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Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin teknologia-avusteista opetustilannetta tapaustutkimuk-

sena ja sen perusteella vertailtiin puolalaisten kemian pääaineopiskelijoiden sekä suo-

malaisten aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä vetysidoksista heidän opetustilanteessa

täyttämiensä lomakkeiden pohjalta. Opetustilanne rakentui ohjaavan lomakkeen pohjal-

le ja opiskelijat vastasivat lomakkeessa esitettyihin tehtäviin itsenäisesti. Lomake sisälsi

tehtäviä, joissa opiskelijoita pyydettiin piirtämään kahdesta vesimolekyylistä muodostu-

van vesidimeerikompleksin rakenne sekä sarjakuva sen muodostumisesta. Opiskelijat li-

säksi tuottivat ChemSense-ohjelmalla pysäytyskuva-animaation samasta tilanteesta sekä

katsoivat laskennallisen kemian avulla Spartan-ohjelmalla tuotetun visualisaation vesi-

dimerikompleksin energiasta molekyylien erkaantuessa toisistaan. Visualisaation jälkeen

opiskelijat piirsivät uuden sarjakuvan kompleksin muodostumisesta. Opiskelijoita pyydet-

tiin selittämään tuotoksiaan sekä vertaamaan sarjakuviaan toisiinsa sekä tuottamaansa

animaatiota katsomaansa visualisaatioon.

Tutkimusta ohjasi kolme tutkimuskysymystä:

� Millaisia käsityksiä puolalaisilla opiskelijoilla on vetysidoksesta?

� Millaisia eroja suomalaisten opettajaopiskelijoiden ja puolalaisten pääaineopiskeli-

joiden välillä on?

� Voidaanko teknologia-avusteisella opetustilanteella vetysidoksesta osallistaa opiske-

lijoita?

Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla puolalaisilla opiskelijoilla oli lähtötilanteessa käsitys

vetysidoksesta molekyylien välisenä vuorovaikutuksena, mutta opiskelijoiden kuvauksista

kävi ilmi myös erilaisia virhekäsityksiä. Opiskelijat kuvasivat tutkimuksessa tarkasteltua

vesidimeeriä tasomaisena rakenteena ja vetysidosta vesimolekyylien välillä epälineaarise-

na. Tutkimuksessa havaittiin aineenopettajaopiskelijoiden muodostavan heterogeenisem-

män populaation, joka käytti lähtötilanteessa merkittävästi erilaisia malleja dimeerin ku-

vaamiseen verrattuna homogeenisempiin puolalaisiin pääaineopiskelijoihin. Puolalaisissa

oli enemmän hajontaa suomalaisiin opiskelijoihin verrattuna. Tutkimuksessa havaittiin

myös opetustilanteessa tapahtuneen oppimista. Opiskelijoiden esittämät virhekäsitykset

vähenivät lomakkeen loppua ja alkua vertailtaessa. Lomakkeen ympärille rakentunut ope-

tustilanne vaikutti osallistavan opiskelijoita moniulotteisesti.
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Esipuhe

Tämä tutkielma toteutettiin heinäkuun 2017 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana. Tutki-

muksen aiheena oli alun alkaenkin animaatioiden sekä tieto- ja viestintäteknologian hyö-

dyntäminen kemian opetuksessa, mutta viimeiseen muottiinsa projekti alkoi hioutua vuo-

den 2018 jälkeen. Tutkimuksessa analysoitiin aikaisemmin kerättyä aineistoa animaatioita

hyödyntäneestä opetustilanteesta, jonka lisäksi perehdyttiin aiheeseen liittyviin tieteelli-

siin julkaisuihin. Tutkielman ohjaajana toimi professori Jan Lundell.

Kirjallisuuteen perehdyttiin Google Scholar -hakukoneen sekä JYKDOK-tietokannan avul-

la. Hakukoneilla etsittiin muun muassa animaatioihin, molekyylimalleihin, virhekäsityk-

siin ja osallistavaan opetukseen liittyviä artikkeleita, joiden lähdeluetteloiden avulla kar-

toitettiin alan julkaisuja.

Haluan kiittää professori Jan Lundellia hänen tarjoamastaan avusta ja opastuksesta. Hän

on arvokkaasti motivoinut, antanut tilaa sekä sopivassa määrin kannustanut tutkielman

tekemiseen, eikä ilman tätä tukea tutkielma olisi valmistunut siinäkään ajassa, minkä se

otti.

