen tavoite:

“Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehitty-
mistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.” (Opetushallitus, 2019, s. 251)

Kemian tavoitteissa esiintyy sama teorioiden kehitystä tarkasteleva lause, mutta tiedon
tuottamisen yhteisöllisyyttä painottaen:

“Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehitty-
mistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa yhteisöllisesti.” (Opetushallitus, 2019, s. 260)
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Kemian kohdalla luonnontieteiden kehitys nostetaan myös historiallisesta näkökulmasta
esille, mikä ohjaa fysiikan tavoitteita konkreettisemmin teorioiden objektiivisuuteen kyt-
keytyvien pätevyysaluetta ja käyttökelpoisuutta koskevien käsitysten tarkasteluun:

“KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op)
[– –] Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:
– – atomi- tai sidosmallien historiallinen kehittyminen. ” (Opetushallitus, 2019, s. 263)

3.2.2 Varmuus

Lops-perusteet 2006

Molemmat oppiaineet painottavat hankitun tiedon luotettavuuden arviointia ja sitä kautta
ohjaavat yhtä aikaa sekä luonnontieteellisen tiedon tunnustelevuuden että varmuuden
hahmottamiseen:

“Opiskelija oppii suunnittelemaan kokeita yhdessä ja keskustelemaan kokeellisesti han-
kitusta tiedosta tai aineistosta, sen käsittelystä ja mallintamisesta sekä sen luotettavuuden
arvioimisesta. [– –]
Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa kokeellisen työskentelyn ja muun
aktiivisen tiedonhankinnan avulla etsiä ja käsitellä tietoa – – sekä arvioida tiedon luotetta-
vuutta ja merkitystä” (Opetushallitus, 2003, s. 144-152)

Varmuus näkyy fysiikan tavoitteissa erityisesti lakien löytämisen päämääränä. Löytämi-
nen viittaa empiirisiin perusteluihin, niin ettei lakeja tuoda esille pelkästään deklaratiivi-
sesti:

“[Fysiikan t]avoitteena on löytää luonnossa – – lainalaisuuksia – –.” (Opetushallitus, 2003,
s. 144)

Toisaalta Lops-perusteet ohjaa fysiikan opetusta perustelemaan lakeja myös niiden käy-
tännöllisyyden perusteella, jolloin niihin liitetään käyttövarmuuden merkitys:

“Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija pystyy ratkaisemaan luonnontieteiden
ja teknologian alaan kuuluvia ongelmia fysiikan lakeja ja käsitteitä – – hyväksi käyttäen.”
(Opetushallitus, 2003, s. 144)

Modernin fysiikan kurssin kohdalla mainittu fysiikan pätevyysalueen käsittely syventää
varmuutta koskevaa käsittelyä.
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Kemiassa opetetun tiedon varmuus pohjautuu reaktioita, yhdisteitä tai tasapainoilmiöitä
koskevien mallien käyttövarmuuteen kokeellisissa oppilastöissä. Lain käsitettä ei kemian
tavoitteissa käytetä.

Lops-perusteet 2021

Molemmat oppiaineet viittaavat yleisissä tavoitteissaan luonnontieteellisen tiedon luotet-
tavuuden arviointiin, mikä ohjaa tiedon tunnustelevuuden ohella myös sen varmuuden
hahmottamiseen:

“Fysiikan opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen – – tiedon luotettavuuden – – arvioin-
tiin. [– –]
[Kemian o]petus kehittää opiskelijan valmiuksia – – syventämällä opiskelijan – – ymmär-
rystä tiedon luotettavuudesta – –.” (Opetushallitus, 2019, s. 249-259)

Myös tietojen ja taitojen käytännöllisyyttä korostetaan edelleen (jälleen uusien Lops-perusteiden
peruslinjan mukaan korostuneen synkronoidusti), mikä antaa niille käyttövarmuuden
merkityksen:

“Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen
Tavoitteena on, että opiskelija

• osaa käyttää fysiikan keskeisiä käsitteitä johdonmukaisesti ja oikeissa yhteyksissä
• [– –]
• osaa – – käyttää – – [malleja] ja simulaatioita ilmiöiden kuvaamiseen ja ennusteiden

tekemiseen
• [– –]

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
Tavoitteena on, että opiskelija

• osaa käyttää ja soveltaa kemian keskeisiä käsitteitä
• osaa käyttää erilaisia malleja – –

” (Opetushallitus, 2019, s. 251-261)

Molemmat oppinaineet viittaavat moduulien tavoitteissa erityisiin luonnonlakeihin (fysii-
kassa maininnan saavat mm. Ohmin, Joulen, Coulombin ja Lenzin lait; kemiassa Hessin
laki), joiden kohdalla luonnontieteellisen tiedon varmuuden piirre havainnollistuu.

