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Perinteinen tapa mitata oppilaan osaamista fysiikassa on tuttu kaikista oppiaineista, eli harjoitustehtävien 
pisteyttäminen. Tämä lähestymistapa voi kuitenkin jättää oppilaan osaamisen tason tulkinnanvaraiseksi, 
eivätkä osaamisen ongelmakohdat yksilöidy kovin tarkkaan. Tässä paperissa luodaan katsaus moderniin 
tapaan kartoittaa oppilaan tietämyksen tasoa niin, että tiedon rakenne ja koherenssi ovat tarkastelun 
keskiössä, mutta aivan ensimmäiseksi on syytä tarkentaa koherenssi-käsitteen sisältöä.

Tiedon koherenssi on jo pitkään ollut yksi filosofian tutkimuksen keskeisimpiä kohteita, mutta viime 
vuosikymmeninä kognitiotieteiden ja tekoälytutkimuksen kehittymisen myötä se on saanut matemaattisesti 
selkeän tulkinnan. Koherenssi voidaan nähdä eräänlaisena valikoitumisprosessina koheroivien elementtien 
välillä. Elementtien tyypistä riippuen koherenssi noudattaa erilaisia periaatteita, mutta kaiken kaikkiaan 
koherenssin ongelma palautuu aina loogiseen rajoitelaskennan ongelmaan.

Koherenssi on ajattelumme ilmiö tai prosessi, joka voidaan jakaa kuuteen pääluokkaan: selittävään, 
analogiseen, deduktiiviseen, hahmottavaan, käsitteelliseen ja harkitsevaan koherenssiin. Jokaiseen 
koherenssin lajiin sisältyy omat periaatteensa, joita noudattaen voidaan määritellä miten ja mitkä elementit 
koheroivat keskenään. Mikäli elementtien ja rajoitteiden joukot oletetaan sekä täysin tunnetuiksi että 
suljetuiksi, koherenssiongelman ratkaisu seuraa kahta pääperiaatetta. Ensiksi kahden elementin välinen 
positiivinen rajoite voi täyttyä vain, jos molemmat elementit hyväksytään tai hylätään; toiseksi kahden 
elementin välinen negatiivinen rajoite voi täyttyä vain hylkäämällä toinen ja hyväksymällä toinen 
elementeistä. Koherenssiongelma voidaan määritellä näiden kahden pääperiaatteen soveltamisena niin, että 
annettu joukko elementtejä tulee jakaa hyväksyttyjen ja hylättyjen elementtien joukkoihin tavalla, joka 
täyttää suurimman osan rajoitteista.

Kuinka koherenssi voidaan tunnistaa? Tähän kysymykseen on pyritty viime aikaisissa tutkimuksissa 
vastaamaan esittämällä tietorakenteet käsitekarttojen avulla. Käsitekarttoja laadittaessa on fysiikan opetuksen
kannalta olennaista rajoittua linkkeihin, jotka ovat empiirisesti tai loogisesti hyvin perusteltuja. Linkkien 
perusteluissa erityisessä asemassa tulee olla ns. kvantifioivat kokeet, joissa fysiikan ilmiötä kuvaavista 
käsitteistä operationalisoidaan suureita. Kun käsitekarttojen laadinnassa noudatetaan tiukkoja empirian 
asettamia raameja, saavutetaan tietorakenteen ja todellisuuden välille tietty korrespondenssi so. 
epistemologinen vastaavuus. Koherenssi nähdään käsitekartoissa jonkinlaisena sisäänkudottuna 
ominaisuutena ja mikäli käsitekartta on laadittu noudattaen kokeellisuuden keskeistä roolia linkkien 
muodostuksessa, on käsitekartan verkostomaisella rakenteella suora yhteys kartan laatijan ajattelun 
koherenssiin.

Käsitekartoista voidaan operationalisoida sopivat topologiset tunnusluvut, joiden avulla valmiiksi laadittujen 
karttojen koherenssiin ja laatuun päästään käsiksi. Näitä tunnuslukuja ovat elementin tai käsitteen aste Dk

, joka on käsitteeseen k kytkeytyvien linkkien lukumäärä ja mittaa käsitteen kytkeytyneisyyttä, 
ryhmittymiskerroin C k , joka mittaa käsitteen k paikallista keskinäiskytkeytymistä naapurikäsitteidensä 
kanssa, ja hierarkia H k , joka mittaa kartan muiden käsitteiden alistuneisuutta käsitteen k ollessa 
juurikäsite. Näiden tunnuslukujen avulla käsitekartoista päästään kvantitatiivisesti käsiksi kartassa 
ilmenevään koherenssiin ja kartan laatineen oppilaan kokonaiskäsitykseen kulloisestakin tarkastelussa 
olevasta fysiikan osa-alueesta.