Kiitokset kuuluvat myös perheelleni, puolisolleni Hillalle sekä pojilleni Ollille ja Joelille,

jotka olivat mukana tekemässä tutkielmasta selättämisen arvoista haastetta, eivätkä pääs-

täneet liian helpolla. Kiitokset myös Asmo Roposelle mittaamattomasta vertaistuesta.

Heinolassa 2. elokuuta 2021

Miikka Kilkkilä
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1 Johdanto

Animaatioiden hyödyntämisen tehokkuudesta on ollut ristiriitaista näyttöä. Niitä näh-

dään motivoivina ja kiinnostusta herättävinä työkaluina, mutta staattisiin kuviin verrat-

tuna ne ovat tuottaneet vaatimattomia oppimistuloksia. Yhä lisääntyvä kokemus erilaisten

mallien sekä visualisaatioiden käytöstä onkin herättänyt ajatuksia siitä, että opiskelijat

voisivat hyötyä animaatioista muutoinkin kuin passiivisina tiedon vastaanottajina.1

Opiskelijoiden osallistaminen on myös noussut suureksi kiinnostuksen kohteeksi. Useat eri

alat kärsivät kiinnostuneiden opiskelijoiden puutteesta, mikä on näkynyt alojen opiske-

lemaan hakijoiden määrän laskuna. Jo opiskelemaan päässeet opiskelijat myös kärsivät

kiinnostuksen ja motivaation puutteesta, mikä tietyillä aloilla näkyy opiskelut keskeyttä-

neiden opiskelijoiden määrien kasvuna. Opiskelijoiden tehokkaampi ja mielekkäämpi osal-

listaminen voisi mahdollisesti sitouttaa opiskelijoita paremmin opintoihin sekä parantaa

heidän motivaatiotaan ja oppimistuloksiaan.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella millaisia käsityksiä puolalaisilla kemian

yliopisto-opiskelijoilla on vetysidoksesta. Tarkoituksena on myös tarkastella mahdollisia

eroja suomalaisiin aineenopettajaopiskelijoihin verrattuna. Tutkimuksessa tarkastellaan

näitä lomakeohjatussa oppimistilanteessa tuotettujen vastausten perusteella. Oppimisti-

lanteessa hyödynnettiin erilaisia oppimismenetelmiä, joiden avulla osallistettiin opiskeli-

joita kehottamalla heitä tuottamaan sarjakuvia ja animaatioita tarkastellusta ilmiöstä.

Opiskelijat katsoivat myös Spartan-ohjelmalla tuotetun kolmiulotteisen visualisaation op-

pimistilanteen aikana.
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2 Teoriatausta

2.1 Kemiallisen tiedon tasot

Johnstonen esittämän mallin mukaan kemiallinen tieto voidaan jakaa ainakin kolmeen

erilaiseen makro-, mikro- ja symboliseen tasoon.2 Makrotaso kuvastaa aistein havaitta-

vaa tasoa ja se on näistä kolmesta tasosta lähimpänä oppilaiden arkipäivää ja omia ko-

kemuksia. Makrotasolla havaittaviin ilmiöihin on helppo tarttua, sillä ne ovat omin sil-

min havaittavissa ja kokeellisesti testailtavissa. Kaikki arkielämän kokemukset tapahtuvat

makrotasolla ja tämän vuoksi se on oppilaille luonnollisin taso ajatella ja operoida. Läm-

pötilan sitoutuminen ja vapautuminen, liuosten värien muutokset ja erilaiset liekkikokeet

ovat esimerkkejä makrotason ilmiöistä ja havainnoista

Mikrotasoon, jota kutsutaan tieteellisessä kirjallisuudessa myös submikroskooppiseksi tai

molekulääriseksi tasoksi, kuuluvat atomit, ionit ja molekyylit sekä niihin liittyvät ilmiöt.