Kemian arvioinnin tavoitteissa viitataan myös lainalaisuuksien ja syy- ja seuraussuhteiden
ymmärtämiseen:

“[L]uonnontieteellisten lainalaisuuksien ja syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen – –
ovat – – arvioinnin kohteita.” (Opetushallitus, 2019, s. 261)
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3.2.3 Algoritmisuus

Lops-perusteet 2006

Menetelmäosaaminen on tärkeä fysiikan tavoite ja toistuu Lops-perusteissa eri muodoissa:

“Luonnontieteiden opiskelussa tiedon hankkimiseen käytetään kokeellisia menetelmiä,
erilaisia tiedon lähteitä sekä tapoja käsitellä tietoa. [– –]
Syventävien kurssien tavoitteena on, että opiskelija tutkii ja havainnollistaa malleja tieto-
ja viestintätekniikan avulla. [– –]
6. Sähkö (FY6)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija – – tutustuu mittaustekniikkaan.” (Opetushallitus,
2003, s. 144-147)

Myös kemian osalta menetelmien haltuunottoa korostetaan monessa muodossa:

“Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa tehdä ilmiöitä koskevia kokeita ja
oppii suunnittelemaan niitä – –.
1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• [– –]
• oppii kokeellisen työskentelyn, kriittisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja
• osaa tutkia kokeellisesti orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja reaktioita, tuntee

erotusja tunnistamismenetelmiä sekä osaa valmistaa liuoksia.
[– –]
2. Kemian mikromaailma (KE2)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä eri-
laisia kemian malleja, taulukoita ja järjestelmiä.” (Opetushallitus, 2003, s. 152-153)

Lops-perusteet 2021

Menetelmäosaaminen on edelleen hyvin keskeinen fysiikan tavoitteiden teema ja ilmenee
aiempiin Lops-perusteisiin nähden keskitetymmin ja kattavammin oppiaineen yleisissä
tavoitteissa:
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“Tavoitteena on, että opiskelija
• osaa käyttää fysiikan keskeisiä käsitteitä johdonmukaisesti ja oikeissa yhteyksissä
• [– –]
• osaa muodostaa, tulkita ja arvioida erilaisia malleja sekä käyttää niitä ja simulaatioi-

ta ilmiöiden kuvaamiseen ja ennusteiden tekemiseen
• osaa käyttää asianmukaisia ohjelmia mallintamisen, laskennallisten ja graafisten rat-

kaisujen sekä tulosten ilmaisemisen välineenä
• osaa käyttää monipuolisia tietolähteitä ja arvioida niitä kriittisesti fysiikan tietojensa

avulla.
[– –] Arviointi perustuu – – opiskelijan – – menetelmällisten tietojen ja taitojen havain-
nointiin.” (Opetushallitus, 2019, s. 251)

Kemiassa menetelmäosaamisen tavoitteleminen korostuu niin ikään aiempaan verrattuna
selvästi keskitetymmin ja kattavammin mutta myös eksplikoidummin:

“Mittaaminen, luokitteleminen ja muut tutkimisen taidot kehittyvät erilaisten menetel-
mien harjoittelun kautta. [– –]
Tavoitteena on, että opiskelija

• [– –]
• osaa toteuttaa kokeellisia tutkimuksia käyttäen kemialle tunnusomaisia työ- mene-

telmiä
• osaa käyttää ja soveltaa kemian keskeisiä käsitteitä
• osaa käyttää erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä sekä ennustei-

den tekemisessä
• osaa käyttää monipuolisesti asianmukaisia ohjelmia mallintamisen, laskennallisten

ja graafisten ratkaisujen sekä tulosten ilmaisemisen välineenä
• osaa käyttää monipuolisia tietolähteitä – –

” (Opetushallitus, 2019, s. 258-260)

3.2.4 Empiirisyys

Lops-perusteet 2006

Empiirisyys on molemmille luonnontieteille olennainen piirre, joka mainitaan Lops-perusteissa
toistuvasti ja suoraan. Fysiikan oppiaineessa se sanoitetaan seraavasti:

“Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyri-
tään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tie-
toa. [– –] Kokeellisuus auttaa opiskelijaa hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta – –. ”
(Opetushallitus, 2003, s. 144)
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Havainnon ja päätelmän toisiinsa sekoittuminen implikoituu seuraavissa lauseissa:

“Opiskelija oppii tarkastelemaan luonnon rakenteita ja ilmiöitä omien aikaisempien tieto-
jensa ja käsitystensä valossa. [– –]
Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija jäsentää käsitystään luonnon rakenteista
ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla.” (Opetushallitus, 2003, s. 144)

Kuten fysiikan kohdalla, kemian empiirisyys on suoraan ilmaistu ja havainnon kytkeyty-
minen päätelmiin implikoituu tekstistä:

“Kemian opetukselle on luonteenomaista kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuk-
sien havaitseminen ja tutkiminen kokeellisesti, ilmiöiden tulkitseminen ja selittäminen
mallien ja rakenteiden avulla, ilmiöiden kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä ilmiöi-
den mallintaminen ja matemaattinen käsittely.” (Opetushallitus, 2003, s. 152)

Lops-perusteet 2021

Fysiikassa tiedon empiirinen perusta ilmaistaan suoraan (lisäksi kokeellisuutta on koros-
tettu lukuisissa moduuleissa):

“Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat ympäristöstä tehdyt havainnot.” (Opetushallitus,
2019, s. 249)

Molempien oppiaineiden tavoitteet sisältävät seuraavan lauseen lähes sanasta sanaan, mi-
kä kertoo jälleen oppiaineille yhteisestä näkemyksestä, jossa empiirisyys liittyy vahvasti
luonnontieteiden luonteen ajatukseen:

“Kokeellisuus eri muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutki-
misen taitojen oppimista ja luonnontieteiden luonteen hahmottamista.” (Opetushallitus,
2019, s. 249)

Kokeellisuutta painotetaan jokaisen kemian moduulin kohdalla.

Havainnon ja päätelmän sekoittumista toisiinsa on jo käsitelty Lops 2021 -otsakkeen alla
kappaleessa 3.1.4.

