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1 Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan Oulun yliopiston avaruusfysiikan ja tähtitieteen yksikössä kehitel-

lyn ”Johdatus tähtitieteeseen” kurkistuskurssin sisältöä ja verrataan sitä perusopetuksen ja lukion

opetussuunnitelmien perusteisiin sekä materiaaleihin. Tutkielmaa varten kurssille osallistuneille

opiskelijoille myös teetettiin kolme kyselyä, joiden tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden opiskelu-

ja harrastustaustoja sekä kerätä mielipiteitä kurssin materiaaleista ja oppimismenetelmistä. Kyse-

lyillä pyrittiin myös selvittämään, miten opiskelijoiden käsitys omasta tähtitieteen ymmärryksestään

muuttuu kurssin aikana. Kyselyt sijoittuivat kurssin alkuun, puoliväliin ja loppuun. Kyselyitä ana-

lysoitiin mixed methods-menetelmällä, sillä ne sisälsivät sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia

kysymyksiä. Tutkielmaa tehdessä selvisi, kuinka perusopetuksen ja lukion oppimateriaaleissa on

hyvin vähän suoranaista tähtitiedettä käsitteleviä osioita muutamaa kappaletta lukuun ottamatta.

Suurin osa kurkistuskurssilla käsiteltävistä asioista tulee opiskelijoille täysin uutena tietona tai sen

käsittely on perusopetuksessa ja lukiossa ollut hyvin suppeaa ja pintapuolista. Tutkimuksen aika-

na myös selvisi, kuinka perus- ja lukiotason opetusmateriaaleissa on jonkin verran eroja riippuen

kustantajasta. Opiskelijoilla siis voi olla hyvinkin erilaiset taustat tähtitieteen opiskeluun jo pelkän

oppimateriaalin kannalta. Kyselyiden vastauksista voitiin nähdä selvästi, kuinka opiskelijoiden mie-

lipide omasta ymmärtämisestään kurssin eri aiheista kasvoi huomattavasti kurssin edetessä. Kaikki

kurssin suorittaneet opiskelijat olivat tyytyväisiä kurssiin.
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2 Johdanto

Kurkistuskurssilla tarkoitetaan korkeakoulujen ja lukioiden yhteistyönä tehtyjä lukiolaisille suunnat-

tuja kurssikokonaisuuksia, jotka antavat mahdollisuuden tutustua korkeakouluopintoihin ja tiettyyn

alaan. Kurkistuskurssien ideana on sujuvoittaa siirtymistä lukio-opinnoista korkeakouluopintoihin[17]

sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua erilaisiin aloihin sekä opintojen edellyttämiin valmiuksiin[18].

Kurkistuskursseja aloitettiin työstämään suomessa ensimmäisen kerran uuden lukiolain voimaan

astumisen jälkeen vuonna 2019. Lukiolaissa (2018/714§8) sanotaan, että ”Koulutuksen järjestäjän

tulee olla yhteistyössä perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistys-

työn oppilaitosten ja muiden koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän

toimijoiden kanssa. Koulutuksen järjestäjä voi täydentää järjestämäänsä koulutusta hankkimalla

tässä laissa tarkoitettua opetusta ja muita palveluja toiselta lukiokoulutuksen tai muun koulutuksen

järjestäjältä, korkeakoululta, muulta julkiselta taholta taikka muulta yksityiseltä rekisteröidyltä

yhteisöltä tai säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkima opetus ja palvelut

järjestetään tämän lain mukaisesti.” Yliopistojen järjestämiin kurkistuskursseihin saatu rahoitus

tyypillisesti tulee yliopiston strategisista projektirahoista. Yliopistot ovat saaneet vuonna 2021 uu-

den rahoitusmallin, jossa strategiarahoituksen osuus kasvoi. Koska yliopistojen rahoitus määräytyy

OKM:n indikaattoreiden mukaan, joissa yhtenä tekijänä on ”elinikäinen oppiminen”, on yliopistoilla

rahallinen motivaattori järjestää kurkistuskursseja yhteistyössä lukioiden kanssa.[29, 8]

Oulun yliopistossa on tuotettu muutamia kurkistuskurssikokonaisuuksia eri tieteenaloille kuten

esimerkiksi biokemialla ”Johdatus biokemiaan”, sähkötekniikan ”Kurkistus ICT-alaan”[10] ja nyt

myös tähtitieteelle ”Johdatus tähtitieteeseen”. Haluamme selvittää kuinka tämänlaiset kurkistus-

kurssit asettuvat suhteessa lukion opintoihin sekä mitä opiskelijat niistä ajattelevat. Kurkistuskurssit

ovat vielä tuore lisäys koulujen opetusmenetelmiin ja niistä ei ole vielä ehditty tehdä paljoa tut-

kimuksia, mutta MOOC:ja, eli Massive Open Online Courseja, on jo järjestetty pitkään ja niitä

on ehditty tutkia. Tällä hetkellä kurkistuskursseja usein järjestetään MOOC tyylisesti ainakin Ou-

lun yliopistolla. Näin ollen MOOC:t ovat kurkistuskurssien kanssa samankaltaisia, sillä molemmat

ovat yleisesti itsenäisiä verkkokursseja ja molemmissa osallistujat tutustuvat uuteen asiaan heille

tarjottujen materiaalien avulla. MOOC:ja koskevissa tutkimuksissa on selvinnyt esimerkiksi, että

erilaiset motivaation lähteet vaikuttivat kurssin läpäisyyn[3] ja vaikka verkkokurssit ovat hyvä tapa

antaa mahdollisimman monelle ihmiselle mahdollisuus oppia uutta, ei verkko-oppiminen kuitenkaan

välttämättä sovi kaikille[32].
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MOOC verkkokurssilla osallistuneiden motivaatiota ja sen kytkeytymistä kurssin suorittami-

seen tutkittaessa on huomattu, että osallistujan motivaatio vaikuttaa suuresti kurssin läpäisyyn[3].

Motivaatio näyttäisi erityisesti perustuvan kurssin vetäjän maineeseen, sertifioinnin saamiseen sekä

opiskelijan päättäväisyyteen ja itseluottamukseen. Tutkimuksessa päättäväisyys määriteltiin opis-

kelijoiden kykynä opiskella tiedettä tehokkaasti ja auttaa heitä järjestämään omaa ajankäyttöään

ja resurssejaan tulemaan paremmiksi opiskelijoiksi. Itseluottamuksen määriteltiin mittaavan opis-

kelijoiden luottamusta siihen, että he läpäisevät kyseisen kurssin. Motivaatioon voi myös vaikuttaa

suuresti vuorovaikutuksen määrä kurssin ohjaajan ja muiden opiskelijoiden kanssa.[16]

MOOC verkkokursseja ja niiden materiaaleja luodessa on hyvä ymmärtää mitä kaikkea tulee

ottaa huomioon. Tärkeimpinä ja ehkä haastavimpina asioina on kurssin sisällön valinta ja arviointi.

Näitä asioita tutkiessa huomattiin myös, että suuri osa verkkokurssille osallistujista kokivat verkko-

opetuksen olevan mieluisampaa kuin perinteinen opetus ja olevansa aktiivisempia verkkokurssilla

kuin perinteisessä luokkahuoneessa[1]. Samassa tutkimuksessa myös kommentoitiin sitä, että vaikka

verkkokurssit eivät ole paras opiskelumenetelmä kaikille opiskelijoille, verkko-pohjainen opettaminen

tarjoaa erilaisen tavan monille syventää omaa tietoaan ja osaamistaan [32].

Tämän tutkielman kohteena olevalla tähtitieteen kurkistuskurssilla ”Johdatus tähtitieeteseen”

opiskelijat pääsevät tutustumaan eri tähtitieteen perusalueisiin kuten tähtitieteen historiaan, tai-

vaanpallon geometriaan, ajanlaskuun, spektreihin ja tähtitieteen laitteisiin, taivaanmekaniikkaan,

Aurinkokuntaan ja sen tutkimiseen, tähtien evoluutioon ja galakseihin, kosmologiaan, eksopla-

neettoihin ja astrobiologiaan. Tämä tapahtuu käyttäen itsenäistä verkko-opiskelua varten luotuja

”kirjoja”. Oppimismenetelmä kurssilla on enimmäkseen itsenäistä opiskelua. Alustana kurssille toi-

mi Moodle[31], joka on Oulun yliopistolla yleisessä käytössä.

Tutkimuskysymykset, joiden perusteella tätä tutkimusta kehitettiin, ovat: Miten kurkistuskurssi

sopii yhteen opiskelijoiden koulussa kertyneeseen taitotasoon sekä kuinka harrastuneisuus ja moti-

vaatio vaikuttavat kurssin toimivuuteen. Kurssin aikana opiskelijoille annettiin täytettäväksi kolme

kyselylomaketta, joilla heiltä kerättiin kurssina aikana tulleita oppikokemuksia. Opiskelijoille teete-

tyt kyselylomakkeet myös laadittiin nämä tutkimuskysymykset mielessä pitäen.

Tämän tutkielman rakenne on seuraava: Luvussa kolme kerrotaan kurkistuskurssista ja sen
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sisällöstä. Luvussa neljä käydään läpi opetussuunnitelmien sisältöjä. Luvussa viisi käydään läpi

perusopetuksen oppimateriaalin tähtitieteeseen liittyvät sisällöt läpi. Luvussa kuusi käydään läpi

lukion oppimateriaalien tähtitieteeseen liittyvät sisällöt läpi sekä tehdään yhteenveto opiskelijoi-

den tähtitieteen osaamisesta. Luvussa seitsemän verrataan opetussuunnitelmia ja oppimateriaaleja

kurkistuskurssin materiaaleihin. Luvussa kahdeksan käydään läpi kyselytutkimuksen toteuttaminen,

sisältö ja tulosten analyysi. Luku yhdeksän käsittelee kurssin onnistumista kokonaisuutena. Lopuksi

luvussa kymmenen tehdään yhteenveto löydöistä ja saaduista tuloksista.

3 Yleisiä asioita kurkistuskurssista

Kurkistuskurssi ”Johdatus tähtitieteeseen”on Oulun yliopiston avaruusfysiikan ja tähtitieteen yk-

sikössä kehitetty kurssi lukiolaisille, jotka ovat kiinnostuneita tähtitieteestä ja mahdollisesti sen

opiskelusta yliopistossa. Kurkistuskurssi kehitettiin vuoden 2021 kesällä ja syksyllä ja sitä työsti

tähtitieteen maisterivaiheen opiskelija, joka oli opiskellut myös pedagogisia opintoja. Opiskelija

teki kurssin sisällöt yhteistyössä tähtitieteen yliopistolehtorin kanssa. Sen kehittäminen kesti noin

vuoden. Kurkistuskurssi suunniteltiin kahden opintopisteen laajuiseksi ja sen suorittamiseen on

tarkoitettu kuluvan 54 tuntia omatoimista työtä, ja kokonaisuudessaan pilottikurssin, eli kurkistus-

kurssin ensimmäisen iteraation, suorittamiseen oli varattu kolme kuukautta aikaa. Jatkossa kurssin

suorittamiseen on aikaa noin puoli vuotta. Kurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2022

OSYK:in testiryhmälle. Rahoitus kurssia varten saatiin yliopiston opetuksen kehittämiseen tar-

koitetuista strategiarahoista, joilla pyrittiin kehittämään opetusta ja luomaan kurkistuskursseja.

Oulun yliopistossa on fysiikan puolella ollut aiemmin Nanomon ”Ilmasto nyt” kurssi ja samaan ai-

kaan tähtitieteen kurkistuskurssin kanssa kehitettiin avaruusfysiikan kurkistuskurssia. Motivaationa

kurssin tekemiselle oli saada tehtyä vähän opetusresursseja vaativa kurssi, joka kuitenkin antaisi

opiskelijoille hyvän kuvan tähtitieteen ilmiömaailmasta. Tämän lisäksi materiaaleja suunniteltaessa

oli ajatuksena, että materiaalien tulisi olla helposti lähestyttäviä kenelle tahansa tähtitieteestä kiin-

nostuneelle, mikä mahdollistaa sen tarjoamisen laajemmalle yleisölle esimerkiksi avoimen yliopiston

kautta.

Kurssin alustana käytetiin Oulun yliopistolla käytössä olevaa Moodlea. Moodle on verkko-

oppimisympäristö, jota käytetään kurssien kotisivuna[31]. Alustalle voidaan lisätä kurssin mate-

riaalit, linkit, tehtävät ja aktiviteetit. Moodle ympäristöön tehdylle kurssille rakennettiin kuusi

erillistä interaktiivista verkkokirjaa, jotka koostuivat sekä teoria- että tehtäväosioista sekä tehtävä
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osuudesta. Kirjan tehtävät on tarkoitettu tehtäväksi yhdellä istumalla, sillä tehtäviä ei teknisistä

rajoituksista johtuen voida tallentaa.

Kurssi suoritetaan pääosin itsenäisesti. Opiskelijoilla oli joka viikko mahdollisuus osallistua

Zoomin[36] kautta järjestettävälle päivystystunnille, jossa he pystyivät esittämään kysymyksiä

yliopistolehtorille. Kurssin suorittaminen tapahtuu etenemällä kirjoja eteenpäin ja suorittamalla

tehtäväosuuksia. Kurssin suorittamiseksi hyväksytysti tuli opiskelijan vastata oikein vähintään 70%:

iin tehtävistä. Jokaisen kirjan yhteydessä on tarkoitus olla vapaaehtoinen edeltä kuvattu videoluen-

to, jossa käydään läpi kirjan sisältämiä asioita. Kurssin pilottiversiolle näitä videoluentoja kuitenkin

oli saatu valmiiksi vasta kolme.

3.1 Kurssin sisältö

Kurssi muodostuu kuudesta eri kirjasta. Kirjat ovat ”Johdanto ja historia”, ”Taivaanpallo, ajan-

lasku ja magnitudi”, ”Spektrit ja tähtitieteen laitteet”, ”Taivaanmekaniikan alkeet ja aurinkokun-

ta”, ”Tähtien evoluutio, erityiset tähdet ja galaksit”ja ”Kosmologia, eksoplaneetat ja astrobiologia”.

Taulukossa 1 on lueteltuna kurssin kirjat ja kirjoista löytyvä pääsisältö.
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Kirjan nimi Pääsisältö

Johdanto ja historia
Kurssin toteutus, verkkosivut,

Mitä tähtitieteen tutkimus mahdollisuuksia
löytyy Suomen yliopistoilta ja kansaivälisiltä toimijoilta,
Tähtitieteen historia esihistoriasta moderniin aikaan.

Taivaanpallo, ajanlasku ja
magnitudi

Leveys- ja pituusasteiden kertaus,
Stellarium sovelluksen käytön perusteet,

Tähtien liike, Horisontti- ja Ekvaattorijärjestelmä,
Ajanlasku, Teleskooppien pystytys,

Silmän toiminta, Magnitudi, Magnitudin matemaattinen malli.

Spektrit ja tähtitieteen
laitteet

Aallonpituus ja säteily, Mustan kappaleen säteily,
Plancin laki ja Wienin siirtymälaki,

Kaukoputkien rakenteet, Suurennus ja aukkosuhde,
Valokenno, Aktiivinen ja adaptiivinen optiikka,

Muiden aallonpituusalueiden havainnointi,
Spektroskopia, Fotometria, Filtterit,

Valoon vaikuttavat tekijät.

Taivaanmekaniikan alkeet
ja Aurinkokunta

Etäisyyksien mittaaminen, Suuret mittasuhteet,
Newtonin gravitaatiolaki, Keplerin lait, Pakonopeus,

Rataelementit, Aurinkokunnan synty, Aurinkokunnan kohteet,
Nice ja Grand tack Mallit.

Tähtien evoluutio, erityi-
set tähdet ja galaksit

Vedyn fuusio, HR-diagrammi, Tähden evoluutio,
Kompaktit tähdet, Aurinko Galaksissamme,
Tähtisumut, Linnunradan muoto, Kiertoliike,

Galaksit, Galaksien tunnistaminen, Galaksien synty ja kehitys.

Kosmologia, Eksoplanee-
tat ja astrobiologia

Kosmologian periaatteet, Maailmankaikkeuden mallit,
Maailmankaikkeuden muoto ja ikä, Alkuräjähdys,

Tulevaisuus, Planeetta kunnat,
Eksoplaneettojen havaintomenetelmät, Vapaat planeetat ja kuut,
Astrobiologia, Elinkelpoiset vyöhykkeet, Edellytykset ja kehitys,

Galaksien mittakaavassa, Elämä maailmankaikkeudessa

Taulukko 1: Kurkistuskurssin kirjat ja niiden pääsisällöt.