Mikrotason ilmiöitä ei kyetä havaitsemaan omin silmin, joten niiden esittämiseen käyte-

tään erilaisia malleja. Nämä mallit pyrkivät kuvaamaan jotain monimutkaisesti ymmär-

rettävän ilmiön osa-aluetta mahdollisimman selkeästi. Esimerkiksi molekyylien kolmiu-

lotteisen rakenteen mallintamiseen käytetään molekyylimalleja, joiden avulla molekyylin

muodosta voi saada jonkinlaisen käsityksen. Mallit antavat käsitystä esimerkiksi atomien

kokojen keskinäisistä suhteista, sijoittumisesta sekä koko molekyylin koosta ja muodosta.

Molekyylimallinnuksessa käytetään esimerkiksi kalottimallia, tikkumallia tai pallotikku-

mallia. Mallit ovat teorioiden pohjalta luotuja yksinkertaistuksia todellisuudesta, min-

kä vuoksi ne eivät voi täysin vastata totuutta. Esimerkiksi kouluissa opetetaan atomin

rakennetta käyttämällä mallina Bohrin atomimallia, joka pohjautuu tieteellisesti hyvin

rajoittuneeseen vetyatomin kokeellisia tutkimuksia toistavaan teoriaan. Mallia käytetään

silti, koska se on paljon yksinkertaisempi Schrödingerin yhtälöön verrattuna ja tarjoaa

yksinkertaistetun ja helposti sisäistettävän ensimmäisen näkemyksen atomin rakenteesta.

Symbolinen taso koostuu kemiallisista symboleista, kuten esimerkiksi alkuaineiden tun-

nuksista tai reaktioyhtälöistä. Tällä tasolla pyritään välittämään tietoa makro- ja mikro-

tason ilmiöistä muille ihmisten kieli- ja kulttuuritaustoista riippumatta käyttäen yleisesti

hyväksyttyjä notaatioita, kuten tekstiä, numeroita tai nuolia. Suuri osa kemian opetuk-

sesta tapahtuu joko symbolisella tasolla tai voimakkaasti sitä hyödyntäen. Opetuksen

painottuminen kaikista abstrakteimmalle tasolle on koettu esteenä kemian oppimiselle.3

Mallia on usein kuvattu kolmiona, jonka jokainen kulma vastaa yhtä edellä esitetyistä tie-

don tasoista. Kemiaa hallitsevat henkilöt, kuten opettajat tai teollisuuden ammattilaiset

liikkuvat luontevasti pitkin kolmion sivuja tai kolmion sisällä keskustellessaan erilaisis-

ta ilmiöistä. Kemian opetuksessa tulisi kuitenkin pyrkiä keskittymään enintään kahteen
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Kuva 1. Mukaeltu Johnstonen2 kolmitasomalli ja Maha�yn4 esittämä neljäs taso.

Kuva 2. Tynjälän7 esittämä malli oppimisesta

tasoon kerrallaan. Oppilaille voi olla haastavaa liikkua sulavasti kaikkien tasojen välillä,

vaikka opettaja sen hallitsisikin hyvin.5

Maha�y on esittänyt Johnstonen mallin laajentamista neljätasoiseksi lisäämällä siihen

inhimillisen ulottuvuuden.4 Malli on havainnollistettu kuvassa 1. Inhimillisellä tasolla py-

ritään kuvaamaan oppivan ihmisen erilaisia konteksteja tai lähtökohtia kemian suhteen.

Neljännen tason lisäyksen Maha�y on kokenut tarpeelliseksi, sillä pelkästään aikaisemmil-

la kolmella tasolla ei ole pystytty kuvaamaan eri taustoista tulevien opiskelijoiden, kuten

esimerkiksi pää- ja sivuaineopiskelijoiden tarpeita kemian opetuksessa.6

Inhimillinen ulottuvuus on myös huomioitu nykyisin vallalla olevassa sosio-konstruktivistisessa

oppimiskäsityksessä. Sen mukaan oppijat eivät ole passiivisia tiedon vastaanottajia, vaan

oppiminen on aktiivinen prosessi, jossa jokainen oppija suodattaa ja tulkitsee vastaanot-
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tamaansa informaatiota aikaisemman kokemus- ja tietopohjansa perusteella ja sisäistää

uutta tietoa näiden pohjilta. Tynjälä on kuvannut oppimista kuvassa 2 esitetyn mallin

pohjalta.7

Mallissa inhimillinen tekijä on osana jokaisessa kolmessa suuremmassa vaiheessa, taus-

tatekijöissä, oppimisprosessissa sekä tuloksissa. Taustatekijöissä henkilökohtaiset tekijät

ovat täysin oppijasta itsestään riippuvia. Oppimisprosessissa aikaisempien tietojen sekä

motiivien ja orientaatioiden voidaan ajatella olevan myös Maha�yn inhimillisen ulottu-

vuuden tekijöitä. Oppimisen tuloksissa oppijan mentaalimallit sekä omien tavoitteiden

saavuttaminen ovat niin ikään inhimillisen ulottuvuuden osia.