3.2.5 Yleisyys

Lops-perusteet 2006

Yleisyyteen pyrkiminen on ilmaistu fysiikan kohdalla suoraan lainalaisuuksien yhteydes-
sä:
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“[Fysiikan t]avoitteena on löytää luonnossa yleispäteviä lainalaisuuksia – –.” (Opetushalli-
tus, 2003, s. 144)

Kemian osiossa oppiaineen käsittelemän tiedon yleisyyttä ei ilmaista, mutta käsitteet, ku-
ten jokapäiväinen elämä tai luonto viittaavat yleisyyden suuntaan:

“Opetus auttaa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa – –.” (Opetushallitus, 2003, s.
144-153)

Julkaisumallin ajatus, eli yleisesti jaetun tieteellisen kommunikointitavan hyödyntäminen,
on sisäänrakennettu fysiikan tavoitteisiin:

“Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
• [– –]
• hankkii ja käsittelee tietoa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa asiantuntijayhtei-

sön tapaan
• [– –]
• hyödyntää erilaisia tietolähteitä tiedonhankinnassa sekä kykenee esittämään ja jul-

kistamaan tietoja monipuolisella tavalla myös teknisiä apuvälineitä käyttäen
” (Opetushallitus, 2003, s. 144)

Vastaavasti kemiassakin tieteenmukaisen kommunikointityylin omaksuminen on tekstissä
mukana, mutta fysiikkaa epäsuoremmin, merkkikielen ja matemaattisen käsittelyn kal-
taisten käsitteiden avulla ilmaistuna:

“Kemian opetukselle on luonteenomaista kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuk-
sien havaitseminen ja tutkiminen kokeellisesti, ilmiöiden tulkitseminen ja selittäminen
mallien ja rakenteiden avulla, ilmiöiden kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä ilmiöi-
den mallintaminen ja matemaattinen käsittely.” (Opetushallitus, 2003, s. 152)

Lops-perusteet 2021

Fysiikan tavoitteet hakeutuvat kohti yleisesti jaetun tieteellisen kommunikointitavan (jul-
kaisumallin) ajatusta seuraavissa lauseissa:

“Tavoitteena on, että opiskelija
• osaa käyttää fysiikan keskeisiä käsitteitä johdonmukaisesti ja oikeissa yhteyksissä
• [– –]
• osaa ilmaista johtopäätöksiä ja näkökulmia fysiikalle ominaisilla tavoilla

” (Opetushallitus, 2019, s. 251)
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Kemian tavoitteissa seuraavat lauseet ovat osoitus yhteisesti jaetun tieteellisen kommuni-
kointitavan päämäärästä:

“[H]avainnoista edetään ilmiöiden kuvaamiseen ja selittämiseen sekä aineen rakenteen ja
kemiallisten reaktioiden mallintamiseen kemian merkkikielellä ja matemaattisesti. [– –]
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää – – tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa yhteisöllises-
ti.” (Opetushallitus, 2019, s. 258–260)

3.3 Luonnontieteet metakategorioiden hierarkisena systeeminä
Tämän kokonaisuuden 3.3 alakappaleisiin on referoitu Lops-perusteista esiin nousevia fy-
siikan ja kemian piirteitä. Ne on jaoteltu KE- ja SI-systeemien kohdalla metakategoriamal-
lia vastaaviin luokkiin ja koottu taulukoihin 1-8, jolloin opetussuunnitelman kokonaisvisio
hahmottuu tätä teoriataustaa vasten.

PR-kategorioihin viittaavia piirteitä käsitellään kuten IL- ja FP-kategorioiden piirteitä ai-
emmin, analysoiden niitä irrallisina havaintoyksiköinä. Ne kuvaavat Lops-perusteiden
kykyä tunnistaa oppiaineiden taustalla olevia laajoja yhteiskunnallisia rakenteita.
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3.3.1 KE-systeemi

Lops-perusteet 2006

Tavoite: “Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta
ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta
kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa.” (Opetushallitus, 2003, s. 144)

Strategia: • Luonnon yleispätevien lainalaisuuksien esittäminen matemaattisina
malleina ja ennusteiden tekeminen
• Luontoa koskevien käsitysten jäsentäminen fysiikan käsitteiden ja pe-
riaatteiden avulla sekä aiempien ennakkokäsitysten kyseenalaistaminen
• Kokeellisesti hankitun tiedon tulkitseminen ja luotettavuuden arvioi-
minen

Aktiviteetit: • Yksinkertaisten luonnontieteellisten kokeiden suunnitteleminen ja to-
teuttaminen
• Luonnontieteellisten ongelmien ratkaiseminen luovasti fysiikan lakien
ja käsitteiden avulla
• Kokeellisesti tai muuten hankitun tiedon mallintaminen, arvioiminen
ja soveltaminen
• Mittaustekniikan ja graafisten esitysten harjoitteleminen
• Työturvallisuuden huomioiminen

Tuotteet: • Hahmotus luonnontieteiden luonteesta ja luonnontieteellisestä ajatte-
lutavasta
• Kokeellisesti perustellut luonnontieteelliset käsitteet, periaatteet, lait ja
mallit
• Ongelmanratkaisun ja kokeellisen työskentelyn taidot
• Fysiikan kehityksen ja merkityksen kokonaiskuva
• Jatko-opintovalmiudet luonnontieteellisille ja soveltaville aloille