4 Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perustei-

den tarkastelua tähtitieteen opetuksen kannalta

Opetushallitus määrittelee opetussuunnitelman perusteet seuraavasti ”Opetussuunnitelman pe-

rusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset opetus-

suunnitelmat laaditaan.”[33] Tällä hetkellä uusin lukion opetussuunnitelman perusteet on vuodelta

2019[30]. Monet käytössä olevista opetusmateriaaleista on kuitenkin vielä tutkimusta tehdessä

edeltävän, vuonna 2016 voimaan otetun opetussuunnitelman perusteiden mukaisia. Syynä edelliseen

on se, ettei kaikkia materiaaleja ole vielä keretty päivittää uusien opetussuunnitelman perusteiden
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mukaisiksi. Perusopetuksen puolella uusin käytössä oleva opetussuunnitelman perusteet on vuodelta

2014[34]. Käsittelen opetussuunnitelmien perusteiden sisällöt tässä vaiheessa, sillä opetussuunnitel-

mat määrittävät sen, mitä opiskelijat oppivat perusopetuksen ja lukion aikana. Opetusta voidaan

kuitenkin järjestää eri kouluissa eri menetelmillä sekä eri materiaaleilla, joten ei ole mahdollista

tietää tarkkaan mitä kukakin opiskelija osaa. Koska oppilaitosten on noudatettava opetussuunni-

telman perusteita, sen sisältöjen tarkastelu kertoo meille opiskelijoiden yleisestä lähtötasosta. Kun

myöhemmin tutkimuksessa verrataan kurkistuskurssin materiaalia perusopetuksen ja lukion oppi-

materiaaleihin ja opetussuunnitelmiin, on mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon opiskelijoille tulee

täysin uutta asiaa ja kuinka paljon kouluissa on jo entuudestaan aiheista kerrottu. Tutkielmassa

käydään läpi sekä perusopetuksen että lukion opetussuunnitelmien perusteet, koska haluan sel-

vittää, mitkä pohjatiedot opiskelijoilla on jo lukioon tultaessa. Lisäksi kurkistuskurssille osallistuu

opiskelijoita kaikilta lukion vuosiluokilta, joten on tarpeellista tietää, mitä opiskelijoille on opetettu

perusopetuksessa, sillä kaikki eivät ole välttämättä kerenneet käydä lukion fysiikan kursseja.

4.1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Taulukossa 2 on lueteltuna perusopetuksen fysiikan opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset

sisältöalueet. Perusopetuksen opetusmateriaalien sisällöt on valittu näiden sisältöalueiden perusteel-

la tukemaan tavoitteidein saavuttamista. Nämä tavoitteet ovat lueteltuna taulukossa 3.
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Sisällön nimike Kuvaus

S1 Luonnontieteelli-
nen tutkimus

Sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopi-
via sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilai-
sissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimispro-
sessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua,
koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten
koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustu-
taan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vai-
heissa.

S2 Fysiikka omas-
sa elämässä ja eli-
nympäristössä

Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön il-
miöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö.
Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.

S3 Fysiikka yhteis-
kunnassa

Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä vali-
taan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista.
Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä energiavarojen
käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, jois-
sa tarvitaan fysiikan osaamista.

S4 Fysiikka maail-
mankuvan rakentaja-
na

Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tie-
teenä, energian säilymisen periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet
ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen fysiikkaan liit-
tyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tut-
kimukseen.

S5 Vuorovaikutus ja
liike

Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin.
Kahden kappaleen vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappalee-
seen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen kappaleen liikkeeseen.
Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös kvan-
titatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energi-
aan.

S6 Sähkö

Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja
sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä tarkastellaan ensin kvalitatiivi-
sesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riip-
puvuuksia. Sisältöjä valitaan myös kodin sähköturvallisuuteen sekä
sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen varautuminen ja
magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.

Taulukko 2: Perusopetuksen fysiikan opetuksen keskeiset sisällöt[34]

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sisältää myös Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet.

Näitä tavoitteita on Ajattelu ja oppimaan osaaminen (L1), Kulttuurinen osaaminen, vuorovaiku-

tus ja ilmaisu (L2), Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), Monilukutaito (L4), Tieto- ja vies-

tintäteknologian osaaminen (L5) ja Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6). Näiden selitykset on kerrottu

liitteessä A.
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Opetuksen tavoitteet
Tavoitteisiin
liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun S1-S6 L1
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan osaamistaan, aset-
tamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti

S1-S6 L1, L6

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa
elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa

S1-S6 L6, L7

T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden ra-
kentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön
kannalta

S1-S6 L3, L7

Tutkimuksen taidot
T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi

S1-S6 L1, L7

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden
kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti

S1-S6 L2, L5

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimus-
tensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia

S1-S6 L2, L5

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita
ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisu-
jen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden
kanssa

S1-S6 L2, L3, L5

T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja mittaus-
tulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppi-
mista havainnollistavien simulaatioiden avulla

S1-S6 L5

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäninen
T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään
omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä

S1-S6 L1

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja se-
littämisessä sekä ennusteiden tekemisessä

S1-S6 L1

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä
ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla

S1-S6 L2, L4

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehit-
tymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa

S1-S6 L1, L4

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja
varten vuorovaikutuksesta ja liikkeestä sekä sähköstä

S5, S6 L1

T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa op-
pimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltami-
seen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tie-
deyhteisöissä

S1-S6 L6

Taulukko 3: Perusopetuksen opetuksen tavoitteet[34]

4.2 Lukion opetussuunnitelman perusteet

Lukion opetussuunnitelman perusteissa kerrotaan fysiikan opetuksen yleiset tavoitteet sekä kurssimo-

duulien erilliset tavoitteet ja sisällöt. Käsittelen kurssimoduulien sisältöä myöhemmin tutkielmassa,

joten käyn tässä osiossa läpi ainoastaan opetussuunnitelman perusteiden yleiset tavoitteet opetuk-

selle. Yleisillä tavoitteilla halutaan määrittää se, mitä asioita opiskelijoiden pitäisi yleisesti hallita

lukion oppimäärän suorittamisen jälkeen fysiikan kannalta. Ne ovat jaettu kolmeen eri osa-alueeseen,

”merkitys, arvot ja asenteet”, ”tutkimuksen taidot” ja ”fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen” joi-

den selitykset ovat lueteltuna taulukossa 4.
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Merkitys, arvot ja

asenteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa arvioida fysiikan ja teknologian merkitystä

yksilölle ja yhteiskunnalle, tunnistaa fysiikan osaamistaan sekä kykenee asetta-

maan omia tavoitteitaan, kohtaamaan oppimishaasteitaan ja soveltamaan fysii-

kan opiskelustrategioita, perehtyy fysiikan soveltamiseen monipuolisissa tilanteis-

sa, kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä, saa mah-

dollisuuksia perehtyä fysiikan sovelluksiin vierailujen, korkeakouluyhteistyön tai

työelämäyhteistyön kautta paikallisella tai kansainvälisellä tasolla, saa riittävät jatko-

opintovalmiudet luonnontieteellisille ja fysiikkaa soveltaville aloille, saa valmiuksia

osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

Tutkimisen taidot

Ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja

tuottaa tietoa, osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja kehittää kysy-

myksiä edelleen tutkimusten, ongelmanratkaisun tai muun toiminnan lähtökohdiksi,

osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa, tun-

nistaa virhelähteiden vaikutuksen mittauksiin, osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutki-

musten tuloksia sekä arvioida niitä ja koko tutkimusprosessia

Fysiikan tiedot ja nii-

den käyttäminen

Osaa käyttää fysiikan keskeisiä käsitteitä johdonmukaisesti ja oikeissa yhteyksissä,

jäsentää käsitystään luonnon rakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaat-

teiden avulla, osaa ilmaista johtopäätöksiä ja näkökulmia fysiikalle ominaisilla ta-

voilla, ymmärtää fysiikan ilmiöitä ja periaatteita teknologisten sovellusten taustalla,

osaa muodostaa, tulkita ja arvioida erilaisia malleja sekä käyttää niitä ja simulaa-

tioita ilmiöiden kuvaamiseen ja ennusteiden tekemiseen, osaa käyttää asianmukaisia

ohjelmia mallintamisen, laskennallisten ja graafisten ratkaisujen sekä tulosten ilmai-

semisen välineenä, osaa käyttää monipuolisia tietolähteitä ja arvioida niitä kriittisesti

fysiikan tietojensa avulla

Taulukko 4: Lukion opetussuunnitelman perusteiden fysiikan opetuksen yleiset tavoitteet[30]

Opetussuunnitelmissa myös tuodaan esille, kuinka oppiaineiden pitää edesauttaa laaja-alaista

osaamista. Lukion opetussuunnitelman perusteissa mainitaan, kuinka opetuksen tulee kehittää

yhteiskunnallista osaamista, vuorovaikutusosaamista, tukea eettisyyttä ja ympäristöosaamista,

globaali- ja kulttuuriosaamista sekä hyvinvointiosaamista ja tukea monitieteellistä ja luovaa osaa-

mista. Yhteiskunnallista osaamista kehitetään antamalla opiskelijalle valmiudet, jolla hän voi

osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa yhteiseen päätöksentekoon. Vuorovaikutus-

osaamista kehitetään opiskelijoiden omalla tutkimuksellisella työskentelyllä. Tämä myös kehittää

opiskelijoiden pitkäjänteisyyttä ja vastuunottamista. Eettisyyttä, ympäristöosaamista, globaali- ja

kulttuuriosaamista sekä hyvinvointiosaamista tuetaan opettamalla opiskelijoille, kuinka fysiikkaa

voidaan käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Monitieteellistä ja luovaa osaamista tuetaan

opettamalla opiskelijoille monilukutaitoa sekä kehittämällä heidän tieto- ja viestintäteknologian

käyttämistä.

Kurssi moduuleiden omissa tavoitteissa opetussuunnitelman perusteiden sisällä tuodaan myös

13



esille tähtitieteelle tärkeitä asioita. Opetussuunnitelman perusteissa kerrotaan, kuinka opiskelija tu-

tustuu aineen rakenteen ja maailmankaikkeuden mittasuhteisiin, hänelle tulee tutuksi sisällöt ku-

ten paino ja kitka, liike-energia, potentiaalienergia ja mekaaninen energia, mekaanisen energian

säilyminen ja mekaniikan energiaperiaate, opiskelijan tulisi myös osata mallintaa planetaarista lii-

kettä ympyräliikkeenä, tunnistaa sähkömagneettisen säteilyn lähteitä ja vaikutuksia sekä ymmärtää

valon sähkömagneettisena ilmiönä.

4.3 Yhteenveto opetussuunnitelmista kukistuskurssin kannalta

Sekä perusopetuksen- että lukion opetussuunnitelman perusteista löytyy paljon asioita, jotka autta-

vat oppilaita ja opiskelijoita tutkimuksen kohteena olevan kurkistuskurssin suorittamisessa. Opetus-

suunnitelmien yleisten tavoitteiden tarkoituksena on ohjata opetuksessa kannustamaan oppilaiden

ja opiskelijoiden oppimista. Opettajien halutaan antavan oppilaille ja opiskelijoille mahdollisimman

hyvät työkalut ja mahdollisimman paljon mahdollisuuksia tutustua fysiikkaan ja sen tutkimiseen.

Taulukoista 3 ja 4 tulee esille hyvin, millaiset yleiset odotukset opetukselle on. Kurssia ajatellen

näistä tärkeitä ovat, että opiskelijat ymmärtävät omaa osaamistaan ja osaavaat asettaa oikeanlaiset

tavoitteet itselleen sekä käyttää sopivia fysikan oppimismenetelmiä, osaavat käyttää fysiikan keskei-

siä käsitteitä johdonmukaisesti ja oikeissa yhteyksissä, jäsentää käsitystään luonnon rakenteista ja

ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla.

Taulukosta 2 nähdään, että sisällöllisesti perusopetuksessa oppilaille pyritään opettamaan ener-

gian säilymisen periaatteet, maailmankaikkeuden rakenteita ja mittasuhteita sekä vuorovaikutuksen

ilmiömaailmaa. Lukion opetussuunnitelman perusteissa on määritetty jokaiselle kurssille eli mo-

duulille omat tavoitteet. Näissä tavoitteissa määriteltiin, että opiskelija tutustuu aineen rakenteen

ja maailmankaikkeuden mittasuhteisiin, hänelle tulee tutuksi sisällöt kuten paino, liike-energia,

potentiaalienergia ja mekaaninen energia, mekaanisen energian säilyminen ja mekaniikan energia-

periaate. Opiskelijan tulisi myös osata mallintaa planetaarista liikettä ympyräliikkeenä, tunnistaa

sähkömagneettisen säteilyn lähteitä ja vaikutuksia, ymmärtää valon sähkömagneettisena ilmiönä

sekä tutustua maailmankaikkeuden kehitykseen.

Vaikka pelkän opetussuunnitelman perusteella ei voida sanoa täsmällisesti, mitä kurssille osallis-

tuvat opiskelijat osaavat tai tietävät, antaa se kuitenkin hyvän kuvan siitä mitä opiskelijoiden pitäisi

osata ja mitä heidän olisi pitänyt käydä läpi. Tarkempaa tiedustelua varten siirrytään tutkimaan
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oppikirjojen opetusmateriaalia.

5 Perusopetuksen oppimateriaalin tähtitieteeseen liittyvä

sisältö

Opetussuunnitelman määrittelemää opetusta yleensä suoritetaan käyttäen apuna oppikirjamateri-

aaleja mutta esimerkiksi Steinerkoulut tekevät opetusmateriaalit itse. Näistä materiaaleista voidaan

konkreettisesti hahmottaa mitä fysiikan alueita oppilaat ovat opiskelleet. Tutkimuksessa olen käynyt

läpi Sanoma Pro:n sivuilta löytyvän kirjan ”Fysiikka 7-9”[19] ja Studen sivuilta löytyvät kirjat ”Fy-

siikka 7”[5], ”Fysiikka 8”[6] ja ”Fysiikka 9”[7]. Molemmat kirjasarjat ovat yleisessä käytössä suomen

peruskouluissa, mutta kumpaa kirjaa koulut käyttävät riippuu peruskouluista ja heidän ostamistaan

lisensseistä. Materiaalia analysoidaan lopussa sen perusteella, minkälaisen kokonaiskuvan se antaa

oppilaalle tähtitieteestä ja kuinka hyvin se valmistaa oppilasta käsittelemään tähtitiedettä. Olen tau-

lukoinut jaksojen aiheet ja niihin kuuluvat kirjojen sisällöt taulukoihin 5 ja 6. Taulukosta 5 löytyy

Sanoma Pro:n materiaali ja taulukosta 6 Studeon materiaali.
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Jakson aihe Jakson tähtitieteeseen liittyvä sisältö

Lämpö 2 Lämpöenergia on energiamuoto
3 Lämpöenergiaa varastoituu tai vapautuu olomuodon muutoksessa

4 Lämpö siirtyy kolmella tavalla

Aaltoliike
6 Aalto etenee - aine ei
8 Valo heijastuu peileistä

9 Valo taittuu aineiden välisessä pinnassa
10 Linssit suurentavat ja pienentävät

syvennä tietojasi aaltoliikkeestä.

Liike ja voima
11 Nopeus kuvaa liikettä

12 Tasainen ja kiihtyvä liike
13 Voimat syntyvät vuorovaikutuksessa
Syvennä tietojasi liikkeestä ja voimasta

Liike ja energia 16 Energia muuntuu muodosta toiseen
17 Työ muuntaa energiaa

Syvennä tietojasi liikkeestä ja energiasta

Sähkö -

Energia yhteiskunnassa 26 Kompassin neula on kestomagneetti
Syvennä tietojasi energiasta yhteiskunnassa

Maailmankaikkeuden suuret
ja pienet rakenteet

31 Kaikki havaittava on ainetta tai säteilyä
33 ydinreaktiossa vapautuu ydinenergiaa

34 Pieksämäki kiertää Aurinkoa
35 Maailmankaikkeus on suuri ja vanha

Syvennä tietojasi.

Taulukko 5: Sanoma Pro:n perusopetuksen oppimateriaalin tähtitieteeseen liittyvät sisällöt
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Kirjan nimi Kirjan tähtitieteeseen liittyvä sisältö

Fysiikka 7

1 Fysiikan maailma,
1.1 Mittaaminen auttaa ymmärtämään luonnonlakeja,

1.2 Mallit havainnollistavat luonnon rakenteita,
3 Valo,

3.1 Valoa ja varjoja,
3.2 Valo on silmien aistimaa säteilyä,

3.3 Valo heijastuu,
3.4 Valo taittuu,

3.5 Silmässä on linssi,
4 Avaruus ja sen tutkiminen,
4.1 Tähtitiede harrastuksena,

4.2 Linnunrata koostuu miljardeista tähdistä,
4.3 Oma aurinkokuntamme,
4.4 Ihminen avaruudessa,

4.5 Laajeneva maailmankaikkeus.

Fysiikka 8

1.1 Suureet ja mittaaminen,
1.2 Pinta-ala ja tilavuus kuvaavat ulottuvuuksia,

2 Vuorovaikutus ja voima,
2.1 Maapallolla vaikuttaa painovoima,
2.2 Voimalla on suunta ja suuruus,
3 Kaikkialla on liikettä ja energiaa,
3.1 Tasainen liike ja keskinopeus,

3.2 Muuttuva liike,
3.3 Monenlaista energiaa,

4 Lämpöilmiöiden ymmärtäminen on tärkeää,
4.1 Lämpöä sitoutuu ja vapautuu,

4.2 Lämpötilan muutoksilla on vaikutuksia,
4.3 Olomuodon muutokset,
4.4 Lämmön siirtyminen

Fysiikka 9
4 Sähkö ja magnetismi,
5 Säteilyn vaikutukset,

5.1 Sähkömagneettisen säteilyn lajit,
5.2 Radioaktiivinen säteily,

5.3 Ydinreaktioista ydinenergiaan,
5.4 Fysiikka tutkii ympäristöä pienimmästä suurimpaan.

Taulukko 6: Studeon perusopetuksen oppimateriaalin tähtitieteeseen liittyvät sisällöt

5.1 Kirjasarjojen vertailu

Sekä Sanoma Pro:n materiaalissa, että Studeon materiaalissa löytyy kaikki samat pääpiirteet siitä,

mitä oppilaiden pitää perusopetuksen jälkeen fysiikasta osata. Molemmat kirjasarjat antavat op-

pilaille pohjatietoja toisen asteen opetukseen siirtymistä varten tähtitieteen kannalta. Molemmissa

kirjasarjoissa käydään läpi, millainen Linnunrata on muodoltaan ja suuruudeltaan. Kummassakin

kirjasarjassa myös perehdytään siihen, millainen aurinkokuntamme on. Vaikka kirjoissa käydään sa-

mat aihealueet läpi, Studeon materiaalissa on kiinnitetty hieman enemmän huomiota yksityiskohtiin,

kun taas Sanoma Pro:n materiaali käy aihetta läpi kokonaisuutena. Esimerkkinä Studeon materiaa-

lissa Linnunrataa kutsutaan ”Sauvaspiraaligalaksiksi”. Sanoma Pro:n kirjassa on vain kuvitus Lin-

nunradasta. Suurin ero joka materiaaleista löytyy, on kuinka Studeon materiaalissa on kappale, jossa

kerrotaan tähtitieteestä harrastuksena. Samanlaista kohtaa ei löydy Sanoma Pro:n kirjoista.