Johnstonen ja Maha�yn esittämiä kemiallisen tiedon tasoja voidaan ajatella käsiteltä-

vän Tynjälän esittämässä mallissa siis useissa eri kohdissa. Taustatekijöissä ne sisältyvät

oppiaineeseen sekä aikaisempiin taitoihin. Aikaisemmat taidot ovat esillä myös oppimis-

prosessissa ja tuloksissa kemiallisen tiedon tasot ovat tiukasti nivoutuneina oppijan käsi-

tyksiin ilmiöistä. Koska tiedon tasot ovat kiinteä osa oppimisen mallia, ei olekaan ihme,

että vaikeus operoida eri tasojen välillä voisi tuottaa haasteita kemian oppimisessa.

2.2 Mallit ja visualisaatiot

Mallit, visualisaatiot ja representaatiot ovat luonnontieteiden tekemisessä - ja opettami-

sessa - lähes välttämättömiä työkaluja. Tässä kontekstissa mallilla tarkoitetaan reaalimaa-

ilmassa tapahtuvien monimutkaisten ilmiöiden tai käsitteiden yksinkertaistuksia, joiden

tarkoituksena on auttaa luomaan mielikuvia tapahtuvista ilmiöistä. Mallit voivat täyttää

monia funktiota ja kuvata lukuisia eri asioita makro- ja mikrotasoilta.8

Kemiassa, malleja voidaan hyödyntää kuvaamaan abstrakteja mikrotason asioita, joita ei

normaalisti kyettäisi aistein havaitsemaan. Esimerkiksi molekyylien rakenteiden kuvaa-

miseen voidaan käyttää lukuisia eri malleja tarkoituksesta riippuen. Mallit voivat olla

kuvaamaansa kohdetta suurempia, kuten edellä mainitut molekyylimallit. Toisaalta, mal-

lit voivat olla myös kohdettaan pienempiä, kuten esimerkiksi suurten synteesilaitteistojen

kuvaus piirroksin tai diagrammein. Malleilla voidaan luoda representaatioita abstraktien

käsitteiden, kuten esimerkiksi sähköisten osittaisvarausten, kuvaamiseksi ja käsittelemi-

seksi. Malli voi myös kohdistua johonkin suurempaan kokonaisuuteen tai prosessiin, kuten

vaikka yhteyttämiseen tai usean molekyylin väliseen vuorovaikutukseen.

Mallit elävät, kehittyvät ja kuolevat teorioiden ja kokeellisten havaintojen mukana. Tut-

kimuksissa tehtyjen havaintojen perusteella luodaan teoria, jonka avulla mallinnetaan

havaittuja ilmiöitä. Teorian avulla ennustetaan toisissa olosuhteissa tehdyn kokeen tu-

losta ja ennustusta testataan tekemällä kyseinen koe. Mikäli teoria ei pidä paikkaansa

havaittujen ilmiöiden kanssa, on tarvetta muokata teoriaa tai luoda uusi, todellisuutta
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paremmin vastaava malli. Yleisen aforismi kuvaakin kuinka pohjimmiltaan kaikki mallit

ovat väärässä, mutta jotkut ovat hyödyllisiä. Ajatus pohjaa Boxin artikkeliin tilastotie-

teestä,9 mutta ajatus pätee kaikkiin tieteellisiin malleihin. Ajatuksen taustalla on idea

siitä, kuinka todellisten ilmiöiden yksinkertaistaminen mallien avulla johtaa väistämättä

jollain saralla metsään, sillä yksinkertaistuksen kautta malli menettää informaatiota eikä

kykene täydellisesti kuvaamaan kohdettaan.