Taulukko 1: Fysiikan KE-systeemi (Opetushallitus, 2003, s. 144-149)
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Tavoite: “ Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä keskeisenä perusluonnontietee-
nä, joka tutkii ja kehittää materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja
– –.” (Opetushallitus, 2003, s. 152)

Strategia: • Kemiallisten ilmiöiden kuvaaminen kemian merkkikielellä ja selittä-
minen mallien avulla
• Aineen rakenteen, ominaisuuksien ja reaktioiden kokeellinen tutkimi-
nen
• Kokeellisesti hankitun tiedon tulkitseminen ja luotettavuuden arvioi-
minen

Aktiviteetit: • Orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien ja reaktioiden kokeellinen
tutkiminen
• Erotus- ja tunnistamismenetelmien osaaminen
• Aineen rakenteen ja reaktioiden mallintaminen
• Jaksollisen järjestelmän hyödyntäminen
• Materiaalien koostumuksen, ominaisuuksien ja valmistusmenetelmien
tunteminen
• Graafisten ja matemaattisten välineiden hyödyntäminen
• Työturvallisuuden huomioiminen

Tuotteet: • Työselostukset, projektityöt ja tutkielmat
• Kemian merkkikieli, symbolit ja mallit
• Kemian merkitys teollisuudessa, yhteiskunnassa ja luonnossa

Taulukko 2: Kemian KE-systeemi (Opetushallitus, 2003, s. 152-155)
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Lops-perusteet 2021

Tavoite: “Fysiikan opetuksen tuella opiskelijan – – aikaisemmat kokemukset, uu-
det havainnot ja näkökulmat muokkautuvat johdonmukaiseksi käsityk-
seksi ympäröivästä todellisuudesta opiskelijoiden ja opettajien vuorovai-
kutuksessa ja fysiikan teorioiden avulla.” (Opetushallitus, 2019, s. 249)

Strategia: • Käsitteiden omaksumisen kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella tasolla
• Tutkimisen taitojen tukeminen kokeellisuuden eri muotojen avulla
• Luonnontieteille ominainen tiedon luotettavuuden ja merkityksen ar-
vioiminen

Aktiviteetit: • Kokeellisten tutkimusten suunnitteleminen ja toteuttaminen ja niiden
virhelähteiden tunnistaminen
• Luonnontieteellisten ongelmien ratkaiseminen
• Ilmiöitä koskevien kysymysten muodostaminen ja kehittäminen osana
tutkimusta ja ongelmanratkaisua
• Mallien ja simulaatioiden muodostaminen, tulkitseminen ja arvioimi-
nen
• Ohjelmistojen hyödyntäminen mallintamisessa, tulosten ilmaisemises-
sa sekä laskennallisessa ja graafisessa ratkaisemisessa
• Työturvallisuuden huomioiminen

Tuotteet: • Ymmärrys luonnontieteellisen tiedon luonteesta, kehittymisestä ja
tuottamisen tavoista
• Ongelmanratkaisun ja kokeellisen työskentelyn taidot
• Perehdytys fysiikan sovelluksiin lukuisissa eri konteksteissa
• Jatko-opintovalmiudet luonnontieteellisille ja soveltaville aloille

Taulukko 3: Fysiikan KE-systeemi (Opetushallitus, 2019, s. 249-257)
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Tavoite: “[Kemian o]petuksessa perehdytään oppiaineen ja sen taustalla olevien
tieteenalojen kieleen, käsitteistöön ja tapoihin rakentaa tietoa.” (Opetus-
hallitus, 2019, s. 258)

Strategia: • Aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintaminen kemian
merkkikielellä ja matemaattisesti
• Käsitteiden omaksuminen ja tutkimisen taitojen oppiminen kokeelli-
sen työskentelyn kautta

Aktiviteetit: • Mittaamisen, luokittelemisen ja muiden tutkimisen taitojen kehittämi-
nen menetelmiä harjoittelemalla
• Ilmiöitä koskevien kysymysten muodostaminen ja kehittäminen osana
tutkimusta ja ongelmanratkaisua
• Mallien käyttäminen ilmiöiden kuvaamiseen, selittämiseen ja ennus-
teiden tekemiseen
• Monipuolisten tietolähteiden hyödyntäminen ja kriittinen arvioiminen
• Ohjelmistojen hyödyntäminen mallintamisessa, tulosten ilmaisemises-
sa sekä laskennallisessa ja graafisessa ratkaisemisessa
• Työturvallisuuden ja kemikaalijätteiden käsittelyn huomioiminen

Tuotteet: • Ymmärrys luonnontieteellisen tiedon luonteesta, kehittymisestä ja
tuottamisen tavoista
• Kemialle tunnusomaisten työmenetelmien osaaminen
• Kemian ilmiöiden ja käsitteiden makroskooppisen, mikroskooppisen
ja symbolisen tason muodostama looginen kokonaisuus
• Kemian merkitys yhteiskunnan ja yksilön kannalta
• Jatko-opintovalmiudet luonnontieteellisille ja soveltaville aloille

Taulukko 4: Kemian KE-systeemi (Opetushallitus, 2019, s. 258-266)
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3.3.2 SI-systeemi

Lops-perusteet 2006

Tavoite: “Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa fysiikan
merkityksen tieteessä, taiteessa, tekniikassa, kommunikaatiossa – – [,]
elinkeinoelämässä – – [ja] ihmisen arkiympäristössä [sekä] vaikuttaa ak-
tiivisesti ja vastuullisesti terveellisen ja turvallisen ympäristön luomisek-
si – –.” (Opetushallitus, 2003, s. 144)