Yleisen fysiikan osaamisen kannalta kirjasarjoissa ei ole suuria eroja. Kirjasarjojen erot tulevat

enimmäkseen asioiden läpikäymisjärjestyksestä ja siitä, miten teksti on muotoiltu. Muutamissa koh-

dissa Studeon materiaali perehtyy enemmän yksityiskohtiin kuin Sanoma Pro:n materiaali. Koska

Studeon materiaali on luotu verkko-opiskelua varten, on siihen sisällytetty myös enemmän itsenäistä
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opiskelua varten tarkoitettua lisämateriaalia ja linkkejä. Perusopetuksen materiaaleissa käytävät

asiat ovat pintapuolisia, mutta niihin syvennytään lukio opetuksen puolella enemmän.

6 Lukion oppimateriaalin tähtitieteeseen liittyvä sisältö

Lukiossakin opetussuunnitelman perusteiden määrittelemää opetusta yleensä suoritetaan käyttämällä

apuna oppikirjamateriaaleja. Näiden materiaalien avulla saadaan konkreettinen kuva siitä, mitä fy-

siikan alueita opiskelijat ovat lukion aikana opiskelleet. Opetusmateriaalien tekeminen uuden opetus-

suunnitelman perusteiden perusteella on vielä kesken. Tutkielman tekemisen aikana Sanoma Pro:n

materiaalista oli käytössä vain vuoden 2016 opetussuunnitelman perusteiden perusteella tehdyt

materiaalit[20][21][22][23][24][25][26]. Studeon sivuilla olevasta materiaalista uuden opetussuunni-

telman perusteiden perusteella tehtyjä kursseja oli FY1[11], FY2[12], FY3[13] ja FY4[14]. Kurssit

FY5[27], FY6[28] ja FY7[15] joita tutkielmassa käsitellään, on vuoden 2016 opetussuunnitelman

perusteella tehtyjä. Molemmat kirjasarjat ovat yleisessä käytössä lukioissa. Taulukossa 7 on Studeon

oppimateriaalin sisältö ja taulukossa 8 Sanoma Pro:n oppimateriaalin sisältö.
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Kirjan/kurssin nimi Kirjan asiaankuuluva sisältö

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

2 Mitä fysiikka on,
2.1 Fysiikan tutkimusmenetelmä,

3.1 SI-järjestelmä,
4 Maailmankaikkeuden perusrakenteet,
4.1 Maailmankaikkeuden mittasuhteet,

4.2 Avaruus ja maailmankaikkeuden kehitys,
5 Mallintaminen fysiikassa,

6 Kokeellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteutus

FY2 Fysiikka, ympäristö ja yh-
teiskunta

2 Energia ympäristössä ja yhteiskunnassa,
3 Energia

FY3 Energia ja lämpö

2 Voimat aiheuttavat vuorovaikutuksista,
3 Energia ja Lämpö,

3.1 Työ,
3.2 Lämmön siirtyminen ja Maan energiatasapaino,

4 Termodynaaminen systeemi,
4.1 Lämpötila,

4.2 Paine,
5 Aineen lämmittämiseen tarvittava energia,

6 Aineen olomuodot,
6.1 Lämpö ja olomuodon muutokset

FY4 Voima ja liike
2 Liike,

3-3.6 Vuorovaikutukset ja voimat,
4-4.2 Mekaaninen energia,

5-5.2 Vuorovaikutus ja voiman impulssi

FY5 Jaksollinen liike ja aallot

3-3.6 Aaltoliike on etenevää värähtelyä,
4.3 Dopplerin ilmiö,

5 Ympyräliike,
5.1 Tasainen ympyräliike,

6 Gravitaatio,
6.1 Newtonin gravitaatiolaki,

6.2 Gravitaation alainen ympyräliike,
6.3 Gravitaatiokenttä,

6.4 Gravitaation potentiaalienergia

FY6 Sähkömagnetismi 2-2.6 Valo sähkömagneettisena aaltoliikkeenä,
3-3.7 Magneettinen vuorovaikutus,
6-6.2 Sähköömagneettinen viestintä

FY7 Aine ja säteily
2 Sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen,

2.1 Mustan kappaleen säteily,
9 Ydinreaktiot,

9.2 Fuusio,
10 Hiukkasfysiikka ja kosmologia

Taulukko 7: Studeon lukion oppimateriaali
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Kirjan/kurssin nimi Kirjan asiaankuuluva sisältö

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

1 Fysiikka ympärillämme,
2 Suure ja mittaaminen,

3 suureyhtälöt,
4 Graafinen malli,

5 Matemaattinen malli,
6 Tasaisen liikkeen malli,

7 Tasaisesti kiihtyvän liikkeen malli,
8 Vuorovaikutus ja voima,
12 Perusvuorovaikutukset,

13 Maailmankaikkeuden synty,
14 Makrokosmos,

16 Säteily maailmankaikkeudessa

FY2 Lämpö
1 Termodynaaminen systeemi,

2 Paine,
3 Mekaaninen energia,

4 Työ, teho ja hyötysuhde,
5 Lämpö a energian siirtyminen.

FY3 Sähkö -

FY4 Voima ja liike

1-3 Tasainen ja muuttuva suoraviivainen liike,
4 Vuorovaikutus ja voima,
5 Newtonin I ja II laki,

6 Voimien yhteisvaikutus,
11 Työ,

12 Liike-energia,
13 Potentiaalienergia,

14 Mekaanisen energian säilyminen.

FY5 Jaksollinen liike ja aallot

1 Pyörimisliike,
2 Tasainen ympyräliike,

3 Gravitaatio,
4 Gravitaatiokenttä,

5 Planeettojen ja sateelliittien liike,
6 Mekaaninen energia gravitaatiokentässä
10 Aaltojen heijastuminen ja taittuminen,

FY6 Sähkömagnetismi
1 Valo sähkömagneettisena aaltoliikkeenä,

2 Valon käyttäytyminen aineiden raapinnassa,
4 Valon aaltoilmiöt,
5-7 Magneettikenttä,

16 Sähkömagneettinen tiedonsiirto

FY7 Aine ja säteily

1 Valo aaltoina ja fotoneina,
2 Valosähköilmiö,

3 Dualismi,
6 Sepktri,

12 Ydinenergia,
15 Alkuaineiden synty,

16 Kosmologia

Taulukko 8: Sanoma Pro:n lukion oppimateriaali

6.1 Yhteenveto tähtitieteellisestä osaamisesta.

Kun opiskelija on käynyt sekä perusopetuksen että lukion, on hänellä pintapuolinen tieto siitä, mitä

tähtitiede on ja mitä siihen liittyy. Perusopetuksen materiaaleissa käydään läpi, millaiset Linnunrata

ja aurinkokunta ovat ja niiden suuruusluokkia. Lukion materiaalit perehtyvät tähtitieteeseen hieman

syvemmin. Lukion fysiikan kurssit läpikäyneelle opiskelijalle on tullut tutuksi maailmankaikkeuden

kehittyminen ja koko luokka, gravitaatio, sähkömagneettinen säteily ja kosmologia pintapuolisesti.

Opiskelija tietää mitä ovat tähdet, kuinka ne ovat syntyneet ja mistä niiden säteilemä energia tulee,

mitä ovat aurinkokunnat ja galaksit, mitä tarkoitetaan eksoplaneetoilla ja kuinka niitä voidaan

havaita, mistä maailmankaikkeus sai alkunsa ja kuinka sitä voidaan tutkia, mitä sähkömagneettinen
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säteily on ja kuinka se liittyy avaruuden tutkimiseen, mikä on tähden elinkaari, perusasiat ava-

ruussäästä ja aurinkotuulista sekä mitä on gravitaatio ja mitä siihen liittyy.

Sisällöllisesti eri aihealueet vaihtelevat hyvinkin paljon. Osat aihealueista käydään hyvin-

kin suppeasti läpi. Maailmankaikkeuden kehitys käydään aikajana tasolla läpi ”FY1”kurssilla ja

”FY7”kurssilla siihen perehdytään kosmologian yhteydessä enemmän. Studeon materiaalissa on

esitettynä YouTube-video ”From Big Bang to Man”[37] joka käy läpi, mitä tällä aikavälillä on

tapahtunut. Aurinkokunta käydään läpi käsitteenä. Galakseistakaan kirjoissa ei puhuta kuin muuta-

man lauseen verran. Kirjoissa kerrotaan minkä muotoisia galakseja on olemassa ja millainen galaksi

Linnunrata on. Gravitaatiosta lukiossa käydään läpi taulukoissa 7ja 8 luetellut kappaleet kurssilla

”FY5 Jaksollinen liike ja aallot”. Kurssit myös sisältävät tietoa Keplerin laeista. Sähkömagneettisen

säteilyn osalta kurssilla ”FY6 Sähkömagnetismi”materiaalit käyvät läpi valon sähkömagneettisena

aaltoliikkeenä sekä magneettisen vuorovaikutuksen. Punasiirtymä käydään lukio materiaalissa läpi

käsitepohjalta. Sanoma Pro:n materiaalissa on annettu muutama laskuesimerkki punasiirtymästä.

Kosmologialle kirjoissa on varattu oma kappaleensa, jossa käydään läpi mitä kosmologia pitää

sisällään. Kappaleessa myös opiskelijoille tulee tutuksi pimeä aine ja pimeä energia.

Kun opiskelijat ovat käyneet kaikki lukion tarjoamat fysiikan kurssit läpi, heillä pitäisi olla hyvät

pohjatiedot lähteä jatkamaan tähtitieteen opiskelua. Vaikkakin lukion materiaaleissa ei erityisemmin

perehdytä esimerkiksi siihen, miten ja mihin observatorioita pystytetään, käydään materiaaleissa

kuitenkin paljon tähtitieteeseen liittyvää perus fysiikkaa läpi. Tältä pohjalta on hyvä lähteä raken-

tamaan syvempää ymmärrystä aiheeseen esimerkiksi uuden tähtitieteen kurkistuskurssin avulla.

7 Kurssin vertailu opetussuunnitelmien perusteisiin ja oppi-

materiaaleihin.

Verratessani kurkistuskurssin materiaalia opetussuunnitelmien perusteisiin ja oppimateriaaleihin,

käyn kurkistuskurssin kirjat yksitellen läpi omissa kappaleissaan ja kerron mitkä asiat kurssin

kirjojen materiaaleista opiskelijoille on entuudestaan tuttua ja mitkä asiat tulevat heille täysin uute-

na. En ota tässä osiossa kantaa siihen, ovatko opiskelijat voineet oma-aloitteisesti tutkia näitä asioita.
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7.1 Johdanto ja historia

”Johdanto ja historia” kirjassa nimensä mukaisesti kerrotaan johdanto kurssin sisältöön ja

tähtitieteeseen sekä käydään läpi tähtitieteen kehittymistä läpi historian. Kirjassa käydään läpi

erilaisia tähtitieteen tutkimusmahdollisuuksia Suomen yliopistoissa sekä kansainvälisissä yrityksissä.

Näihin kaikkiin on kirjassa tarjottu linkkejä, jotka ohjaavat opiskelijan kunkin instituution sivuille.

Sivuilla kerrotaan tarkemmin tutkimus ja opiskelu mahdollisuuksista. Kirjassa myös käsitellään

tapoja, miten tähtitiedettä voi harrastaa amatööritasolla. Kummassakaan, ei Studeon eikä Sano-

mapron materiaalissa mainita erikseen, missä tähtitiedettä voisi opiskella, molemmissa kuitenkin

tuodaan esille paikkoja, joissa tähtitiedettä tutkitaan. Studeon materiaalissa tuodaan esille myös

kurkistuskurssin kirjassa mainittu ESO sekä kurkistuskurssin kirjan tehtävissä käytettävät Stel-

lariumin ja Ursan tähtikartat. Kun kurkistuskurssin kirjassa kerrotaan tähtitieteen tutkimus- ja

opiskelumahdollisuuksista, tukee se opetussuunnitelman perusteiden ”Merkitys, arvot ja asenteet”

kohtaa.

Kirjan historia osiossa kerrotaan tähtitieteen historiasta aina esihistorialliselta ajalta moderniin

maailmaan asti. Historia on jaettu kymmeneen eri osaan erilaisten tähtitieteen historian aikakausien

mukaan. Lukion opetusmateriaalissa on hyvin vähän mainintaa tähtitieteestä ennen 1500-lukua.

Lukion materiaalissa tähtitieteen historiasta ja tutkimisesta mainitaan sekä ”FY1”[11][20] että

”FY5”[27][24] kursseilla. Kirjasarjojen välillä kuitenkin on huomattava ero siinä, miten tähtitieteen

historiaa opiskelijoille opetetaan. Studeon materiaalissa kurssille ”FY5 Jaksollinen liike ja aal-

lot”gravitaation yhteydessä kerrotaan Kopernikaanisesta vallankumouksesta kuuden eri avautuvan

ikkunan avulla. Tässä yhteydessä kerrotaan, keiden ansiosta maakeskeisestä maailmankuvasta

luovutaan. Sanoma Pro:n materiaalissa samanlaista osiota ei ole. Kirjassa tämä tieto annetaan

muutamalla lauseella mutta siihen ei perehdytä tarkemmin. Kun tutkitaan opiskelijoiden valmiuk-

sia kurkistuskurssille, tässä osiossa riippuen kirjasarjasta heidän pohjatietonsa voivat vaihdella

paljonkin.

7.2 Taivaanpallo, ajanlasku ja magnitudi

Tässä kirjassa käsitellään taivaanpalloa käsitteenä, tähtien ja muiden kohteiden liikettä tai-

vaalla, ajanlaskua, teleskooppien pystytystä sekä ihmissilmän kykyä havaita valoa. Suoranai-

sesti näistä asioista ei käydä läpi lukion fysiikan oppikirjoissa muuta kuin valon ominaisuu-

det sähkömagneettisena säteilynä. Taivaanpallon käsittelyssä käytettyjä leveys- ja pituuspiirejä

käsitellään pitkän matematiikan ”Geometria” kurssilla. Ihmissilmän toimintaan on mahdolli-
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sesti voitu perehtyä biologian kursseilla. Tässä kappaleessa tulee myös käytetyksi ”Stellarium”

-virtuaaliobservatorio, jota Studeon materiaalia käyttäneet opiskelijat ovat voineet myös käyttää

hyväkseen lukion aikana. Simulaatioiden käyttö ja sisällytys opetukseen tukee lukio-opetuksen ylei-

siä tavoitteita. Teleskooppien pystytyksen periaatteet tulevat opiskelijoille täysin uutena asiana.

Riippuen mitä opetusmateriaalia opiskelija on lukiossa käyttänyt voi taivaankappaleen magnitudi

myös tulla täysin uutena asiana. Sanoma Pro:n materiaalia käyttäneet opiskelijat ovat törmänneet

magnitudiin eli näennäiseen kirkkauteen ”FY7”kurssilla käsitteenä, kun taas Studeon materiaalissa

sitä ei mainita. Opiskelijoille on tullut tutuksi lukion aikana kuitenkin magnitudin määrittämisessä

käytettävä intensiteetti.

7.3 Spektrit ja tähtitieteen laitteet

Tässä kirjassa opiskelijat tulevat tutustumaan aallonpituuteen ja säteilyyn, tähtitieteen laitteisiin

ja niiden toimintaan sekä valon informaation keräämiseen ja analysoimiseen. Säteily kappalees-

sa käsitellään sähkömagneettisen säteilyn spektriä ja siihen liittyviä käsitteitä, mustan kappaleen

säteilyä, Planckin lakia ja Wienin siirtymälakia. Spektri osion lopussa on interaktiivinen simulaatio

mustan kappaleen säteilystä, jonka avulla opiskelijat voivat tutkia sen periaatteita. Molemmissa Stu-

deon ja Sanoma Pro:n kirjoissa käydään läpi valo sähkömagneettisena säteilynä ja sähkömagneettisen

säteilyn spektri. Mustankappaleen säteily käydään myös läpi molemmissa kirjoissa, jonka yhteydessä

käsitellään Wienin siirtymälaki. Kirjoissa käydään läpi Planckin kvanttihypoteesi mutta ei Planckin

lakia kokonaisuutena.