Epätäydellisyydestään huolimatta mallit ovat kuitenkin luonnontieteissä välttämättömiä

työkaluja. Sekä teollisuudessä että tutkimuksessa erilaisten ilmiöiden kanssa työskentely,

havainnointi ja niistä viestiminen edellyttää henkilöiltä kykyä soveltaa, oppia ja muokata

tilanteeseen sopivia malleja. Vaikka malli olisikin jollain saralla epätäydellinen ja virheel-

linen, mikäli se kuitenkin tietyssä kontekstissaan kuvaa todellisuutta riittävän tarkasti, on

sen käyttö perusteltua. Gilbert esittääkin, kuinka erilaisten mallien käyttö luonnontietei-

den opetuksessa on välttämätöntä, jotta oppilaat oppivat käyttämään niitä ja saavat näin

tarvittavat lähtökohdat tulevaisuudessa edelleen tuottaa, testata ja arvioida käyttämiään

ja tarvitsemiaan malleja.8

Malleja hyödynnetään luonnontieteiden opetuksessa erilaisten visualisaatioiden avulla.

Koska kemiallinen tieto koostuu monenlaisista eri ulottuvuuksista, joista vain makrotaso

on yleensä kemiaa opiskelevien helposti hahmotettavissa, ovat erilaiset visualisaatiot vält-

tämättömiä kuvaamaan normaalein aistein havaitsemattomissa olevia mikrotason ilmiöitä

tai abstrakteilta vaikuttavia symbolisen tason kuvauksia.

Erilaiset molekyylimallit ovat kemian opettamisessa ja tutkimisessa keskeisiä työkaluja.

Sen vuoksi niitä onkin tehty lukuisia erilaisia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Taulukossa

1 on esitetty muutamia yleisimmin käytettyjä malleja ja havainnollistettu niillä veden,

dikloorimetaanin, fenolin, 3,5-dimetyylisyklohekseenin sekä asetyleenin rakenteita. Ra-

kenteet luotiin käyttäen Chem3D-ohjelmaa10 sekä käyttämällä erästä fyysistä molekyyli-

mallia. Laskennallisten 3D-mallien luomisessa käytettiin ohjelman molekyylimekaniikkaan

pohjautuvaa MM2-menetelmää energiaminimirakenteen laskemiseksi.

Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on esitetty kullakin rivillä kuvatun molekyylin nimi.

Asetyleeni on niin sanottu triviaalinimi etyynille, joka taas on IUPAC:n11 nimeämisoh-

jeiden mukainen nimi kyseiselle molekyylille. Joidenkin molekyylien kohdalla näiden tri-

viaalinimien käyttö on vakiintunutta, mikäli kyseiset molekyylit ovat yleisessä käytössä

esimerkiksi laboratorioiden ulkopuolella. Ruokasuola on hyvä esimerkki triviaalinimestä,

jonka käyttö on vakiintunutta, kun arkielämässä puhutaan natriumkloridista. Triviaali-

nimiä voidaan pitää yksinkertaisina malleina, joilla mallinnetaan arjesta tuttuja aineita

systemaattisia nimiä ilman tarvetta syvemmästä kemian osaamisesta.

Olisi hyvin kuormittavaa ja kestämätöntä käyttää kaikista molekyyleistä niiden triviaa-

linimiä ja siksi kemiassa käytetäänkin yleisimmin molekyyleistä niiden systemaattisia ni-
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Taulukko 1. Yleisiä molekyylimalleja

Molekyyli Rakennekaava Viivakaava Pallotikkumalli Kalottimalli
Fyysinen

malli

Vesi

Dikloorimetaani

Fenoli

(3S,5R)-3,5-

dimetyylisyklo-

hekseeni

Asetyleeni
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miä, jotka muodostetaan niiden rakenteen perusteella IUPAC:n ohjeistuksen mukaisesti.

Tätä ohjeistusta voidaan pitää yksikäsitteisenä kuvauksena, jolloin jokaiselle systemaat-

tiselle nimelle on yksiselitteinen kemiallinen rakenne ja päinvastoin. Tämä on suuri hyö-

ty triviaalinimiin verrattuna, sillä systemaattisten nimien käytöllä pystytään viestimään

monenlaista informaatiota molekyylien rakenteista ja ominaisuuksista ilman edellytystä

nimen käyttäjien yhteisestä kokemuspinnasta.