Strategia: • Tiedon hankkiminen ja käsitteleminen asiantuntijayhteisön tapaan
• Fysiikan merkityksen tarkasteleminen yhteiskunnan kannalta
• Fysiikan teknologisten sovellusten vaikutusten hahmottaminen ja nii-
den eettinen, taitava ja hallittu hyödyntäminen

Aktiviteetit: • Vierailukäyntien ja asiantuntijoiden kanssa vuorovaikuttamisen kautta
tapahtuva oppiminen
• Luonnontieteellisten kokeiden yhteisöllinen suunnitteleminen
• Aineiston käsittelemisestä, mallintamisesta ja luotettavuuden arvioi-
misesta keskusteleminen

Tuotteet: • Kokeellisesti hankitun tiedon arvioiminen ja jakaminen oppilaiden
kesken
• Aineiston esittelyt oppilasyhteisössä
• Fysiikan yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen merkityksen kokonais-
kuva

Taulukko 5: Fysiikan SI-systeemi (Opetushallitus, 2003, s. 144-149)
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Tavoite: “Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija – – tietää kemian yh-
teyksiä jokapäiväisen elämän ilmiöihin – – [,] ihmisen ja luonnon hyvin-
vointiin [sekä] osaa käyttää kemiallista tietoa – – osallistuttaessa luontoa,
ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon –
–.” (Opetushallitus, 2003, s. 144)

Strategia: • Persoonallisuuden kaikkien osa-alueiden kehittäminen
• Esittämisessä ja keskustelemisessa kehittyminen

Aktiviteetit: • Kulutustavaroiden ympäristövaikutusten arviointiin käytettäviin me-
netelmiin tutustuminen

Tuotteet: • Hankitusta tiedosta keskusteleminen ja sen esittäminen suullisesti se-
kä kirjallisesti
• Kemian merkityksen täsmentyminen yhteiskunnan, teollisuuden, ih-
misen ja luonnon kannalta

Taulukko 6: Kemian SI-systeemi (Opetushallitus, 2003, s. 152-155)
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Lops-perusteet 2021

Tavoite: “Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkityksen jokapäi-
väisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa.” (Ope-
tushallitus, 2019, s. 249)

Strategia: • Luonnontieteellisen lukutaidon kehittäminen, mikä mahdollistaa arjen
valintojen ja yhteiskunnallisen keskustelun kriittisen tarkastelun
• Valmistautuminen ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun
ja päätöksentekoon

Aktiviteetit: • Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö paikallisella ja kansainvälisellä ta-
solla
• Tiedeyhteisöjen toimintaan perehtyminen
• Kokeellisten tutkimusten suunnitteleminen ja toteuttaminen yhteisöl-
lisesti

Tuotteet: • Luonnontieteille ominainen vuorovaikuttaminen
• Yhteistyötaitojen kehittyminen kokeellisessa työskentelyssä
• Fysiikan yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen merkityksen kokonais-
kuva

Taulukko 7: Fysiikan SI-systeemi (Opetushallitus, 2019, s. 249-257)
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Tavoite: “[Kemian opetus] ohjaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merki-
tystä jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa ja ympäristöhaasteiden
ratkaisemisessa.” (Opetushallitus, 2019, s. 258)

Strategia: • Yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteiseen päätöksentekoon val-
mentaututuminen

Aktiviteetit: • Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö paikallisella ja kansainvälisellä ta-
solla
• Yhteisestä turvallisuudesta huolehtiminen

Tuotteet: • Kemian merkityksen täsmentyminen yhteiskunnassa, teknologiassa ja
työelämässä
• Kemian ympäristöhaasteisiin tarjoamien ratkaisujen tunnistaminen
• Yhteisöllisten tieteellisen tiedon tuottamistapojen ymmärtäminen

Taulukko 8: Kemian SI-systeemi (Opetushallitus, 2019, s. 258-266)
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3.3.3 PR-systeemi

Lops-perusteet 2006

Fysiikan osalta seuraavat kaksi Lops-perusteiden asettamaa tavoittetta ovat olennaiset:

“Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
• [– –]
• hahmottaa fysiikan merkityksen tieteessä, taiteessa, tekniikassa, kommunikaatiossa

ja elinkeinoelämässä sekä ihmisen arkiympäristössä
• [– –]
• tarkastelee fysiikan merkitystä – – yhteiskunnan kannalta sekä – – tutustuu fysiikan

sovelluksiin ja niiden – – käyttöön tuotteiden aikaansaamisessa ja arkielämän hel-
pottamisessa sekä saa valmiuksia ymmärtää teknologisten sovellusten vaikutuksia.

” (Opetushallitus, 2003, s. 144)

Yllä lainatun perusteella ei voi väittää Lops-perusteiden käsittelevän mitään PR-kategorioista
suoraan ja sellaisenaan. Mutta fysiikan merkityksen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen kä-
sittely on sen verran avoin päämärä, että sen voi tulkita mahdollistavan fysiikasta yhteis-
kuntaan tapahtuvien vaikutusketjujen käsittelyn, erityisesti teollisuuden, yrittäjyyden ja
kaupankäynnin kytköksien tarkemman käsittelelmisen (PR1).