Tähtitieteen laitteista mitä kirjassa kerrotaan ei opiskelijoilla ole aiempaa tietoa lukion opetuk-

sesta muuta kuin miten linssit ja peilit toimivat. Kaikki muu tulee heille uutena tietona. Myös valon

informaatio kappaleessa tuleva tieto tulee opiskelijoille täysin uutena.

7.4 Taivaanmekaniikan alkeet ja Aurinkokunta

Kirja alkaa avaruuden suurten mittasuhteiden esittelyllä. Opiskelijat tutustuvat suuriin mittayk-

siköihin ja parralaksin laskemiseen. Astronominen yksikkö on tullut Sanoma Pro:n materiaalia

käyttäneille opiskelijoille lukiossa tutuksi. Sanoma Pro:n materiaalissa myös käydään läpi mikä on

parallaksi. Punasiirtymä käydään myös tässä kappaleessa läpi, johon tutustutaan myös lukion aika-

na. Klassiset yhtälöt osiossa tarkasteltavat Newtonin lait, Newtonin gravitaatiolaki sekä Keplerin lait

ovat käyty lukion aikana läpi. Pakonopeus ja sen johtaminen on myös opiskelijoille lukio-opetuksen

ajalta tuttu. Kappaleen lopussa oleva osio rataelementeistä tulee opiskelijoille täysin uutena asia-
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na. Kirjan viimeinen kappaleessa käsitellään aurinkokuntaa, sen muodostumista ja sen sisältämiä

tutkimus kohteita. Aurinkokunnan syntyä ei ole käyty kirjojen sisäisesti läpi. Studeon materiaalissa

olevassa videossa ”Big Bang to Man”[37] kuitenkin käydään aurinkokuntamme synty läpi. Riippuen

siitä, käyttääkö opettaja tätä materiaalia hyväkseen, voi Studeon materiaalia käyttäneellä opiske-

lijalla olla nämä perus asia tiedossa. Aurinkokunnan sisältämät tutkimuskohteet opiskelijoille tulee

kuitenkin molempien kirjasarjojen kannalta tutuksi. Kappaleen viimeinen osio Nice ja Grand Tack

malleista on opiskelijoille täysin uutta.

7.5 Tähtien evoluutio, erityiset tähdet ja galaksit

Tämä kirja alkaa käymällä läpi tähtien evoluutiota. Tähtien ytimissä tapahtuvaa fuusioreaktiota

on käsitelty jo lukiomateriaalissa ”FY7” kurssilla. Lukiomateriaalissa tulee esille mitä fuusio tar-

koittaa, mikä on Coulombin valli sekä mitä vaatimuksia fuusioreaktion tapahtumiselle on. Studeon

materiaalissa myös tuodaan esille tähtien ytimissä tapahtuvat protoni-protoni-ketjut sekä hiilisykli.

HR-diagrammi[9] kuitenkaan ei ole lukiomateriaaleissa mukana. Tähtien elinkaari on myös tullut

opiskelijoille tutuksi lukiomateriaalissa. Erityiset tähdet kuten valkoiset kääpiöt ja neutroni tähdet

käydään lukiomateriaalissa läpi mutta ei yhtä kattavasti. Myös mustat aukot sisältyvät lukiomate-

riaaliin mutta niidenkin käyminen on kurkistuskurssiin verrattuna hyvin suppeaa. Seuraavassa kap-

paleessa käsitellään Linnunrataa ja Auringon käyttäytymistä sen sisällä. Lukiomateriaalissa Linnun-

rataan ei perehdytä kovin paljoa. Opetusmateriaalissa sen mainitaan olevan kierteisgalaksi. Tähtien

välisistä tähtisumuista ja niiden vaikutuksista tähtien tutkimiseen ei lukiomateriaalissa ole mainin-

taa. Linnunradan muoto ja kiertoliike tulee enimmäkseen täysin uutena asiana opiskelijoille. Sano-

ma Pro:n materiaalissa Linnunradan muoto on kuvattu ja tekstissä mainitaan sekä kuinka kauan

aurinkokuntamme yksi kierros Linnunradan ympäri kestää. Tämän enempää materiaalissa ei kuiten-

kaan mainita. Viimeisessä kappaleessa käsitellään galakseja ja galaksijoukkoja. Tämäkin asia tulee

enimmäkseen uutena, sillä lukio materiaalissa ei perehdytä esimerkiksi galaksien erilaisiin muotoihin

tai niiden liikkeeseen. Sanoma Pro:n kirjassa kuitenkin mainitaan kuinka Linnunrata ja Andromeda

galaksin oletetaan ajautuvan yhteen.

7.6 Kosmologia, eksoplaneetat ja astrobiologia

Kurssin viimeinen kirja aloittaa käsittelemällä kosmologiaa kokonaisuutena. Kosmologialle on va-

rattu lukiomateriaalissa oma tuntikokonaisuus, mutta sen käsittely on kuitenkin suppeaa. Kurssilla

käsiteltävä Olbersin paradoksi tulee uutena asiana opiskelijoille. Hubble-Leimairten laki ja sen yhteys
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punasiirtymään on mainittu lukiomateriaalissa. Taustasäteily ja sen periaate on myös tullut opiske-

lijoille tutuksi lukion aikana. Seuraavat osat maailmankaikkeuden malleista ja muodosta tulee opis-

kelijoille uutena asiana. Maailmankaikkeuden ikä on opiskelijoille kerrottu lukio materiaalissa, mutta

taustoja sen johtamiseen ei kuitenkaan opeteta. Alkuräjähdysteoria myös tulee opiskelijoille tutuk-

si lukio materiaalissa mutta viimeinen osa maailmankaikkeuden tulevaisuudesta ei. Eksoplaneetat

opiskelijoille mainitaan muutamalla lauseella lukiomateriaalissa, joten suurin osa tämän kappaleen

asiasta on täysin tuntematonta. Viimeinen kappale astrobiologiasta ei tule esille lukiomateriaalissa

ollenkaan.

8 Kyselytutkimuksen toteuttaminen, sisältö ja tulosten ana-

lysointi.

Kyselyillä halusin saada selville, millaiset taustat kurssille osallistuvilla opiskelijoilla on, onko heillä

tähtitieteen harrastustaustaa, kuinka kiinnostuneita he ovat tähtitieteestä ja fysiikasta sekä millaiset

valmiudet heillä on fysiikan ja matematiikan osalta. Kyselyillä halusin myös saada opiskelijoiden

mielipiteitä kurssin materiaalista ja rakenteesta sekä toimivuudesta sitä varten, jos kurssia halutaan

muokata tulevia järjestämisiä varten. Kyselyillä haen myös tietoa siitä, kuinka paljon opiskelijat

tietävät kurssin aiheista jo entuudestaan, sekä kuinka paljon heidän tietotasonsa muuttuu heidän

omasta mielestään kurssin aikana. Kappaleen lopussa tehdään analyysiä kyselyiden tuloksista.

8.1 Kyselyiden toteuttaminen

Tutkimusta varten verkkokurssille osallistuville opiskelijoille teetettiin kolme kyselytutkimusta. Ky-

selyt ajoitettiin kurssin alkuun, puoleenväliin ja loppuun. Koska kurssi on itsenäisesti opiskeltava

ja opiskelijat saavat tehdä kurssia omassa tahdissaan, annettiin opiskelijoille ohjeeksi tehdä en-

simmäinen kysely ennen kuin aloittaa ensimmäistä kirjaa. Kurssin puolessavälissä tehtävä kysely

on tarkoitus tehdä, kun opiskelija on saanut muutaman kirjan valmiiksi. Kurssin loppuun sijoittuva

kysely on tarkoitus tehdä, kun opiskelija on saanut kaikki kirjat valmiiksi. Kyselytutkimukset tehtiin

käyttäen Webropolin[35] tarjoamaa kyselytutkimuksen luomisalustaa. Opiskelijoille jaetiin julkiset

linkit kyselyihin, joiden kautta he pääsevät vastaamaan niihin. Opiskelijat vastasivat kyselyihin ano-

nyymisti ilman mahdollisuutta yhdistää saman vastaajan eri kyselyihin antamia vastauksia.
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8.2 Kyselyiden sisältö

Kysymykset on lueteltu taulukoissa 9, 10 ja 11 vasemmalla puolella ja perustelut sille, miksi kysymys

valittiin oikealla puolella. Kysymyksissä on mainittu, jos niissä on käytetty tiettyä asteikkoa.

Kysymys Perustelut
Fysiikan arvosana todistukses-
sa (asteikolla 4-10)

Kysymyksellä kartoitetaan opiskelijoiden fysiikan osamistasoa

Matematiikan arvosana todis-
tuksessa (asteikolla 4-10)

Kysymyksellä kartoitetaan opiskelijoiden matematiikan osaamistasoa

Kiinnostuksesi fysiikkaa koh-
taan (asteikolla 0-10)

Kysymyksellä nähdään osallistuuko kurssille enemmän erittäin paljon fysii-
kasta kiinnostuneita vai onko kurssi myös kiinnostanut ei niin fysiikasta in-
nostuneita.

Kiinnostuksesi tähtitiedettä
kohtaan (asteikolla 0-10)

Kartoittamalla osallistujien kiinnostusta tähtitieteeseen voidaan tehdä joh-
topäätöksiä kuinka motivoituneita opiskelijat ovat kurssin aikana.

Mitkä fysiikan ja matematiikan
kurssit olet käynyt?

Kysymyksellä saadaan selville, mitä fysiikan ja matematiikan osa-alueita opis-
kelija on jo oppinut.

Oletko harrastanut tai harras-
tatko tähtitiedettä?

Kysymyksellä halutaan saada selville, onko opiskelijoilla ennestään tietoa
tähtitieteestä ja sen osa-alueista joka voisi vaikuttaa kurssin suoritukseen ja
sen vaikeuteen.

Kuinka paljon tiedät kysei-
sistä asioista omasta mie-
lestäsi?(asteikolla 0-5)

Kysymyksellä halutaan saada tietoa opiskelijoiden käsityksestä kurssille
tärkeistä aiheista. Tämä kysymys esitetään kaikissa kyselyissä.

Miksi osallistut kurssille?
Kysymyksen tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden motivaatioita osallis-
tua kurssille, sillä se voi vaikuttaa kurssin suorittamiseen.

Mitä odotat kurssilta?
Tällä kysymyksellä saadaan selville opiskelijan ajatus maailmaa siitä, mitä
kurssi voisi sisältää ja miksi hän kurssille osallistuu.

Taulukko 9: Kysely kurssin alussa

Kysymys Perustelut
Mitä mieltä olet ollut kurssista
tähän mennessä?

Kysymyksella halutaan kuulla opiskelijoiden mielipiteitä kurssista ja se ku-
lustä tähän mennessä.

Millaisia kirjat ovat mielestäsi
olleet?

Tällä kysymyksellä saadaan selville, kuinka kurssille osallistujat näkevät kurs-
sin materiaalin ja kuinka helppoa sitä on lukea ja seurata.

Millaisia tehtävät ovat mie-
lestäsi olleet?

Tällä kysymyksellä saadaan selville opiskelijoilta ovatko tehtävät heidän mie-
lestää kuinka sopivia ja vaikeustasoltaan millaisia.

Onko kurssilla ollut jotain
muutettavaa mielestäsi?

Opiskelijat voivat itse kertoa, jos kurssilla on jotain mitä heidän mielestään
pitäsi muuttaa.

Kuinka paljon aikaa suurinpiir-
tein olet kuluttanut yhtä kirjaa
kohtaan?

Kysymyksellä saadaan tietoa siitä, onko kirjat opiskelijoiden mielestä kuinka
kiinnostavia tai hankalia. Riippuen siitä, kuluuko kirjoihin kuinka paljon ai-
kaa, voidaan niiden lukevuutta ja vaikeustasoa muokata tulevaisuudessa.

Kuinka paljon tiedät kyseisistä
asioista omasta mielestäsi? (as-
teikolla 0-5)

Kysymyksellä halutaan saada tietoa opiskelijoiden käsityksestä kurssille
tärkeistä aiheista. Tämä kysymys esitetään kaikissa kyselyissä.

Taulukko 10: Kysely kurssin puolessa välissä
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Kysymys Perustelut
Kuinka onnistunut kurrsi sinun
mielestäsi oli? (asteikolla 0-10)

Kysymyksellä kartoitetaan opiskelijan mielipidettä kurssin onnistumi-
sesta.

Mitkä asiat olivat mielestäsi
hyviä kurssilla?

Kysymyksessä on ideana saada opiskelijalta palautetta ja analysoita-
vaa materiaalia kurssin hyvistä puolista.

Kuinka hyvin onnistuit kurssil-
la omasta mielestäsi? (asteikol-
la 0-10)

Kysymyksellä halusin saada opiskelijan oman mieleipiteen kurssilla
onnistumisesta.

Katsoitko kurssin luennot?
Jos opiskelija vastasi kysymykseen kyllä, hänelle esitetään kaksi seu-
raavaa kysymystä. Muut hyppäävät nämä yli.

Kuinka mielenkiintoisiksi koit
luennot? (asteikolla 0-10)

Kysymyksellä halusin selvittää, olivatko luennot opiskelijoiden mie-
lestä kuinka mielenkiintoisia.

Kuinka hyödyllisiksi koit luen-
not? (asteikolla 0-10)

Kysymyksellä halusin selvittää, oliko luennot hyödyllisiä niiden opis-
kelijoiden mielestä jotka ne katsoivat.

Mitkä asiat oliva mielestäsi
mielenkiintoisia ja hyödyllisiä
luennnoissa?

Kysymyksellä halusin saada selville, mitkä tietyt asait luennoista oli-
vat opiskelijoiden mielestä mielenkiintoisia ja hyödyllisiä.

Kuinka paljon omasta mielestä
ymmärrät kyseisistä aiheista?
(asteikolla 0-5)

Kysymyksellä halusin saada selville, kuinka paljon opiskelijat omas-
tamielestään oppivat kyseisistä aiheista kurssin aikana.

Mitä mieltä olit täysin it-
senäisestä opiskelumuodosta?

Tällä kysymyksellä saadaan selville opiskelijan mielipide itsenäisesti
opiskeltavasta kurssista.

Kaipasitko kurssille
ryhmätyöskentelyä?

Kysymyksellä saadaan tietää, kaipaisivatko opiskelijat
ryhmätyöskentelyä vaikka kurssi onkin itsenäisesti opiskeltava

Millaista ryhmätyöskentelyä
kaipasit?

Kysymyksellä saadaan selville, millaista ryhmätyöskentelyä opiskeli-
jat kaipaisivat. Kysymys aukeaa vain jos opiskelija vastasi edelliseen
kysymykseen kyllä.

Miten vertaisit verkkokurssia
lukiokursseihin haastavuuden
ja sisällön perusteella?

Kysymyksellä halutaan saada opiskelijan mielipidettä kurssin ja sen
materiaalin haastavuudesta opiskelijan näkökulmasta.

Kuinka hyvät valmiudet perus-
koulu ja Lukio antoivat sinulle
tätä kurssia varten?

Kysymyksellä halutaan saada opiskelijoiden oma mielipide siitä, kuin-
ka hyvin lukion materiaali ja opetus valmistavat heitä tällaiselle kurs-
sille.

Saitko kurssin aikana sopivasti
apua tarvittaessa?

Kysymylsellä halutaan selvittää, tarvisiko verkkokurssi enemmän in-
teraktiivisuutta opiskelijan ja vetäjän välille.

Koitko että kurssilla tarjottuja
kyselytunteja oli tarpeeksi?

Kysymyksellä halusin selvittää, riittivätkö kurssilla tarjotut kysely-
tunnit opiskelijoilel vai tarvittaisiinko niitä lisää.

Käytitkö kirjojen
lisämateriaalia (simulaatiot,
nettisivut, jne.) hyödyksi?

Kysymyksellä saadaan tietää, käyttivätkö opiskelijat kirjojen
lisämateriaalia

Auttoivatko lisämateriaalit
mielestäsi oppimista?

Kysymyksellä saadaan tietoa siitä, oliko kurssin lisämateriaali opiske-
lijoiden mielestä kuinka mielekästä ja hyödyllistä.

Oliko kurssissa mielestäsi
mitään muuttamisen aihetta?
Jos oli niin mitä muuttaisit?

Tässä opiskelijat voivat antaa kurssista vapaata palautetta jonka pe-
rusteella kurssia voidaan muokata jos se koetaan tarpeelliseksi.

Taulukko 11: Kysely kurssin lopussa
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8.3 Kyselytutkimusten tulosten analysointi

Kyselyt sisälsivät sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia kysymyksiä niin analysoinnissa käytetään

Mixed Methods menetelmää. Kyselyiden välillä ei voida verrata erillisten opiskelijoiden vastauksia,

sillä opiskelijat saavat tehdä kyselyt anonyyminä. Voidaan kuitenkin tehdä kyselyjen kvantitatiivi-

sien kysymysten vastausten keskiarvojen vertailua. Tällaiseen kvantitatiiviseen analyysiin käytetään

Webropolin omia analyysityökaluja sekä Exceliä.

8.3.1 Alkukysely

Kurssille osallistuville opiskelijoille teetetyssä alkukyselyssä oli tarkoituksena selvittää, minkälainen

ryhmä opiskelijoita kurssille osallistuu. Tähän kuuluu selvittää opiskelijoiden opiskelu taustaa, ja

heidän tähtitieteellistä harrastustaustaansa sekä tieto tasoa ennen kurssia. Kurkistuskurssille ilmoit-

tautui alunperin 78 opiskelijaa. Alkukyselyyn kuitenkin saatiin yhteensä 41 vastausta.