Rakenne- ja viivakaavat ovat toisaalta tarkempia mallinnuksia molekyylien rakenteesta

niiden systemaattisiin nimiin verrattuna, mutta ne toisaalta myös oletuksien ja yksinker-

taistuksien kautta ovat myös epätarkkoja. Esimerkiksi, voidaan ajatella sanan bentseeni

kuvastavan puhtainta mahdollista ideaa nimen takana olevasta molekyylistä, mutta tä-

mä sana itsessään mallintaa tai visualisoi molekyylin rakennetta alkeellisesti. Bentseenin

rakenne- ja viivakaavat taas antavat havaittavan mallin molekyylin rakenteesta, mutta

tämä rakenne on yleensä kuvattu sykloheksaanina, jossa joka toinen sidos on kaksoissi-

dos. Nykyisten teorioiden ja kokeellisten havaintojen mukaan bentseenissä kaikki sidokset

ovat identtisiä, joten bentseenistä käytetyt rakennekaavamallit ovat yksinkertaistuksensa

vuoksi todellisuudesta poikkeavia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö näistä malleista

olisi hyötyä tai etteivätkö ne olisi käyttökelpoisia.

Visualisaatioilla kirjallisuudessa tarkoitetaan yleensä joko konkreettista tuotosta, kuten

esimerkiksi kolmiulotteista mallia, kuvasarjaa tai diagrammia, tai henkilöiden mielikuvissa

olevia hahmotelmia. Konkreettisista visualisaatioista puhuttaessa voidaan myös viitata

joko yleisellä tasolla tuotokseen tai sen asiasisältöön.12 Joskus konkreettisista tuotoksista

puhutaan ulkoisina visualisaationa (eng. external visualization) ja mielikuvista sisäisinä

visualisaatioina (eng. internal visualization).8

Historiallisesti visualisaatioita on käytetty jo ennen kuin kirjoitettu kieli muodostui. Eri-

laisia karttoja tai maalauksia pidetään esimerkkeinä ensimmäisistä yleisesti käytetyistä

visualisaatioista. Tyypillistä primitiivisille visualisaatioille oli viestin tai merkityksen ker-

tominen hyödyntämällä erilaisten elementtien luonnollisia spatiaalisia suhteita. Kuvaajat,

gra�ikat ja diagrammit, jotka taas kuvaavat asioita tai konsepteja, joita ei välttämättä

pysty konkreettisesti näkemään, ovat suhteellisen uusia keksintöjä.13

Nykyään erilaisia visualisaatioita on lukemattomia määriä. Varsinkin tietokoneiden yleis-

tyttyä ja niiden laskentatehon kasvettua erilaisten laskennallisten mallien käyttö tutki-

muksessa ja koulutuksessa on tullut tavallisemmaksi. Visualisaatioiden moninaisuuden,

yleisyyden ja keskeisyyden vuoksi onkin argumentoitu, että moniammatillista tutkimusta

tulisi tehdä sekä visualisaatioiden avulla oppimisesta että visualisaatioiden kanssa vuoro-

vaikuttamisesta, jotta niiden sisällyttäminen opetukseen olisi tuloksekkaampaa.14

Taulukossa 1 esitettyjä pallotikku- ja kalottimalleja voidaan pitää visualisaatioina raken-

nekaavojen kuvaamista molekyyleistä. Tietokoneiden laskentatehon kasvaessa näiden ja
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muiden näitä hyödyntävien laskennallisen kemian mallien sekä visualisaatioiden käyttö

on yleistynyt. Molemmissa malleissa atomeja kuvataan erivärisillä palloilla, joiden koot

ovat suhteutettuna niiden kuvastamien atomeiden kokoihin. Todellisuudessahan atomeil-

la ei ole värejä, joten tällä saralla mallit ovat jo hieman väärässä todellisuuden kannalta.