Niinikään kemian tavoitteista löytyy PR1-kategoriaan viittaavia piirteitä:

“3. Reaktiot ja energia (KE3)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden mer-
kityksen elinympäristössä (teollisuus)

• ymmärtää energian sitoutumisen ja vapautumisen – – merkityksen yhteiskunnassa
• [– –]

5. Reaktiot ja tasapaino (KE5)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• [– –]
• ymmärtää tasapainon merkityksen ja tutustuu tasapainoon teollisuuden prosesseissa

– –
” (Opetushallitus, 2003, s. 154-155)
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Lops-perusteet 2021

Uudemmissa Lops-perusteissa otetaan fysiikan merkitystarkastelun ohella mukaan myös
monenlaisten vierailujen ja yhteistyökuvioiden sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja
päätöksentekoon osallistumisen päämäärät. Näiden uusien painotusten vaikutus laajen-
taa oppiaineen tavoitteita selvästi PR2- ja PR3-kategorioiden suuntaan ja motivoi niiden
käsittelyä osana opetusta:

“Tavoitteena on, että opiskelija
• osaa arvioida fysiikan ja teknologian merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle
• [– –]
• perehtyy fysiikan soveltamiseen monipuolisissa tilanteissa, kuten luonnossa, elinkei-

noelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
• saa mahdollisuuksia perehtyä fysiikan sovelluksiin vierailujen, korkeakouluyhteis-

työn tai työelämäyhteistyön kautta paikallisella tai kansainvälisellä tasolla
• [– –]
• saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja pää-

töksentekoon.
” (Opetushallitus, 2019, s. 250)

Kemiassa on fysiikan tavoin havaittavissa näkökulman laajeneminen aiempiin Lops-perusteisiin
nähden, mikä mahdollistaa PR-systeemin aiempaa kattavamman käsittelyn oppiaineessa:

“Opetus kehittää opiskelijan valmiuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yh-
teiseen päätöksentekoon – –. [– –]
Tavoitteena on, että opiskelija

• [– –]
• osaa arvioida kemian ja siihen liittyvien teknologioiden tarjoamia ratkaisuja sekä

niiden merkitystä yksilön, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta
• saa mahdollisuuksia perehtyä kemian sovelluksiin vierailujen, korkeakouluyhteis-

työn tai työelämäyhteistyön kautta paikallisella tai kansainvälisellä tasolla
• [– –]

KE1 Kemia ja minä (1 op)
[– –] Moduulin tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään
yhteiskunnalliseen keskusteluun – –.” (Opetushallitus, 2019, s. 260-261)
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4 Johtopäätökset

Kappaleissa 3.1 ja 3.2 analysoidut LTL:n lähtökohdan ja LTL:ta suuntaavan päämäärän
piirteet ovat kuin kaiken luonnontieteellisen toiminnan alku ja loppu. Ne on kuitenkin
ymmärrettävä syklisesti, niin että faktuaalisen tiedon kertyessä uusi tieto muodostaa läh-
tökohdan seuraavalle persoonalliselle pohdiskelulle, josta edetään taas kohti faktuaali-
suutta. LTL:n opetusta tavoittelevalta oppiaineelta ei voi odottaa täyttä tieteenkaltaisuutta,
niin että oppilaat painottaisivat erilaisia metodologisia sääntöjä luovasti eri tutkimusase-
telmissa tai omaksuisivat tieteellisen kirjoitustavan sellaisenaan kouluympäristössä. Se
mitä tällaisella opetussuunnitelmiin kohdennetulla analyysillä haetaan on merkkejä ra-
kenteista, jotka suuntaavat oppiainetta kohti tieteenkaltaisuutta ja asettavat opetussuunni-
telman raameissa työskentelvät oppilaat kasvu-uralle kohti luonnontieteellisen tiedontuo-
tantoprosessin ja LTL:n sisäistämistä.

Faktuaalisuuden päämäärän piirteitä tarkasteltaessa on merkillepantavaa, että niistä en-
simmäistä ja kenties tärkeintä, tiedon objektiivisuutta, ei käsitellä Lops-perusteissa tie-
teenfilosofisena kysymyksenä. Sen sijaan objektiivisuuteen littyvät maininnat ovat luon-
teeltaan hiukan itsestäänselviä viittauksia luontoon, ympäröivään todellisuuteen jne. Teo-
rioiden laajentumisen ja syventymisen kaltaisten objektiivisuuden aihetta syventävien il-
miöiden käsittely vaatii kehitysnäkökulman, joka löytyy kaikista oppiaineversioista paitsi
vuoden 2006 kemiasta. Tiedon kehitys voidaan kuitenkin ymmärtää niin monin eri tavoin,
että pelkästään sen mainitseminen on melko vähäinen ohjaste opetuksen suunnitteluun
kohti teorioiden kehitysominaisuuksien käsittelyä. Jotta näitä kehitysominaisuuksia olisi
perusteltua tarkastella tarkemmin, tarvittaisiin historianäkökulmaa, joka löytyy suoraan
vain vuoden 2006 fysiikasta ja vuoden 2021 kemiasta.

Fysiikan kannalta merkittävimpinä muutoksina vuosien 2006 ja 2021 välillä ovat historial-
lisen näkökulman ja pätevyysalueen tarkastelun jättäminen pois. Sen sijaan kemian tavoit-
teet paranevat merkittävästi verrattaessa vuotta 2021 vuoteen 2006. Tällöin lukuisat puut-
tuvat IL- tai FP-piirteet saavat täydennystä ja esimerkiksi tieteenhistoriallisen tarkastelun
ja LTL:n ymmärtämisen näkökulmat sisällytetään kemian tavoitteisiin mukaan.