Kuva 1: Kysymyksien yksi (vasemmalla) ja kaksi (oikealla) tulokset koottuna pylväsdiagrammeihin.

Kuva 2: Kysymyksien kolme (vasemmalla) ja neljä (oikealla) tulokset koottuna pylväsdiagrammeihin
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Kuva 3: Mielenkiinto fysiikkaa ja tähtitiedettä kohtaan yhdessä diagrammissa

Ensimmäisenä kysymyksenä alkukyselyssä oli ”Fysiikan arvosana (viimeisimmässä) todistukses-

sa”. Kysymyksen vastaus asteikkona oli 4-10 kouluarvosanan mukaan. Kysymyksen tulokset on koot-

tu taulukkoon 12 ja kuvaan 1.

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
5.0 10.0 7.8 8.0 1.6

Taulukko 12: Kysymys yksi: Fysiikan arvosana (viimeisimmässä) todistuksessa

Taulukosta 12 ja kuvasta 1 nähdään, kuinka kurssille osallistuvien opiskelijoiden fysiikan osaa-

minen on jakautunut melko tasaisesti asteikolle, suosien hieman korkeampia arvosanoja. Tuloksesta

voidaan huomata, että kurkistuskurssi kiinnostaa kaiken tasoisia fysiikan osaajia.

Seuraavana kysymyksenä kyselyssä oli ”Matematiikan arvosana (viimeisimmässä) todistuksessa”.

Kysymyksen vastaus asteikkona oli 4-10 kouluarvosanan mukaan. Kysymyksen tulokset on myös

esitetty kuvassa 1 ja lisäksi taulukossa 13.

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
5.0 10.0 7.9 8.0 1.5

Taulukko 13: Kysymys kaksi: Matematiikan arvosana (viimeisimmässä) todistuksessa

Toisen kysymyksen tuloksista nähdään samanlainen tilanne kuin ensimmäisen kysymyksen vas-

tauksissa. Opiskelijoiden taitotaso sijoittuu taas hieman enemmän korkeita arvosanoja kohti. Mate-
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matiikan arvosanoissa on myös hieman korkeampi keskiarvo ja hieman pienempi keskihajonta kuin

fysiikan arvosanoissa.

Kyselyn kolmantena kysymyksenä oli ”Kiinnostuksesi fysiikkaa kohtaan”. Kysymyksen vastaus

asteikko oli 0-10, jossa 0 tarkoittaa ei yhtään kiinnostusta ja 10 tarkoittaa erittäin kiinnostunut.

Kysymyksen tulokset ovat esitetty kuvassa 2 ja taulukossa 14.

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
5.0 10.0 5.8 5.0 2.7

Taulukko 14: Kysymys kolme:Kiinnostus fysiikkaa kohtaan

Tulosten avulla voidaan nähdä, kuinka opiskelijoiden mielenkiinto fysiikkaa kohtaan on jakau-

tunut. Mielenkiintoinen huomio tuloksissa on suuri määrä vastauksia neutraalilla alueella ja sen

alapuolella. Vaikka moni vastanneista on vähän tai neutraalisti kiinnostuneita fysiikasta, ovat he

kuitenkin olleet valmiina osallistumaan kurssille.

Kyselyn neljäs kysymys oli ”Kiinnostuksesi Tähtitiedettä kohtaan”. Tässäkin kysymyksessä as-

teikko oli 0-10, jossa 0 tarkoittaa ei yhtään kiinnostusta ja 10 tarkoittaa erittäin kiinnostunutta.

Tulokset on koottu kuvaan 2 ja taulukkoon 15

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
5.0 10.0 8.1 8.0 1.5

Taulukko 15: Mielenkiinto tähtitiedettä kohtaan

Neljännen kysymyksen vastauksista nähdään, kuinka lähes kaikki vastaajista ovat neutraalia

enemmän kiinnostuneita tähtitieteestä. Eroavaisuudet verrattuna mielenkiintoon fysiikkaa koh-

taan herättää mielenkiintoa. Jotta eroavaisuudet fysiikan ja tähtitieteen kiinnostuksesta näkyisi

selkeämmin, olen koonnut vastaukset yhteen diagrammiin kuvassa 3

Kuvassa 3 olevasta eroavuudesta voidaan nähdä, kuinka mielenkiinto fysiikan osa-aluetta

(tähtitiedettä) kohtaan ei ole täysin riippuvainen yleisestä kiinnostuksesta fysiikkaa kohtaan.

Tähän kysymykseen saaduista vastauksista löytyy hyvä esimerkki tästä. Eräs opiskelija vastasi kiin-

nostuksen fysiikkaa kohtaan olevan nolla, mutta arvioi kiinnostustaan tähtitiedettä kohtaan olevan

kahdeksan. Mielenkiinto jotain opiskeltavaa aihetta kohtaan on huomattu olevan suuri sisäisen mo-

tivaation lähde[4].
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Viidentenä kysymyksenä kyselyssä oli ”Mitä fysiikan ja matematiikan kursseja olet käynyt?”Kysymys

oli avoin kysymys, johon opiskelijat saivat vastata sanallisesti. Kokosin vastauksista taulukon 17,

joka näyttää prosenttimääräisesti, kuinka moni opiskelija on suorittanut minkäkin fysiikan kurssin.

Fy01 Fy02 Fy03 Fy04 Fy05 Fy06 Fy07
97.5% 65% 37.5% 12.5% 10% 5% 2.5%

Taulukko 16: Kuinka suuri osa opiskelijoista on suorittanut kunkin Lukio fysiikan kurssin

Taulukosta 17 voidaan nähdä, kuinka suurin osa kurssille osallistuneesta opiskelijoista on käynyt

kurssit Fy01 ja Fy02. Tämä on oletettavissa, sillä molemmat Fy01 ja Fy02 kuuluvat vuoden 2021

opetussuunnitelman perusteissa pakollisiin opintoihin. Fy03 - Fy07 kurssit jakautuvat myöhemmälle

lukio opintoihin. Jos opiskelijat eivät ole käyneet kursseja Fy3-Fy7, eivät he ole vielä perehtyneet kou-

lussa aiheisiin kuten termofysiikkaan, vuorovaikutuksiin ja mekaaniseen energiaan, aaltoliikkeeseen,

ympyräliikkeeseen, gravitaatioon, sähkömagnetismiin, mustan kappaleen säteilyyn, ydinreaktioon,

fuusioon tai kosmologiaan.

Pitkä matematiikka Lyhyt matematiikka
52.25% 47.75%

Taulukko 17: Kumpaa matematiikkaa opiskelijat käyvät lukiossa

Opiskelijoilla oli käytynä matematiikan kursseja melko tasaisesti sekä pitkän että lyhyen op-

pimäärän puolelta. Opiskelijoista 52.25% käy pitkää matematiikkaa ja loput 47.75% käy lyhyttä

matematiikkaa.

Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin opiskelijoiden tähtitiedeharrastustaustaa. Opiskelijoista

noin 60% sanoo, ettei ole harrastanut eikä harrasta tällä hetkellä tähtitiedettä. Loput 40% opiske-

lijoista luokittelee itsensä harrastajiksi tai omasta tahdostaan tutkivansa aihetta vapaa-ajalla. Alla

on muutama kyseisten oppilaiden antamista vastauksista.

”Olen jonkin verran tutkinut planeettoja, avaruutta yms. ja fysiikan 5 kurssilla

olen oppinut esim. gravitaatioon, kaksoistähtiin ja ratoihin liittyviä asioita sekä

niihin liittyviä kaavoja ja laskuja. Enemmän fysiikassa olen kiinnostunut atomi-

/hiukkasfysiikasta ja ydinenergiaan liittyvästä fysiikasta.”

”En ehkä luokittele tätä harrastukseksi, mutta monesti talvella pimeällä tut-

kin ja katselen tähtiä ja silloin tällöin kun tv:stä tulee jotain tähtitieteeseen
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liittyviä ohjelmia ja dokkareita, niin tykkään katsoa niitä.”

”Jollain tasolla. Olen esimerkiksi tutustunut aiheeseen kirjallisuuden kautta

lukemalla esimerkiksi Stephen Hawkingin ja muiden alan ammattilaisten teoksia ai-

heesta sekä kuunnellut erilaisia podcastejä yms.”

Seitsemäs kysymys oli ”Kuinka paljon omasta mielestäsi ymmärrät kyseisistä asioista.”Kysymyksen

tuloksista on koottu webropolin avulla taulukko 18 josta nähdään, kuinka suuri osa kysymykseen

vastannaista opiskelijoista on vastannut mitäkin eri aihealueisiin

En mitään 0 1 2 3 4 Paljon 5 Keskiarvo

Taivaanpallo 22.9% 31.4% 31.4% 11.4% 2.9% 0.0% 2.4

Ajanlasku 0.0% 15.8% 36.8% 26.3% 21.1% 0.0% 3.5

Taivaankappaleiden
kirkkaudet

8.8% 32.4% 32.4% 23.5% 2.9% 0.0% 2.8

Sähkömagneettinen
säteily

0.0% 22.2% 27.8% 33.3% 16.7% 0.0% 3.4

Kaukoputken
toimintaperiaate

12.5% 46.9% 12.5% 12.5% 9.4% 6.2% 2.8

Gravitaatiolaki 10.8% 18.9% 29.8% 21.6% 13.5% 5.4% 3.2

Keplerin lait 8.3% 54.2% 20.8% 8.3% 4.2% 4.2% 2.6

Pakonopeus 9.6% 47.6% 14.3% 9.5% 9.5% 9.5% 2.9

Tähtien evoluutio 0.0% 31.4% 28.6% 17.2% 20.0% 2.9% 3.3

Maailmankaikkeuden
rakenne ja kehitys

0.0% 24.3% 27.0% 32.5% 16.2% 0.0% 3.4

Eksoplaneetat 3.6% 50.0% 35.7% 7.1% 3.6% 0.0% 2.6

Taulukko 18: Opiskelijoiden oma mielipide ymmärryksestä aihealueittain alkukyselyssä

Taulukko antaa meille hyvän kuvan siitä, miten opiskelijat luokittelevat oman osaamisensa

kussakin kurkistuskurssin pää alueessa. Kuten aiempien kysymysten perusteella jo tiedetään, opis-

kelijoiden taitotaso ja tietämys on melko hajaantunutta. Taulukossa mainituista asioista lukion ja

perusopetuksen fysiikan oppimateriaaleissa esille sähkömagneettinen säteily, gravitaatiolaki, Keplerin

lait, pakonopeus, tähtien evoluutio sekä maailmankaikkeuden rakenne ja kehitys. Esimerkiksi lukion

oppikirjoissa ei suoranaisesti selitetä, kuinka kaukoputket toimivat mutta opiskelijoille kuitenkin
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käydään läpi peilien ja linssien toimintaa, joka mahdollistaa kaukoputken toiminnan ymmärtämisen.

Kun tarkastellaan mitä fysiikan kursseja osallistujilla on käytynä taulukosta 17 ja verrataan niitä

taulukossa 18 nähtäviin tuloksiin, on ymmärrettävää miksi vastaukset painottuvat enemmän ar-

voille yksi ja kaksi. Tämä sama kysymys esitetään samassa muodossa sekä puolivälikyselyssä, että

loppukyselyssä. Tavoitteena olisi, että kurssin edetessä opiskelijoiden tietotaso käsiteltävistä aiheista

kasvaisi. Tämän pitäisi siis näkyä tulevien kyselyiden vastauksissa kasvaneena keskiarvona.

Kyselyn kahdeksas kysymys oli ”Miksi osallistut kurssille?” Kysymys oli avoin, joten opiskelijat

pystyivat antamaan vastauksen omin sanoin. Kysymykseen tulleista vastauksista kaikista löytyi

syynä osallistumiseen joko mielenkiinto tähtitiedettä ja avaruutta kohtaan tai halu oppia jotain

uutta. Tämän kysymyksen perusteella opiskelijoilta löytyy hyvin paljon sisäistä motivaatiota, kos-

ka hyvin harvassa vastauksessa annettiin syyksi kurssille osallistumiseen jokin ulkopuolinen palkinto.

”Olen hyvin kiinnostunut fysiikasta ja aion mennä opiskelemaan sitä yliopistoon.

En todennäköisesti kuitenkaan valitse tähtitiedettä maisteriohjelmaksi, mutta

tähtitiede kuitenkin on minulle tosi kiehtovaa ja mielenkiintoista ja haluan oppia

siitä lisää. Heti kun kuulin tästä kurssista tiesin heti että haluan osallistua”

Muutamat vastauksen mainitsivat myös opintopisteet yhdeksi syyksi miksi he osallistuvat kurs-

sille, mutta näissäkin vastauksissa pää piirteenä oli tähtitieteen ja avaruuden kiinnostavuus.

”Osallistuin kurssille, koska tähdet ja avaruus on kiinnostanut minua jo pienestä

asti paljon ja nyt avautui mahdollisuus saada niistä lisää tietoa. Plussana on tie-

tenkin opintopisteet, jotka kurssista saa.”

Muutamalla opiskelijalla oli myös vastauksissa mainittuna jatko-opinnot. He osallistuivat kurssil-

le, koska haluavat siirtyä yliopistoon opiskelemaan tähtitiedettä ja uskovat kurssista olevan hyötyä.

Myös muutama opiskelija halusi kurssin avulla kartoittaa heidän osaamistaan tähtitieteen saralla

sekä sitä, olisiko tähtitiede mieluisa jatko-opiskelu aihe. (miten viitataan/voiko viitata itse tekemään

tutkimukseen? tutkimme motivaation syitä fysiikassa)

”Halusin osallistua kurssille, koska haluan oppia lisää tähtitieteestä ja saada

varmempaa tietoa siitä, haluanko jatkaa tähtitieteen opiskelua.”
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”Olen ollut kiinnostunut tähtitieteestä jo kauan ja olen miettinyt uraa

tähtitieteen parissa.”

8.3.2 Puolivälikysely

Kurssin puolivälikyselyn tavoitteena oli saada selville, minkälaiset tunnelmat opiskelijoilla oli kurs-

sin aikana sekä selvittää, mitä mieltä opiskelijat olivat kurssin materiaalista. Kyselyssä haluttiin

myös selvittää, olivatko opiskelijat omasta mielestään oppineet kurssin aiheista ja kuinka paljon.

Puolivälikyselyn kysymykset olivat enimmäkseen avoimia kysymyksiä. Puoliväli kyselyyn vastasi 16

opiskelijaa.

Kyselyn ensimmäinen kysymys oli ”Mitä mieltä olet ollut kurssista tähän mennessä?” Suurin

osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että kurssi sekä sen aiheet ovat olleet mielenkiintoisia ja mukavia.

Muutama opiskelija sanoi, että kurssin aiheet ovat olleet haastavia. Alle olen koonnut muutaman

vastauksen.

”Todella kiinnostavaa ja on kiva, että tehtäviä saa yrittää tehdä oikein niin

monta kertaa kun haluaa. ”Luento-opetus”on todella hyvä ja sillä oppii paremmin

kuin vain lukemalla.”

”Tosi haastavaa, mutta mielenkiintoista. Kurssi vie aika paljon aikaa.”

”Kurssi on ollut mielenkiintoinen ja aiheet hyviä, jotkin aiheet kuitenkin olleet

aika hankalia (ei mikään huono asia kuitenkaan).”

Toinen kysymys oli ”Millaisia kirjat ovat mielestäsi olleet?” Suurin osa kyselyyn vastanneista sa-

noi, että kirjat olivat heidän mielestään hyvin tehty. Muutamat vastanneista kertoi, että osa kirjojen

asioista oli vaikeita tai haastavia koska niitä ei ole aikaisemmin käsitelty, mutta kirjat selittivät asiat

kuitenkin ymmärrettävästi. Alle olen koonnut jälleen muutaman esimerkki vastauksen kysymyksestä.

”Kirjat ovat olleet selkeitä ja kattavia. Niissä on ollut paljon tietoa ja olen

tykännyt että kirjasta löytyy paljon lisälinkkejä, joihin pääsee perehtymään tar-
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kemmin.”

”Kirjat ovat olleet mielenkiintoisia vaikka jotkut asiat on hieman vaikeita

ymmärtää. Kirjat ovat olleet aika pitkiä, joka on ollut hieman haastavaa muiden

opiskelukiireiden kanssa.”

”Melko haastavia, kun osa materiaaleista on ollut englanniksi. Olen kuitenkin

ymmärtänyt asioita jollain tasolla”

Kyselyn kolmas kysymys oli ”Millaisia tehtävät ovat mielestäsi olleet?” Tässäkin kysymyksessä

suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, että tehtävät olivat vaikeudeltaan ja toimivuudeltaan hyviä.

Tehtävissä on ollut sopivasti haastetta ja niiden tehtävänannot ovat olleet tarpeeksi selkeät. Se,

että tehtäviä on voinut yrittää aina uudelleen, oli opiskelijoiden mielestä hyvä asia. Myös tehtäviin

liittyvät sovellukset ovat olleet opiskelijoiden mieleen. Alle olen koonnut jälleen muutaman esimerkin.

”Tehtävät ovat olleet mukavia ja melko helppoja. Olen tykännyt myös siitä,

että tehtäviä voi tehdä uudelleen, jos jokin kohta menee väärin.”

”Tehtävät ovat olleet ihan mielenkiintoisia ja on ollut mukava käyttää erilaisia

sovelluksia. Osat tehtävistä ovat olleet aika haastavia, mutta kyllä niistäkin on

aineistojen ja materiaalien avulla selvinnyt aika huvin.”