Toisaalta, ilman värien käyttöä eri alkuaineiden atomeita olisi vaikeaa erottaa toisistaan

niin helposti kuin se onnistuu värien avulla, jolloin konsensusmallina yhteisymmärrykses-

sä värien käytöstä on hyötyä ja ne helpottavat mallien ymmärtämistä ja käyttöä. Pal-

lotikkumallissa yhdistetään nimensä mukaisesti palloja toisiin tikuilla, jotka kuvastavat

atomien välisiä kovalenttisia sidoksia. Yksi tikku on yksinkertainen sidos, kaksi tikkua

kaksoissidos ja kolme tikkua on kolmoissidos. Mallista riippuen tikkujen pituudet voivat

myös olla suhteutettuna niiden kuvastamien sidosten pituuksiin. Fyysisissä pallotikkumal-

leissa tämä ei aivan tarkasti ole mahdollista, mutta mallit sisältävät yleensä muutamia

eri pituisia tikkuja, jotka kuvastavat "standardoituja sidospituuksia". Rakennekaavaan

verrattuna pallotikkumalli antaa yleensä paremman kuvan molekyylin kolmiulotteises-

ta rakenteesta. Vertaamalla taulukossa 1 esitettyjä malleja 3,5-dimetyylisyklohekseenille,

havaitaan pallotikkumallin avulla huomattavasti helpommin, kumpi molekyylin metyyli-

ryhmistä on aksiaalisesti ja kumpi ekvatoriaalisesti sijoittunut molekyylin tasoon nähden.

Laskennallisen kemian sovelluksissa voidaan myös hyödyntää erilaisia optimointialgorit-

meja, joiden perusteella ohjelma laskee molekyylille tämän minimienergiakonformaation.

Monimutkaisemmat laskennallisen kemian sovellukset voivat myös hyödyntää erilaisia mo-

lekyylimekaniikan menetelmiä molekyylien potentiaalienergian minimoimiseen. Tästä on

hyötyä esimerkiksi erilaisissa biologisissa sovelluksissa, joissa ollaan kiinnostuneita pro-

teiinien laskostumisesta tai uusien funktionaalisten proteiinien suunnittelusta.

Toisin kuin pallotikkumalleista, kalottimalleista on hieman haastavampaa tulkita mole-

kyylin tarkkaa rakennetta. Pallotikkumalliin verrattuna kuitenkin kalottimalli mallintaa

paremmin molekyylin kokoa tai sen viemää avaruudellista tilaa. Mallilla on siis tietty

tarkoitus, jota varten se on luotu ja sen vuoksi tarkoituksen ulkopuolisten asioiden ku-

vauksen onnistuminen on toissijaista. Esimerkiksi verrattuna taulukon 1 fenolin ja dime-

tyylisyklohekseenin pallotikkumalleihin, kalottimalleista käy ilmi, ettei rengasrakenteen

keskellä ole silmin havaittavaa tyhjää tilaa. Esimerkiksi steeristen esteiden arvioinnissa

synteesejä suunnitellessa tästä voi olla hyötyä. Erilaisilla malleilla on siis käyttötarkoituk-

sestaan riippuen selkeitä hyötyjä rajoituksistaan huolimatta.

Tutkimustulokset erilaisten visualisaatioformaattien tehokkuudesta tai hyödystä on ollut

ristiriitaista, mikäli tutkimusta on toteutettu ajallisesti samoihin aikoihin kun formaatit

ovat olleet vasta yleistymässä ja verrattain nuoria. Esimerkiksi 70- ja 80-luvuilla tehdyt

tutkimukset antoivat ristiriitaisia tuloksia erilaisten kuvien käytöstä opetuksessa pelkkään

tekstiin verrattuna.15 Ristiriitaiset tulokset saattaisivat viitata trendiin, jossa uusien vi-

sualisaatiomodaliteettien hyödyntäminen ennen niiden käytön laajempaa tutkimista ja
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vakiintumista on jokseenkin tehotonta, koska niiden tuomia mahdollisuuksia ei osata hyö-

dyntää.

Erilaisten opetuksessa käytettävien mallien vaikutusta 16-17 vuotiaiden opiskelijoiden or-

gaanisen kemian oppimiseen tarkastelleessa tutkimuksessa havaittiin opiskelijoiden suosi-

van pallotikkumallia selvästi enemmän rakennekaavaan, laskennalliseen malliin sekä kalot-

timalliin verrattuna. Opiskelijat olivat selkeästi varautuneita kalottimallin käytön suhteen

ja tutkimuksessa vain 19% opiskelijoista koki kalottimallin kuvastavan molekyylin käyt-

täytymistä. Suurin osa opiskelijoista kuitenkin tunnisti malleilla olevan niiden käyttö-

tarkoituksesta riippuen hyötyjä ja haittoja. Tutkimuksen aikana havaittiin opiskelijoiden

mentaalimallien kehittyvän useiden eri opetusmallien kanssa työskentelyn myötä.16