Tieteenhistoriallisen näkökulman poisjättäminen vuoden 2021 fysiikasta johtaa ongelmiin
LTL:n havainnollistamisen kannalta. Tällöin suuret perusteita mullistaneet tieteenalalla
tapahtuneet muutokset uhkaavat jäädä käsittelemättä. Ilman historianäkökulmaa LTL-
ymmärryksen ja -kasvatuksen tavoitteleminen pelkästään oppiaineessa mahdollisten ko-
keiden, havaintojen, operationalisointien tai muiden vastaavien prosessien varassa an-
taa väistämättä vajaan kuvan oppiaineen taustalla vaikuttavan tieteenalan erityisyydestä
ja luonteesta. Silloin sivuuntuvat mm. siirtymät tentatiivisuudesta varmuuteen suurten
teoreettisen hypoteesien kohdalla (kuten gravitaatioaallot), luonnontiedettä mullistavat
paradigmaattiset muutokset (kuten siirtymä klassisesta modernin fysiikan aikakauteen),
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teorioiden korvautuminen uusilla (mikä liittyy teorioiden syventymisen ja laajentumisen
prosesseihin) tai tieteen historiaan jälkensä jättäneiden tieteilijöiden henkilötarinat, jotka
havainnollistavat sinnikkyyden, mielikuvistuksen ja ajattelun rohkeuden merkitystä tie-
teen kehityksessä. Tällaisten aspektien sivuuttaminen on ilmiselvästi ristiriidassa uuden
Lops-perusteiden mukaisen kasvaneen LTL-painotuksen kanssa.

Galilin (2019) peräänkuuluttama yksiselitteisten LTL-väittämien ja -käsitysten jalosta-
minen kohti hienostuneempia ja monimerkityksellisempiä muotoja voi toteutua, mikäli
Lops-perusteiden rakenteet sen sallivat. Tämän opinnäytetyön analyysi on osoittanut, että
tällaiset rakenteet löytyvät Lops-perusteista, ne ilmenevät IL- ja FP-piirteiden analysoin-
nin myötä ja ovat kehittyneet 2000-luvun kuluessa kattavampaan suuntaan. Tällä aikavä-
lillä fysiikan tavoitteista on kuitenkin karsittu keskeinen tieteenhistoriallinen näkökulma
pois, mikä on valitettavaa, mutta ei muodosta estettä monipuolisten LTL-käsitysten muo-
dostumiselle oppiaineen toteutuksessa.

Tämän tutkielman termistöllä ilmaistuna KE-systeemi on sellainen funktionaalinen toi-
minnan rakenne, jonka varassa ajattelun idiosynkraattisesta lähtökohdasta edetään koh-
ti luonnontieteellisen tiedon faktuaalisuuden päämäärää. Tässä rakenteessa strategia-
kategoria on olennainen. Se vastaa tieteen kannalta perheyhtäläisyyslähestymistavan mu-
kaista kategoriaa KE3 (Meodit ja metodologiset säännöt), mutta oppiaineen tilanteeseen
sovellettuna. Tähän kategoriaan sijoittuu sen syklisen tiedonhankinnan kuvio, jota nimite-
tään luonnontieteelliseksi menetelmäksi.

On selvää, että oppiainetasolla luonnontieteellisen menetelmän ajatus jää alkeelliseksi ko-
keiden ja teorioiden ollessa yksinkertaisia ja tarkastelun rajautuessa ennalta hyvin tun-
nettuihin ilmiöihin. Luonnontieteellistä menetelmää ei suoraan mainitakaan missään op-
piaineen versioissa. Mutta sen perusidea on LTL:n kannalta aivan keskeinen. Itse asiassa
mikäli se jätetään pois, luonnontieteiden itseään korjaava luonne mystifioiutuu (Irzik &
Nola, 2010). Tehokas LTL-kasvatus voisi esimerkiksi vertailla luonnontieteellisen metodin
onnistumisia epäonnistumisiin tapauskohtaisesti (Galili, 2019).

Taulukoissa 1-4 esiteltyjen eri oppiaineversioiden KE-systeemien strategia-kategoriat si-
sältävät kaikki hyvin yleisluonteisia kuvauksia oppiaineen matemaattisten menetelmien
tai symboliikan hyödyntämisestä, ennusteisiin pyrkimisestä ja kokeellisten prosessien ar-
vioimisesta. Jonkinlainen tieteenfilosofinen luonnontieteellisen menetelmän tarkentumi-
nen tässä kategoriassa olisi ollut vuosien 2006 ja 2021 välillä odotettavaa kasvaneen LTL-
tietoisuuden myötä. Vuoden 2006 kemiaa lukuunottamatta KE-systeemit antavat kuvan
LTL:n ymmärryksen tavoittelemisesta kertomatta mitään uutta siitä, miten tavoitteeseen
päästään. Jää nyt täysin oppilaitosten opetussuunnitelmalinjausten ja opetuksen toteutta-
misen varaan, välitetäänkö ajatus luonnontieteellisestä menetelmästä oppilaille.