”Aika haastavia, mutta ohjeistus on ollut hyvää niin kyllä ne onnistuu.”

Neljäs kysymys oli ”Onko kurssissa ollut jotain muutettavaa mielestäsi?” Tähän kysymykseen

monet opiskelijat jättivät vastaamatta. Vastanneista lähes kaikki kuitenkin sanoivat, että jos kirjoja

ei olisi pakko tehdä yhdellä kerralla loppuu niin se tekisi kurssista mukavamman ja vähentäisi työn

määrää. Yksi vastaajista myös sanoi, että jos kirjoissa olisi enemmän havainnollistavia kuvia tekstin

välissä, se helpottaisi lukemista, sillä kirjat ovat melko teksti painotteisia.

Viides kysymys oli ”Kuinka paljon aikaa suurinpiirtein olet kuluttanut yhtä kirjaa kohtaan?”

Lähes kaikkien opiskelijoiden vastaukset asettuvat välille yhdestä neljään tuntia per kirja. Eräs vas-

taaja kuitenkin sanoi, että jos kirja ei ole tallentanut tehtäviä syystä tai toisesta, se on pitkittänyt

kirjojen tekoaikaa.
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Kuudes kysymys on sama kuin alkukyselyn viimeinen kysymys ”Kuinka paljon omasta mielestäsi

ymmärrät kyseisistä asioista?” Vastaukset on koottu alla olevaan taulukkoon 19.

En mitään 0 1 2 3 4 Paljon 5 Keskiarvo

Taivaanpallo 0.0% 12.5% 18.7% 56.3% 12.5% 0.0% 3.7

Ajanlasku 0.0% 6.2% 18.7% 62.5% 6.3% 6.3% 3.9

Taivaankappaleiden
kirkkaudet

0.0% 12.5% 25.0% 31.2% 25.0% 6.3% 3.9

Sähkömagneettinen
säteily

0.0% 12.5% 43.8% 25.0% 18.7% 0.0% 3.5

Kaukoputken
toimintaperiaate

0.0% 6.6% 20.0% 40.0% 26.7% 6.7% 4.1

Gravitaatiolaki 0.0% 20.0% 20.0% 33.3% 20.0% 6.7% 3.7

Keplerin lait 0.0% 21.4% 21.4% 35.7% 7.2% 14.3% 3.7

Pakonopeus 7.7% 15.4% 38.4% 15.4% 7.7% 15.4% 3.5

Tähtien evoluutio 0.0% 14.3% 14.3% 42.8% 28.6% 0.0% 3.9

Linnunrata 0.0% 26.7% 13.3% 40% 20% 0.0% 3.5

Maailmankaikkeuden
rakenne ja kehitys

0.0% 33.3% 6.7% 53.3% 6.7% 0.0% 3.3

Eksoplaneetat 7.1% 28.6% 28.6% 35.7% 0.0% 0.0% 2.9

Taulukko 19: Opiskelijoiden oma mielipide ymmärryksestä aihealueittain puolivälikyselyssä

Kun verrataan taulukkoa 19 ensimmäisestä kyselystä saatuun taulukkoon 18 noon huomataan,

kuinka lähes kaikkien aihealueiden vastausten keskiarvo on noussut. Suoraa vertaamista taulukoiden

välillä on kuitenkin vaikea tehdä, sillä kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden määrä putosi huomatta-

vasti. Tämä taulukko kuitenkin antaa jo parempaa kuvaa siitä, miten tätä kurssia suorittavan opis-

kelijan taitotaso omasta mielestään muuttuu kurssin aikana. Vaikka suoraa vertailua ei voida tehdä,

voidaan silti olettaa, että keskiarvojen nouseminen tarkoittaisi myös kasvua aiheiden ymmärtämisen

tasolla.

8.3.3 Loppukysely

Kurssilla teetetyssä loppukyselyssä haluttiin selvittää, millaiset tunnelmat kurssin suorittaneilla

opiskelijoilla oli kurssin sisällöstä ja sen toimivuudesta. Kysely sisältää sekä avoimia että kvantita-

tiivisia kysymyksiä. Kyselyyn vastasi 15 opiskelijaa.
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Ensimmäisenä kysymyksenä oli ”Kuinka onnistunut kurssi sinun mielestäsi oli?” Kysymyksen

vastausasteikko oli 0-10, missä 0 on ”Huonosti” ja 10 on ”Hyvin”. Kysymyksen tulokset on koottu

taulukkoon 20 ja kuvaajaan 4

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
5.0 10.0 8.4 9.0 1.4

Taulukko 20: Kysymys yksi: Kuinka onnistunut kurssi mielestäsi oli? 0=Huonosti 10=hyvin

Kuva 4: Kysymys yksi: Kuinka onnistunut kurssi mielestäsi oli? 0=Huonosti 10=hyvin

Kun katsotaan ensimmäisen kysymyksen tuloksia, nähdään selvästi, että kukaan kurssin suorit-

taneista ei ollut täysin pettynyt siihen, kuinka kurssi oli toteutettu. Vastaus asteikko oli nollasta

kymmeneen ja matalin arvio oli viisi ja niitäkin oli vain yksi. Tämä on erittäin hyvää palautetta,

sillä opiskelijat näyttivät kokeneen kurrsin onnistuneena kokonaisuutena

Kyselyn toinen kysymys oli ”Mitkä asiat olivat mielestäsi hyviä kurssilla?” Kysymys oli avoin.

Kysymykseen tuli monenlaisia eri vastauksia. Suurin osa opiskelijoista sanoi, että kirjat olivat mie-

lenkiintoisia, niissä käsitellyt aiheet olivat mielenkiintoisia ja aiheiden selittäminen oli tehty helposti

ymmärrettävästi.

”Pidin siitä, että joissakin kirjoissa ei ollut loppukyselyjä. Kirjat käsittelivät

kiinnostavia aiheita ja oli kiva syventyä niihin. Simulaatiot olivat myös kivoja. Pidin
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kaikista eniten 4.kirjasta ja ihan vikasta.”

Osa vastanneista myös kehui kirjojen tehtäviä, kuinka ne olivat sopivan haastavia ja auttoivat

kappaleiden aiheiden ymmärtämisessä.

”Tähtitieteen historia oli kattava, tehtävät auttoivat ymmärtämään aiheita

paremmin ja linkeistä sai halutessaan paljon lisätietoa. Aiheet eivät olleet liian

vaikeita.”

”Mielestäni kurssilla hyviä asioita oli lähestulkoon kaikki, koska tehtävät

eivät olleet niin hullua ydinfysiikkaa niin kuin kuvittelin. Teoriaosiot olivat to-

della kattavia ja selkeitä ja niistä oli helppoa oppia.”

Myös itsenäinen opiskelu ja luentotallenteet tuotiin esille vastauksissa.

”Monipuoliset aiheet. Oma suosikkini oli viimeinen kirja. Omatoiminen eteneminen

oli hyvä tapa työskennellä.”

”että luennot oli tallenreina, kirja toimi hyvin”

Kolmas kysymys oli ”Kuinka hyvin onnistuit kurssilla omasta mielestäsi?” Kysymyksessä oli

vastauasteikkona 0-10 missä 0 oli ”Huonosti” ja 10 oli ”Hyvin”. Kysymyksen tulokset on koottu

taulukkoon 21 ja kuvaajaan 5.

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
3.0 9.0 7.3 8.0 1.7

Taulukko 21: Kysymys kolme: Kuinka hyvin onnistuit kurssilla omasta mielestäsi? 0=Huonosti
10=Hyvin
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Kuva 5: Kysymys kolme: Kuinka hyvin onnistuit kurssilla omasta mielestäsi? 0=Huonosti 10=Hyvin

Kysymyksen kolme tuloksista 21 ja 5 voidaan nähdä, kuinka suurin osa kurssin opiskelijoista

uskoi onnistuneensa kurssilla suhteellisen hyvin. Suurimmalla osalla opiskelijoista ei siis jäänyt kurs-

silta tunnetta, että he eivät osaisi, tai että kurssi ei onnistuisi syystä tai toisesta. Kurssin materiaali

siis tukee opiskelijoiden halua oppia uutta ymmärrettävällä tavalla.

Seuraavaksi käyn läpi kysymykset neljä, viisi, kuusi ja seitsemän yhdessä, sillä ne liittyvät toi-

siinsa hyvin läheisesti. Kysymyksenä neljä kyselyssä oli ”Katsoitko kurssin luennot?” Kysymykseen

vastanneista opiskelijoista yhdeksän vastasi kyllä ja loput kuusi vastasi ei. Kysymykset viisi, kuusi

ja seitsemän aukesivat vain opiskelijoille, jotka vastasivat edelliseen kysymykseen kyllä.

Viides kysymys oli ”Kuinka mielenkiintoisiksi koit luennot?” Vastausasteikko oli 0-10, jossa 0 oli

”Ei yhtään”ja 10 oli ”Erittäin”. Kysymyksen tulokset on koottu taulukkoon 22 ja kuvaajaan 6 .

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
5.0 10.0 7.9 9.0 1.9

Taulukko 22: Kysymys viisi: Kuinka mielenkiintoisiksi koit luennot? 0=Ei yhtään 10=erittäin
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Kuva 6: Kysymys viisi: Kuinka mielenkiintoisiksi koit luennot? 0=Ei yhtään 10=erittäin

Kysymyksen viisi tulosten perusteella nähdään, että opiskelijoiden, jotka katsoivat kurssin luen-

not, mielestä luennot olivat mielenkiintoisia.

Kuudes kysymys oli ”Kuinka hyödyllisiä luennot mielestäsi olivat?” Vastausasteikko kysymyk-

sessä oli 0-10 missä 0 oli ”Ei yhtään” ja 10 oli ”Erittäin”. Tulokset on koottuna taulukkoon 23 ja

kuvaajaan 7 .

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
57.0 10.0 7.8 7.0 1.1

Taulukko 23: Kysymys kuusi: Kuinka hyödyllisiä luennot mielestäsi olivat? 0=Ei yhtään 10=Erittäin

Kuva 7: Kysymys kuusi: Kuinka hyödyllisiä luennot mielestäsi olivat? 0=Ei yhtään 10=Erittäin

Kysymyksen kuusi tuloksista voidaan nähdä, kuinka opiskelijoiden mielestä kurssin sisältämät
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luennot olivat hyödyllisiä heille. Luentojen ideana on antaa erilainen vaihtoehto oppia kurssilla

käytäviä asioita ja se selvästi toteutui.

Seitsemäs kysymys oli ”Mitkä asiat olivat mielestäsi mielenkiintoisia ja hyödyllisiä luennoissa?”

Kysymys oli avoin. Moni opiskelijoista vastasi, että luennoilla asioista sai helpommin kiinni ja niitä

ymmärsi paremmin.

”Asiat kerrottiin niin, että kirjaa lukiessa oli olo että on selvillä monista

asioista.”

”Selkeät ja ytimekkäät luennot, jossa asiat selitettiin ymmärrettävästi. Myös

erilaiset kuvaajat yms olivat kiinnostavia.”

Luennot siis toimivat hyvin yhdessä kirjojen sisältämän materiaalin kanssa.

”Yleisesti opin paremmin kulemalla asiat kuin lukemalla, joten luennot olivat

hyvä lisä kirjoille.”

Jokainen opiskelija oppii omalla tavallaan. Tämä vastaus tuo sen hyvin esille. Siksi kurssia suun-

niteltaessa pitääkin miettiä, mitä kaikkia oppimismenetelmiä käytetään, jotta jokaiselle opiskelijalle

olisi jotain mikä heitä hyödyttää. Tämän kommentin perusteella luentojen lisääminen kurssin ma-

teriaaliin oli hyvä ratkaisu.

Kahdeksantena kysymyksenä oli kaikissa kyselyissä ollut ”Kuinka paljon omasta mielestäsi tiedät

kyseisistä asioista?” Kysymyksen tulokset ovat listattuna taulukossa 24
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En mitään 0 1 2 3 4 Paljon 5 Keskiarvo

Taivaanpallo 0.0% 0.0% 14.3% 50.0% 21.4% 14.3 % 4.4

Ajanlasku 0.0% 0.0% 0.0% 35.7% 57.1% 7.2% 4.7

Taivaankappaleiden
kirkkaudet

0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 57.1% 0.0% 4.6

Sähkömagneettinen
säteily

0.0% 7.1% 21.4% 28.6% 42.9% 0.0% 4.1

Kaukoputken
toimintaperiaate

0.0% 7.2% 7.1% 57.1% 14.3% 14.3% 4.2

Gravitaatiolaki 0.0% 0.0% 14.3% 50.0% 28.6% 7.1% 4.3

Keplerin lait 0.0% 0.0% 14.3% 50.0% 28.6% 7.1% 4.3

Pakonopeus 0.0% 7.1% 28.6% 28.6% 28.6% 7.1% 4.3

Tähtien evoluutio 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 57.1% 14.3% 4.9

Linnunrata 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 50.0% 21.4% 4.9

Maailmankaikkeuden
rakenne ja kehitys

0.0% 0.0% 0.0% 35.7% 50.0% 14.3% 4.8

Eksoplaneetat 0.0% 0.0% 15.4% 30.8% 38.4% 15.4% 4.5

Taulukko 24: Opiskelijoiden oma mielipide ymmärryksestä aihealueittain loppukyselyssä

Kun verrataan taulukoita 19 ja 24 voidaan huomata selvästi, kuinka opiskelijoiden ymmärrys

aiheista on kasvanut heidän omasta mielestään. Kaikista selkeimpänä erona nähdään, kuinka kukaan

opiskelijoista ei vastannut tässä kysymyksessä, ettei tiedä aiheista mitään. Yli puolet vastaajista

uskoo tietävänsä keskivertoa enemmän aiheista. Samanlaista kasvua nähdään sekä kurssin al-

kupään aiheissa kuin loppupään aiheissa. Tämä voi johtua siitä, että kurssin aikana opiskelijat

ovat oma-aloitteisesti tutkineet ja opetelleet asioita. Kurssilta toivottiin sen auttavan opiskelijoita

syventämään ymmärrystään tähtitieteen aiheista ja tämän kysymyksen perusteella se on toteutunut

hyvinkin onnistuneesti.

Yhdeksäs kysymys oli ”Mitä mieltä olit täysin itsenäisestä opiskelumuodosta?” Tämäkin kysy-

mys oli avoin. Kaikki kysymykseen vastanneet opiskelijat olivat sitä mieltä, että täysin itsenäinen

opiskelumuoto oli hyvä valinta kurssille ja se oli myös tosi toimiva opiskelutapa. Monet kehuivat

opiskelutapaa, sillä aikataulu oli joustava ja he saivat itse päättää milloin opiskelevat.

”Todella hyvä opiskelumuoto, koska sai vapaasti päättää milloin suorittaa kir-

joja. Ei tarvinnut odottaa muita, vaan sai tehdä omassa tahdissa.”

42



”Oli hyvä että sai opiskelun pystyi tekemään silloin kuin kerkesi. Myöskin oli

mukava kun pystyi myös kaverin kanssa opiskella.”

Itsenäisessä opiskelussa kuitenkin ilmeni myös joitain huonoja puolia. Muutama opiskelija oli

sitä mieltä, että jotkin asiat saattoivat jäädä ymmärtämättä kaikesta huolimatta. Myös teknologiset

ongelmat kirjojen ja tehtävien kanssa oli läsnä.

”se onnistui ihan hyvin. En vain saanut kaikkia tehtävissä tarvittavia toimintoja

toimimaan niin jotkut tehtävät jäivät tekemättä.”

”Jotkin asiat jäivät hieman enemmän hämärän peittoon, jos niitä ei ymmärtänyt

videoista, tekstistä tai omalla tutkimuksella. Suurin osa asioista oli kuitenkin

ymmärrettävissä ja löydettävissä ilman erityisempiä tietoja asiasta.”

Kymmenes kysymys oli ”Kaipaisitko kurssille ryhmätyöskentelyä?” Kysymykseen pystyi vastaa-

maan kyllä tai ei. Kaikki opiskelijat vastasivat kysymykseen ei. Yhdestoista kysymys oli ”Millaista

ryhmätyöskentelyä kaipasit?” Kysymys olisi auennut kaikille, jotka vastasivat edelliseen kysymyk-

seen kyllä, mutta sillä kukaan ei kaivannut ryhmätyöskentelyä, kysymykseen ei saatu vastauksia.

Kahdestoista kysymys oli ”Miten vertaisit verkkokurssia lukiokursseihin haastavuuden ja sisällön

perusteella?” Kysymys oli avoin. Kysymykseen tulleet vastaukset olivat jakautuneet melko tasai-

sesti. Vastauksia, joissa sanottiin kurssin olevan haastavampi tai yhtä haastava kuin lukiokurssi oli

lähes yhtä monta. Vastauksia, joissa sanottiin kurssin olevan helpompi kuin lukiokurssi oli kaksi.

Vastauksissa tuotiin esille, että työtä oli vähemmän ja aikatauluttaminen oli vapaampaa.

”Kurssi oli selkeästi helpompi, koska työtä oli vähemmän kuin lukion kursseilla.

Sisältö oli vaikeaa siinä mielessä että tätä aihetta ei käsitellä lukiossakaan juuri

mitenkään, mutta pohjatiedot fysiikasta, kemiasta ja matikasta sekä materiaalin

selkeys auttoivat.”

”Verkkokurssi oli lukiokursseihin verrattuna ehkä jopa helpompi kuin normaali

lukiokurssi, koska tämän sai suorittaa kokonaan itsenäisesti ja tähän sai käyttää
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niin paljon aikaa kun tarvitsi joten tämä ei aiheuttanut stressiä.”

Vastaukset, joissa sanottiin kurssin olevan haastavampi kuin lukiokurssi tuli esille kuinka kirjois-

sa on paljon uutta asiaa, kirjoissa oli paljon tekemistä, selkeydessä oli ongelmia ja tehtävät olivat

vaikeita.

”Kirjat on aika haastavia ja on paljon asiaa. Linkit tuovat epäselvyyttä. Luen-

not helpotti kovasti, kiitos Akulle niistä!”

”tosi vaikea. sisältöä oli tosi paljon ja aineistoja, laskut oli vaikeita”

”Sisältöä oli yhteensä sopiva määrä, mutta yhdessä kirjassa oli aika paljon hom-

maa. Kirjojen tehtävät olivat myös aika haastavia ja selkeyttä ja jaottelua olisi

kaivannut ehkä enemmän.”

Vaikka suurin osa edellisessä kysymyksessä vastasi itsenäisen opiskelun olleen erittäin hyvä va-

linta tälle kurssille, toi silti vapaa aikataulu omia haasteitaan kurssin suorittamiseen osalle.

”verkko kurssit ovat minusta vaikeampia, koska ei ole tiettyjä oppitunti aikoja.”

”Aikatauluttaminen oli oma haasteensa, mutta sisältö oli lukiotasoista ja kat-

tavaa.”

Vastauksissa, joissa kurssin sanottiin olevan samantasoinen lukiokurssien kanssa ei ollut enempää

perusteluja miksi heistä tuntui tältä.

Kolmastoista kysymys oli ”Kuinka hyvät valmiudet peruskoulu ja Lukio antoivat sinulle tätä

kurssia varten?” Kysymys oli avoin. Kysymyksen 15 vastauksesta kahdeksassa sanottiin valmiuden

tällaiselle kurssille olevan huonot. Näissä vastauksissa tuli esille, kuinka vaikka peruskoulusta ja

lukiosta saa pohja tietoja yleisestä fysiikasta, monet asiat mitä kurssilla käydään eivät ole koskaan

tulleet koulussa esille. Alle olen koonnut muutaman vastauksen esimerkiksi.

”Perusasioiden suhteet peruskoulu ja Lukio antoivat todella hyvät valmiudet
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tätä kurssia varten, mutta kyllä tällä kurssilla tuli kuitenkin paljon enemmän

uutta kuin tuttua asiaa.”

”Eipä kauheen hyviä, aiheita ei ole käsitelty peruskoulussa eikä pakollisilla

kursseilla oikeastaan ollenkaan”

”Ei kovin hyvät, tiesin vain ihan perusasioita. Se ei kuitenkaan hirveästi vaikut-

tanut kurssin opiskeluun.”

Vastauksissa, joissa sanottiin valmiuksien olevan hyvät, nousi esille mitä pitemmälle opiskeluissa

on päässyt, sitä paremmat valmiudet perusasioiden kannalta on. Myös se, että osa vastaajista on

omalla ajallaan lukenut tähtitieteeseen liittyvää kirjallisuutta ja harrastaa amatööritähtitiedettä

antaa paremmat valmiudet tällaista kurssia varten. Alla on jälleen muutama esimerkki vastaus.

”Harrastan amatööritähtitiedettä ja olen lukenut joitakin astronomia kirjoja

itsekseni, joten jotkut kurssin kirjan käsiteltävistä aiheista olivat ennestään tut-

tuja, mikä helpotti ymmärtämistä. Lisäksi opiskelen pitkää fysiikkaa, mikä auttoi

varsinkin keplerin- ja gravitaatiolain aiheita lukiessa.”

”Useampi kurssi fysiikasta, kemiasta ja matikasta antoi jotain pohjaa, vaikkei

juuri tätä aihetta käsitelty näin syväluotaavasti.”

”Pieni tuntemus fysiikasta oli avuksi kurssilla. Myöskin oma tieto aiheista oli

hyödyksi. Jotkut asiat olivat kuitenkin aika vaikeita käsittää.”

Kyselyn viimeiset viisi kysymystä oli valmisteltu antamaan kurssin pitäjälle palautetta kurssista

ja sen rakenteesta. Neljästoista kysymys oli ”Saitko kurssin aikana sopivasti apua tarvittaessa?”

Kysymykseen tuli 12 ”Kyllä” vastausta ja 2 ”En” vastausta. Viidestoista kysymys oli ”Koitko että

kurssilla tarjottuja kyselytunteja oli tarpeeksi?” Kysymykseen tuli 14 ”Kyllä” vastausta ja 1 ”Ei”

vastaus. Kuudestoista kysymys oli ”Käytitkö kirjojen lisämateriaalia(simulaatiot, nettisivut, jne.)

hyödyksi?” Kysymykseen tuli 15 ”Kyllä” vastausta ja 0 ”En” vastausta.

Seitsemästoista kysymys oli ”Auttoivatko lisämateriaalit mielestäsi oppimista?” Kysymys oli

avoin. Kysymykseen tulleista 15 vastauksesta 14 sanoi lisämateriaalien auttaneen oppimisessa. Yksi
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vastaus sanoi, ettei käyttänyt materiaaleja ollenkaan, joka on ristiriidassa edeltävän kysymyksen

kanssa.

Viimeinen eli kahdeksastoista kysymys oli ”Oliko kurssissa mielestäsi mitään muuttamisen aihet-

ta? Jos oli niin mitä muuttaisit?” Tämäkin kysymys oli avoin. Suurin osa vastanneista ei muuttaisi

kurssissa mitään. He, jotka halusivat muuttaa jotain sanoivat, että tehtävät voisi olla selkeämpiä, ne

pitäisi voida tallentaa ja kirjan ulkoasua ja rakennetta voisi muuttaa.

9 Kurssin onnistuminen kokonaisuutena

Formanekin ja kumppaneiden tutkimuksessa[3] mainittiin, kuinka kurssin tehtävät toimivat hyvänä

indikaattorina kurssin loppuun viemisestä. Heidän järjestämässään kurssissa ennen ensimmäistä peer

graded, eli vertaisarvioitua, tehtävää kurssin lopetti noin 77% osallistujista. Ensimmäisen tehtävän

jälkeen kurssin lopetti noin 12% osallistujista ja loput 11% osallistujista vei kurssin loppuun. Kurkis-

tus kurssilla nähtiin samantapainen tilanne. Kurkistuskurssille ilmoittautui alunperin 78 opiskelijaa.

Ensimmäiseen kyselyyn saatiin 41 vastausta, puoliväli kyselyyn 16 vastausta ja viimeiseen kyselyyn

15 vastausta. Opiskelijoista noin kolmasosa vei kurssin loppuun ja loput noin kaksi kolmasosaa lo-

petti kurssin ennen puolivälikyselyä. Syytä sille, miksi kaksi kolmasosaa kurssin aloittaneista lopetti

kurssin kesken ei kuitenkaan voida sanoa varmasti. Syynä saattoi olla, että kurssi on itsenäisesti

opiskeltava. Itsenäisesti opiskeltava kurssi ei ole kaikille sopiva, sillä se vaatii itsekuria ja taitoa aika-

tauluttaa omaa opiskelua. Joillekin opiskelijoille aikataulutus on saattanut tulla ongelmaksi. Omien

vapaa-ajan aktiviteettien ohessa ja muiden opiskelujen lisäksi ei välttämättä kerkeä eikä jaksa osal-

listua tällaiselle kurssille. Toinen syy kurssin kesken jättämiselle voi olla esimerkiksi kurssin aiheiden

hankaluus. Taulukosta 17 voidaan nähdä, kuinka ainoastaan noin kolmasosa opiskelijoista oli käynyt

Fy03 kurssin, joten voi olla hyvinkin mahdollista, että opiskelijat kokivat kurssin liian haastavak-

si ja jättivät sen kesken. Tätä väitettä myös tukee Khalilin ja Ebnerin tutkimus MOOC kurssien

läpäisyasteesta[16]. Syitä kurssin kesken jättämiselle kuitenkin voi olla monia. Mutta niille, jotka

kurssin vievät loppuun asti, tämän tyylinen itsenäinen opiskelu selvästi toimii.

Viimeiseen kyselyyn vastanneista opiskelijoista kaikki olivat tyytyväisiä kokemukseensa kurs-

sin kanssa. Näiden opiskelijoiden antamien vastausten perusteella itsenäinen opiskelumenetelmä oli

selvästi hyvä valinta tälle kurssille. Kaikki viimeiseen kyselyyn vastanneista kertoivat itsenäisen opis-

kelun sopivan hyvin heille sekä kurssin materiaalin kanssa. Vapaus valita, milloin ja missä opiskelee

toi opiskelijoille vapauden tunnetta ja vähensi stressiä kurssin kannalta. Kurkistuskurssin materiaa-
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litkaan eivät olleet liian vaikeita opiskelijoiden mielestä, vaikkakin hieman haastavia välillä, joten

sisällöllisesti kurssi on onnistunut kiitettävästi. Opiskelijoilta kuitenkin tuli muutamia ehdotuksia,

miten kurssin materiaalia voitaisiin muuttaa. Eräiden opiskelijoiden kommenteissa tuli esille, kuinka

esimerkiksi tehtävien lopussa olevia loppukyselyitä voisi lyhentää ja tehtävistä voisi tehdä helppo-

selkoisempia. Myös se, kuinka kirjojen tehtäviä ei ollut mahdollisuutta tallentaa ja ne piti tehdä

yhdeltä istumalta, kaipasi muutosta opiskelijoiden mielestä.

Kurkistuskurssilla haluttiin antaa opiskelijoille mahdollisuus syventää omaa ymmärrystään

tähtitieteen aihealueista ennen korkeakouluopintojen alkamista helpolla ja helposti lähestyttävällä

tavalla. Kyselyissä olleiden kysymysten ”Kuinka paljon omasta mielestä ymmärrät kyseisistä ai-

heista?”perusteella voidaan sanoa, että kurssi toteutti sen mitä sillä haettiin takaa. Kun verrataan

taulukkojen 18, 19 ja 24 tuloksia, voidaan nähdä kuinka opiskelijoiden mielipide omasta osaa-

misestaan ja ymmärtämisestään kasvaa kurssin aikana. Kurssin lopussa opiskelijat kokivat myös

ymmärtävänsä kurssin alkupään aiheita paremmin kuin kurssin puolessa välissä. Opiskelijat ovat siis

voineet innostua kurssin materiaaleista niin paljon, että ovat jatkaneet aiheiden tutkimista omalla

vapaa-ajallaan ja perehtyneet menneisiin aiheisiin lisää. Suuri kasvu alku- ja puolivälikyselyiden

tuloksissa voi myös johtua siitä, että kurssin kesken jättäneillä opiskelijoilla ei ole ollut paljoa taus-

tatietoa tähtitieteestä kurssille osallistuessaan, joten kurssin loppupäähän on voinut karsiutua jo

valmiiksi tähtitieteestä kiinnostuneita opiskelijoita. Vaikka tämä olisikin tilanne, puoliväli- ja loppu-

kyselyiden tulosten välillä kuitenkin on nähtävä ero, joka tukee kurssin onnistumista ymmärtämisen

kasvun kannalta.

Kurssimateriaalin luomisessa mukana olleelta yliopisto lehtorilta myös saatiin seuraava komment-

ti kurssin onnistumisen kannalta

”Pidin kurssin ensimmäistä kertaa nyt keväällä 2022. Pilotti-kurssissa pidin alussa

yhteisen etätapaamisen kaikkien kurssille osallistuvien kanssa, jossa selitin kurssin

etenemisen ja konseptin. Tarkoituksenani oli kurssin aikana myös nauhoittaa kurs-

siin liittyvät videoluennot, mutta valitettavasti ajanpuutteen vuoksi ehdin tehdä

vain puolet niistä. Kurssin heikohko läpäisyaste oli hieman pettymys omalta osalta-

ni, mutta ilmeisesti tämä on tyypillistä itsenäisesti opiskeltaville verkkokurseille.

Järjestin viikottaisen päivystystunnin kurssia varten ja toivoin, että siellä kurssi-

laiset voisivat käydä keskustelemassa kurssilla ilmenevistä ongelmista ja asioista,

jotka ovat jääneet epäselviksi. Näihin etäpäivystyksiin ei kuitenkaan osallistunut

opiskelijoita, joten ne menivät hukkaan. Minulle ei ole selvää oliko syy osallistu-
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mattomuuteen se, ettei tällaiselle päivystykselle ollut opiskelijoilla tarvetta, vai

oliko heillä joitain päällekkäisyyksiä päivystysaikojen kanssa. Kokonaisuudessaan

olen kohtalaisen tyytyväinen kurssin materiaalien toimivuuteen ja opiskelijoiden

palaute näyttää myös viittaavan siihen, että itseopiskeltava materiaali on toimivaa.

Seuraavilla järjestyskerroilla toivoisin saavani loput videoluennot nauhoitettua

ja löytäväni jonkin keinon kommunikoida paremmin opiskelijoiden kanssa.”

10 Yhteenveto

Koska kurkistuskurssit ovat vielä uusi asia sekä lukioille että korkeakouluille, tulee niiden järjestämisessä

ja tekemisessä olemaan vielä paljon muutoksia. Tätä kyseistä kurkistuskurssia tarkasteltaessa ja

vertaillessani materiaaleja perusopetuksen ja lukion opetusmateriaaleihin sekä opetussuunnitel-

mien perusteisiin, pystyin selvästi näkemään kuinka tähtitieteelle ei ole varattu opetusmateriaa-

leissa kovinkaan paljoa tilaa tai aikaa. Fysiikkaa, jota tähtitieteessä tarvitaan, kuten esimerkiksi

sähkömagnetismia, gravitaatiota ja muita opiskelijat käsittelevät lukiossa riittävän syvällisesti, jotta

he voisivat ymmärtää kurkistuskurssilla käytäviä asioita. Tähän vaikuttaa suuresti se, minkä vuo-

siluokan opiskelija kurssille osallistuu ja kuinka paljon opiskelijat ovat omalla ajallaan tutkineet tai

harrastaneet tähtitiedettä. Lukion pakollisilla fysiikan kursseilla FY1 ja FY2 opiskelijat saavat hyvin

pintapuolisen katsauksen itse tähtitieteeseen ja heiltä puuttuu vielä tässä vaiheessa syventävä tieto

muilta myöhemmälle opintoihin sijoittuvilta fysiikan kursseilta. Kurkistuskurssilla kuitenkin tulee

myös paljon opiskelijoille täysin uutta tietoa ja asiaa. Tutkielmassa teetetyissä kyselyissä tuli esille,

kuinka osa kurssille osallistuneista opiskelijoista lukivat tähtitieteeseen liittyvää kirjallisuutta tai

harrastavat amatööritähtitiedettä vapaa-ajalla. Opiskelijat sanoivat vastauksissaan, että pidemmälle

edenneet fysiikan opinnot sekä omalla vapaa-ajalla tehty lukeminen auttoivat heitä selviämään kurs-

sista paremmin, vaikka kurssin sisältö onkin lukiota syväluotaavampaa.

Kurkistuskurssin materiaali seuraa hyvin lukion opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä

fysiikan opetuksen yleisiä tavoitteita. Materiaalia verrattaessa lukion opetusmateriaaliin mitä mi-

nulla oli käytössä, olen sitä mieltä, että kurkistuskurssin materiaali toimii hyvänä jatkona lukiossa

opetetuille aiheille jos opiskelija on kiinnostunut tähtitieteestä. Materiaalissa käydään asiat perin-

pohjaisesti läpi, mutta tietenkin aiempi tieto helpottaa materiaalin ymmärtämisessä. Koska kurssi

on tehty itsenäisesti opiskeltavaksi, pitää opiskelijoiden osata itse sisäistää heille annettu tieto. Ku-

ten Formanek ja kumppanit mainitsivat tutkimuksessaan, opiskelijoilta pitää löytyä päättäväisyyttä
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ja itseluottamusta kurssin läpäisemiseksi[3]. Koska opiskelijoissa on kuitenkin erilaisia oppijoita, ei

itsenäinen opiskelu välttämättä ole paras mahdollinen opiskelumuoto kaikille. Kurssin alkukyselyyn

saatiin vastauksia 41 mutta puolivälikyselyyn saatiin vain 16 vastausta. Syitä siihen, miksi opis-

kelijat jättivät kurssin kesken voi olla monia eikä tämä tutkimus pysty selvittämään syytä kesken

jäämiselle. Kurssi kuitenkin saavutti sen, mitä sillä lähdettiin hakemaan kurssin luppuun vienei-

den opiskelijoiden osalta. Kurssin lopussa opiskelijoille jäi kurssista erittäin positiivinen kokemus.

Kyselyiden perusteella myös voidaan nähdä, että heidän tietotasonsa on omasta mielestään kasvanut.

Koska kurssin läpäisyprosentti oli pieni, on hyvä miettiä mitä keinoja sen kasvattamiseen voisi

olla. MOOC kurssien läpipääsyä on tutkittu ja löydetty toimivia keinoja nostaa läpäisyprosenttia.