Kemian kohdalla KE-systeemin muutos vuosien 2006 ja 2021 välillä on selkeä – aktiviteet-
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tien ja tuotteiden kategorioissa on nähtävissä, kuinka yksinkertaisista ja niukoista sisältö-
listauksista siirrytään selvästi reflektoivampaan käsitykseen oppimisesta. Fysiikassa ei ole
havaittavissa yhtä selkeää tendenssiä johonkin suuntaan vuosien välillä.

Taulukkojen 5-8 sisältämissä SI-systeemeissä oppiaineiden sisäiset erot eivät muodostu
niinkään selviksi kuin erot fysiikan ja kemian välillä. Fysiikan SI-systeemit sisältävät sel-
västi konkretisoidumman sosiaalisen tason vision kuin kemiassa. Pienet maininnat, kuten
asiantuntijayhteisön tapainen toiminta tai tiedeyhteisöjen toimintaan perehtyminen, teke-
vät fysiikan SI-systeemeistä LTL-kasvatuksen kannalta relevantteja formatiivisia kokonai-
suuksia.

Joitakin merkille pantavia kehityskulkuja oppiaineiden sisällä tosin on. Vuoden 2021 ke-
miassa tieteellisen tiedon tuottamisen yhteisöllisyyttä korostava maininta on merkittävä
lisä aiempaan kemian versioon nähden. Vuoden 2003 fysiikassa on taas parhaiten havait-
tavissa tieteellisen tiedon yhteisöllisen sertifioimisen ja levittämisen ajatukset, jotka ovat
SI-systeemin olennaisin tuote – ne ilmenevät oppiainetasolla tiedon arvioimisena ja jaka-
misena oppilaiden kesken.

PR-kategorioita analysoitaessa liikutaan jo kaukana LTL:n kannalta olennaisesta KE-systeemistä
ja sen metodologisesta ytimestä. Viimeaikainen LTL-kasvatuskeskustelu kirjallisuudes-
sa on kuitenkin laajentunut käsittelemään myös näitä aspekteja. Lops-perusteista näkyy
selvä linjanmuutos vuosien 2006 ja 2021 välillä: vuoden 2021 kohdalla oppiaineen rooli
nähdään kansalaiskasvattajana. Tällöin oppiaineeseen liittyy poliittinen vivahde. Myös
akateemisten instituutioden toimintaan tutustumista aletaan korostaa. Vuonna 2006 op-
piaineet tyytyivät käsittelemään lähinnä tieteen, teollisuuden ja ympäristön kytköksiä.

Metakategoriamalli hyödyntämisellä KE- ja SI-systeemien kokonaisuuksien hahmotta-
miseen on yritetty välttää käyttämästä analyysitapaa, jota on tässä tutkielmassa hyödyn-
netty PR-systeemin kohdalla ja jota aiemmat perheyhtäläisyyslähestymistapaan perustu-
vat opetussuunnitelmadokumenttien analyysit ovat perusperiaatteenaan käyttäneet (ks.
esim. Kaya ja Erduran, 2016), eli eri LTL-kategorioiden yksinkertaista esiintymisten notee-
raamista analysoidussa dokumentissa. Sen sijaan metakategoriamallin avulla on pyritty
käsittämään kategorioiden paikkaa funktionaalisessa kokonaisuudessa ja kategorioiden
kytköksiä toisiinsa hierarkisena systeeminä. Metakategoriamalli on alunperin luotu yri-
tyksenä kiertää perheyhtäläisyyslähestymistavan pelkistyminen konsensusnäkökulman
kaltaiseksi deklaratiiviseksi listaksi LTL:n oikeaoppisia piirteitä (ks. Romero-Maltrana ja
Duarte, 2022 ja do Nascimento Rocha ja Gurgel, 2017).

Toisaalta IL- ja FP-piirteisiin on sovellettu yksinkertaista tunnistavaa analysointia, sillä nä-
mä rakenteet nähdään tässä Galilin ajatuksia (2019) mukaillen luonnontieteiden univer-
saaleina yleispiirteinä. IL- ja FP-tasojen näennäisen ristiriidan yhteensovittamien tuottaa
mitä erilaisimpia ratkaisuja niiden yhdistämiseen ja tämä mahdollistaa niiden kautta hah-
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mottuvien kehittyneiden LTL-väittämien tuottamisen Lops-perusteiden raameissa. Varsi-
naisesti tämä tutkielma ei ota kantaa LTL-väittämiin, vain opetussuunitelman rakenteisiin,
jotka tekevät väittämien esittämisen mahdolliseksi.

Metakategoriamallia ei ole sovellettu aiemmin opetussuunnitelma-analyysissä. SI-systeemin
metakategoriatulkinta on luotu ensi kerran tässä tutkielmassa opetussuunnitelma-analyysin
työkaluksi. KE- ja SI-systeemien systematisoiminen metakategoriamallin avulla hierarki-
seksi kokonaisuudeksi ei ole yksiselitteistä. Monet piirteet olisi voitu sijoittaa toisin tau-
lukoissa 1-8. KE- ja SI-systeemejä kuvaavien taulukkomallien käyttöarvo seuraa niiden
kyvystä havainnollistaa systeemikokonaisuuksia. Lisäksi vastakohtaparianalyysi on varta
vasten tätä tutkielmaa varten laadittu. Se täydentää LTL-analyysiä erityisesti yhdistettynä
KE-systeemin metakategoriamalliin antamalla KE-systeemille lähtökohdan ja päämäärän.
SI-systeemi saa merkityksensä KE-systeemin sosiaalisen tason tukirakenteena.
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