Näissä tutkimuksissa[2, 16] on huomattu, että kurssin läpäisseiden opiskelijoiden määrään vaikuttaa

esimerkiksi kurssin rakenne, opiskelijoiden ja ohjaajan välinen suhde sekä motivaatio ja kommu-

nikaatio. Kurssin rakenteen kannalta kirjoja voidaan muokata opiskelijoilta saadun palautteen pe-

rusteella mieluisammaksi. Opiskelijoiden ja ohjaajan välistä suhdetta ja kommunikaatiota ajatellen

kurssilla oli mahdollisuus osallistua viikoittaiselle kyselytunnille mutta kuten kurssin vetäjän kom-

mentissa mainittiin, tätä mahdollisuutta kukaan opiskelija ei käyttänyt hyväkseen. Opiskelijoilla oli

myös käytössä Moodleen tehty ”keskustelualue”mutta senkin käyttö oli erittäin vähäistä. Aiemmas-

ta tutkimuksesta tiedetään, että vähäinen vuorovaikutus ohjaajan kanssa oli iso syy siihen, miksi

kursseja jätettiin kesken. Tätä varten tutkimuksissa suositeltiin palkkaamaan ohjaajalle avustajia,

jotka ovat opiskelijoihin yhteydessä tietyin väliajoin mutta kurssilla, jonka yhtenä tavoitteena on

olla vähän opetusresursseja kuormittava, tämä tuntuu hyvin päinvastaiselta. Sopivana vaihtoehtona

kurkistuskurssille pitää opiskelijat aktiivisena voisi toimia tutkimuksissa myös esille tulleet fooru-

mit. Kuten aiemmin tuli esille, opiskelijoilla oli käytettävissä keskustelualue kurssin aikana, mutta

he eivät käyttäneet sitä oma-aloitteisesti. Jos opiskelijoille annettaisiin tehtäväksi osallistua kurs-

sille varatulla keskustelualueella keskusteluihin muiden opiskelijoiden kanssa, voisi se auttaa heitä

pitämään mielenkiintoa ja motivaatiota yllä kurssia varten[2].

Vaikka opiskelijoilta itseltään ei saatu kommenttia siitä, osallistuisivatko he uudestaan samanlai-

selle kurssille, heidän positiivinen palautteensa ja asenne kurssia kohtaan antaa sellaisen mielikuvan,

että he voisivat olla halukkaita kokeilemaan toista samantyylistä kurssia tulevaisuudessa. Osa vastan-

neista myös mainitsi haluavansa opiskella tähtitiedettä yliopistossa, joten he oletettavasti haluavat

päivittää kurkistuskurssin viiden opintopisteen arvoiseksi. Kurssi oli kokonaisuudessaan siis onnis-

tunut siinä mihin sillä pyrittiin. Tämän pilottiversion pohjalta kurssia voidaan hioa tulevia kertoja

varten, jotta toivottavasti läpipäässeiden opiskelijoiden määrää voidaan kasvattaa.
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A Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: Laaja-

alainen oppiminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Koulutyössä vahvistetaan oppilaiden aktiivista roolia oppimisprosessissa ja luodaan edellytyksiä

oppimista tukeville myönteisille kokemuksille ja tunteille. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta

opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettamisesta, työn suunnittelusta ja oman työskentelyprosessin

ja etenemisen arvioinnista. Heitä ohjataan tunnistamaan omat oppimis- ja opiskelustrategiansa ja

kehittämään niitä tietoisesti. Oppilaat tarvitsevat keinoja tarkkaavaisuutensa ja keskittyneisyytensä

ylläpitämiseen sekä ohjausta teknologian ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen opiskelussaan.

Oppilaita kannustetaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä, perustelemaan ajatuksiaan ja sovel-

tamaan koulun ulkopuolella opittuja taitoja koulutyössä. On tärkeää oppia kuuntelemaan itseä ja

toisia, näkemään asioita toisten silmin sekä löytämään vaihtoehtoja ja luovia ratkaisuja. Rohkai-

sua tarvitaan epäselvän ja ristiriitaisen tiedon kohtaamiseen ja käsittelyyn. Tiedon rakentumisen

erilaisia tapoja tutkitaan yhdessä ja oppilaita rohkaistaan tuomaan esille omaa kokemustietoaan ja

pohtimaan sen merkitystä ajattelulleen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus tehdä havaintoja ja har-

jaannuttaa havaintoherkkyyttään, hakea monipuolisesti tietoa sekä tarkastella käsillä olevaa asiaa

kriittisesti eri näkökulmista. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään uuden oivaltami-

seen ja luomiseen, yhdistelemään ennakkoluulottomasti erilaisia näkökulmia sekä rakentamaan uutta

tietoa ja näkemystä. Oppilaiden omia ideoita tuetaan. Ajattelun taitoja kehitetään lisäksi luomalla

monimuotoisia tilaisuuksia itsenäiseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn

ja johtopäätösten tekemiseen sekä asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten yhteyk-

sien huomaamiseen ja siten systeemiseen ajatteluun. Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan pohtien

oikeaa ja väärää, hyvää elämää ja hyveitä sekä eettisen toiminnan periaatteita. Taiteet syventävät

eettistä ja esteettistä ajattelua herättämällä tunteita ja luomalla uusia oivalluksia. Oppiainerajat

ylittävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely oppilaita kiinnostavien ilmiöiden tarkas-

telemiseksi on tärkeää paitsi ajattelun taitojen myös oppimisen motivaation ja perusopetuksen

jälkeisiin opintoihin liittyvien valintojen kannalta. Eri oppiaineiden tunneilla pohditaan opiskelun

sekä omien ajattelu- ja työskentelytapojen merkitystä tulevaisuudelle. Oppilaita autetaan ottamaan

selvää opintoihin ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja uravalinnoista ja tekemään valintansa

perustellusti omia taipumuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan arvostaen.
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Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Koulutyössä tuetaan oppilaiden kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuurisesti kestävää

elämäntapaa, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Oppilaita ohjataan näkemään kult-

tuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnista-

maan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa sekä pohti-

maan, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisina hyväksyä. Koulutyössä edistetään suun-

nitelmallisesti kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan. Tutustutaan kes-

keisiin ihmisoikeussopimuksiin ja niiden merkitykseen ja toteutumiseen maailmassa.

Oppilaita ohjataan lukemaan ympäristön kulttuurisia viestejä, tuntemaan ja arvostamaan eli-

nympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä tunnistamaan siihen liittyviä arvoja. Mediaympäristöä

analysoidaan ja sen vaikutuksia opitaan arvioimaan. Kulttuuriperintöön tutustutaan monipuolisesti

ja osallistutaan sen ylläpitoon ja uusintamiseen. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita

taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä ja oppivat huomaamaan niiden merkityksen yksilöiden ja

yhteisöjen hyvinvoinnille. Toimimalla yhteistyössä muiden tahojen kanssa koulu tarjoaa oppilaille

monenlaisia tilaisuuksia ilmaista kulttuurista osaamistaan ja vaikuttaa esimerkiksi taiteen keinoin.

Kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella tapahtuvan vuorovaikutuksen sekä kansainväliseen yhteis-

työhön liittyvien kokemusten kautta oppilaiden maailmankuva avartuu ja taito käydä dialogia

kehittyy. Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan osaamistaan

soveltaen monenlaisissa esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. Oppilaita ohjataan aset-

tumaan toisen asemaan ja kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan

hyviä tapoja. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Heitä ohjataan myös ar-

vostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään sitä tunteiden, näkemysten, ajatusten ja

ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyöhön sisällytetään runsaasti mahdollisuuksia luovaan toimintaan.

Oppilaita kannustetaan edistämään toiminnallaan esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemis-

muodoista.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Oppilaiden itsenäistymistä tuetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaita ohjataan ja kannuste-

taan ottamaan vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta. Lisätään oppilaiden mahdollisuuksia

osallistua koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppilaita ohjataan tun-

nistamaan omaa ja yhteistä hyvinvointia edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja harjaantumaan terveyttä,
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hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviin toimintatapoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään unen ja

levon, tasapainoisen päivärytmin, liikkumisen ja monipuolisen ravinnon sekä päihteettömyyden mer-

kitykseen ja hyvien tapojen tärkeyteen elämässä. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan ja tuetaan tunne-

taitojen kehittymistä. Käsitellään yhdessä ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten kohtaamista ja hal-

lintaa. Oppilaat saavat valmiuksia suojata yksityisyyttään ja henkilökohtaisia rajojaan. He oppivat

ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita ja toimimaan onnettomuustilanteissa tarkoituksenmu-

kaisesti. Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa tilan-

teissa, erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa, sekä huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja

päihteettömyydestä liikenteessä.

Eri oppiaineiden opetuksessa ja muussa koulutyössä oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian

kehitystä, monimuotoisuutta ja merkitystä omassa elämässä, kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa.

Oppilaita opetetaan ymmärtämään myös teknologian toimintaperiaatteita ja kustannusten muo-

dostumista sekä harjoittelemaan sen vastuullista käyttöä ja teknologisten ideoiden kehittämistä

ja mallintamista. Oppilaiden kanssa pohditaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tu-

levaisuuden mahdollisuuksia. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan kestävän

tulevaisuuden näkökulmasta, tarkastelemaan mainosviestintää analyyttisesti ja toimimaan kriit-

tisinä ja vastuullisina kuluttajina. Heitä opastetaan vahvistamaan edellytyksiään oman talouden

suunnitteluun ja taloudesta huolehtimiseen. Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat kestävän

elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin elämän eri alueilla.

Monilukutaito (L4)

Oppilaita ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen laajentamalla tekstien kirjoa kaikkien

oppiaineiden opetuksessa. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numee-

risten ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää

tietoa. Harjoittelun painopiste on analyyttisessä, kriittisessä ja kulttuurisessa lukutaidossa. Oppilaat

harjaantuvat kaikkien aistialueiden ja tietämisen tapojen monipuoliseen hyödyntämiseen oppimises-

sa. Tiedon tuottamisen, tulkinnan ja välittämisen taitoja harjoitellaan eri oppiaineille ominaisilla

tavoilla sekä oppiaineiden yhteistyönä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään monilukutaitoaan myös

vaikuttamiseen ja osallistumiseen omassa elinympäristössä, mediassa ja yhteiskunnassa. Opetuksessa

tarjotaan runsaasti tilaisuuksia näiden taitojen yhteistoiminnalliseen harjoittelemiseen. Moniluku-

taidon kehittämisessä siirrytään aikaisempaa enemmän eri tilanteissa ja eri yhteyksissä käytettäviin

teksteihin. Oppilaiden monilukutaitoa syvennetään tutustuttamalla heidät kertoviin, kuvaaviin,
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ohjaaviin, kantaa ottaviin ja pohtiviin tekstilajeihin. Opetuksessa vahvistetaan kulttuurista ja kat-

somuksellista lukutaitoa sekä ympäristölukutaitoa. Siinä tarkastellaan ja tulkitaan myös työelämään

liittyviä tekstejä. Kuluttaja- ja talousosaamista kehitetään aihepiiriä monipuolisesti käsittelevien

tekstien sekä niiden käyttöyhteyksiin tutustumalla. Numeraalista lukutaitoa hyödynnetään esi-

merkiksi arvioitaessa gallupien luotettavuutta tai ostotarjousten edullisuutta. Oppilaita ohjataan

kehittämään kuvanlukutaitoa käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja esittämisen tapoja.

Medialukutaitoa syvennetään osallistumalla ja työskentelemällä eri medioiden parissa. Oppilaita

kannustetaan ilmaisemaan näkemyksiään monipuolisten viestinnän ja vaikuttamisen keinojen avulla.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaan omaa ja yhteisön oppimista. Oppilaat

syventävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille muodos-

tuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa,

myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa.

Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia kestävään

kehitykseen.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja vies-

tintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen

ja välineiden valintaan. Heidän käsityksensä eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toi-

mintalogiikasta syvenee. He harjaantuvat systematisoimaan, organisoimaan ja jakamaan tiedostoja

sekä valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä. Ohjelmointia harjoitellaan

osana eri oppiaineiden opintoja. Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan turvalli-

seen ja eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. He oppivat, miten suojaudutaan

mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja vältytään tiedon häviämiseltä. Vastuulliseen toimintaan ohjataan

pohtimalla, mitä esimerkiksi käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus tarkoittavat, ja mitä seurauk-

sia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Oppilaita opastetaan terveellisten ja

ergonomisten työtapojen omaksumiseen. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppi-

laita ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden monipuoliseen

käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opi-

taan arvioimaan omaa ja muiden - myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen - tapaa toimia

ja tuottaa tietoa. Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palve-

luita ja koetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja
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uuden luomiselle. Oppilaita opastetaan käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä tarkoi-

tuksenmukaisesti. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä myös kansainvälisessä

vuorovaikutuksessa ja opitaan hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa

maailmassa.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Opetuksessa edistetään oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää

kohtaan sekä vahvistetaan siihen liittyvää tietopohjaa. Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen

elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Huolehditaan siitä, että viimeistään tässä

vaiheessa oppilaat saavat kokemuksia työelämästä ja yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoi-

den kanssa. Tällöin harjoitellaan myös työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja

yhteistyötaitoja ja huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys. Koulutyöhön sisältyy

toimintamuotoja, joissa tarjoutuu tilaisuus oppia tuntemaan erilaisia ammatteja ja työaloja sekä

yritystoimintaa. Tällaisia ovat mm. työelämään tutustumisjaksot, koulussa vierailevien henkilöiden

kanssa käytävät keskustelut, vierailut yrityksissä ja erilaisissa organisaatioissa sekä harjoitusyritys-

toiminta ja vapaaehtoistyö.

Koulussa harjoitellaan projektityöskentelyä ja verkostoitumista omassa yhteisössä, lähialueella ja

Suomessa sekä mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisesti. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa

opitaan suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoeh-

toja, tekemään johtopäätöksiä ja löytämään uusia ratkaisuja olosuhteiden muuttuessa. Samalla

opitaan tarttumaan tehtäviin aloitteellisesti, ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia, ar-

vioimaan ja ottamaan hallittuja riskejä, kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä

viemään työ sisukkaasti loppuun. Näin oppilaat saavat tilaisuuksia oppia oman kokemuksensa kaut-

ta työn, yrittäjämäisen toimintatavan sekä yrittäjyyden merkityksen yhteisössä ja yhteiskunnassa.

Oppilaita opastetaan ottamaan selvää opintoihin ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja urava-

linnoista. Heitä rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään omia taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja

kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään opintoihin ja työhön liittyvät valintansa perustellusti ja

omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
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Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaiden kiinnostusta yhteisiä ja yhteiskunnallisia

asioita kohtaan ja harjoitellaan toimintaa demokraattisen yhteiskunnan jäseninä. Omassa luokkayh-

teisössä ja eri opiskeluryhmissä, oppilaskunnassa sekä kouluyhteisössä tapahtuva monimuotoinen

osallistuminen ja siitä saatavat kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen kokemukset auttavat näkemään

vaikuttamisen mahdollisuuksia ja oppimaan vaikuttamisen tapoja. Oppilaat saavat tietoja ja ko-

kemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinoista ja muodoista kuten tukioppilastoimin-

nasta, ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai median, taide-elämän, julkisen sektorin, kan-

salaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta vaikuttamisesta. Kokemukset tukevat oppilaiden

itsetuntoa, oma-aloitteisuutta ja rohkaistumista vastuulliseen toimintaan. Osallistumalla oppilaat

voivat harjaantua ilmaisemaan näkemyksensä rakentavasti, etsimään ratkaisuja yhteistyössä toisten

kanssa sekä pohtimaan erilaisten toimintatapojen oikeutusta eri näkökulmista. Toiminnassa opi-

taan neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista. Ympäristön ja toisten ihmisten

hyväksi tehdyt konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit laajentavat vastuun piiriä. Oppilaita ohja-

taan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle

ja luonnolle. Yhdessä pohditaan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä ja

erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskun-

nan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää hyvinvointia edistäviksi.

Perusopetuksen aikana muodostuu näkemys siitä, miksi opiskelu ja osallistuminen ovat tärkeitä,

mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän

tulevaisuuden rakentamisessa.

58


	Tiivistelmä
	Johdanto
	Yleisiä asioita kurkistuskurssista
	Kurssin sisältö

	Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden tarkastelua tähtitieteen opetuksen kannalta
	Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
	Lukion opetussuunnitelman perusteet
	Yhteenveto opetussuunnitelmista kukistuskurssin kannalta

	Perusopetuksen oppimateriaalin tähtitieteeseen liittyvä sisältö
	Kirjasarjojen vertailu

	Lukion oppimateriaalin tähtitieteeseen liittyvä sisältö
	Yhteenveto tähtitieteellisestä osaamisesta.

	Kurssin vertailu opetussuunnitelmien perusteisiin ja oppimateriaaleihin.
	Johdanto ja historia
	Taivaanpallo, ajanlasku ja magnitudi
	Spektrit ja tähtitieteen laitteet
	Taivaanmekaniikan alkeet ja Aurinkokunta
	Tähtien evoluutio, erityiset tähdet ja galaksit
	Kosmologia, eksoplaneetat ja astrobiologia

	Kyselytutkimuksen toteuttaminen, sisältö ja tulosten analysointi.
	Kyselyiden toteuttaminen
	Kyselyiden sisältö
	Kyselytutkimusten tulosten analysointi
	Alkukysely
	Puolivälikysely
	Loppukysely


	Kurssin onnistuminen kokonaisuutena
	Yhteenveto
	Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: Laaja-alainen oppiminen