Samassa tutkimuksessa havaittiin opiskelijoiden myös kehittävän vain vaillinaisen ym-

märryksen mallien käytöstä. Opiskelijat eivät mieltäneet, että mallien avulla voisi testata

ideoita, tehdä ennustuksia ja ratkaista ongelmia, sillä jopa 50% tutkimuksen opiskeli-

joista vastasi näitä teemoja koskeviin kysymyksiin "En tiedä". Kuitenkin tutkimuksen

aineiston perusteella opiskelijat käyttävät malleja näissä tarkoituksissa, mutta vain tie-

dostamattaan, sillä opiskelijat käyttivät esimerkiksi pallotikkumallia apuna vastatessaan

molekyylien nimeämistä, rakennetta ja reaktiivisuutta koskeviin kysymyksiin. Tutkimuk-

sen tulokset suosittavat opetuksessa käytettyjen mallien esittelyn yhteydessä ohjausta ja

painotusta mallien sovellusmahdollisuuksista.16

Ainsworth, Prain ja Tytler17 kuvaavat, kuinka perinteisesti opetuksen aikana visualisaa-

tioiden kanssa työskentelevät oppilaat keskittyvät tulkitsemaan muiden tuottamia visua-

lisaatioita. He nostavat esille, kuinka piirtäminen ja visualisaatioiden tuotto on keskeinen

kyky, jota on hyödynnetty laajasti sekä tutkimuksessa että teollisuudessa. Opetuksessa

oppilaita ei kuitenkaan tarpeeksi kehoteta luomaan omia visualisaatiota. Ainsworth ja

kumppanit esittävätkin viisi syytä, miksi piirtämisen tulisi olla kirjoittamisen, lukemisen

ja puhumisen rinnalla oleellinen osa luonnontieteiden opetusta. Piirtämisen avulla oppi-

laita on mahdollista osallistaa opetukseen enemmän passiivisen oppimisen sijaan. Piirtä-

misen avulla oppilaat voivat ymmärtää käytössä olevia visualisaatioita paremmin ja miksi

niitä käytetään. Piirtäminen edellyttää ilmiön kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja oppi-

laan tekemän piirroksen perusteella saa käsityksen oppimisen tasosta havainnoimalla sen

sisältämiä ominaisuuksia. Osittain myös tämän vuoksi piirtäminen voi olla tehokas op-

pimisen keino. Kyky tuottaa piirroksia ja muita visualisaatioita on myös edellytys oman

ajattelun spesi�seen viestimiseen muulle yleisölle, mitä voidaan myös hyödyntää oppilaan

osaamisen tehokkaassa arvioinnissa.17

Visuaalisella lahjakkuudella ja suoriutumisella kemian saralla on havaittu korrelaatioita

jo 70-luvulla.18 Visuaalisen mallin ymmärryksellä viitataan oppilaan kykyyn havainnoida

ja poimia visualisaatioista asiayhteydestä riippuen olennaista informaatiota ja muuttaa
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sitä itselle ymmärrettävään muotoon sekä samalla muodostaa yhteyksiä vastaavan teksti-

sisällön kanssa. Visuaalisen mallin ymmärryskyvyllä on havaittu olevan hieman suurempi

itsenäinen vaikutus yliopisto-opiskelijoiden suoriutumiseen kemian johdantokurssin (int-

roductory chemistry) tentissä kuin aikaisemmalla kemian tietämyksellä, matemaattisilla

kyvyillä tai arvosanojen keskiarvolla. Myös johdantokurssin ja orgaanisen kemian tieto-

jen kehittymisen suhteen visuaalisen mallin ymmärryksellä oli kyseisten alojen esitietojen

jälkeen vahvin vaikutus tilastollisissa malleissa.19

2.3 Animaatiot luonnontieteiden opetuksessa

Animaatioilla yleisesti tarkoitetaan lukuisten kehyksiksi kutsuttujen yksittäiskuvien tois-

tamista tai näyttämistä peräkkäin, jolloin yksittäisistä kehyksistä muodostuu liikkuvan

kuvan kokonaisuus tai illuusio.20 Lisäksi interaktiivisissa animaatioissa näiden kehysten

toistoon voi käyttäjä tai animaation luoja vaikuttaa eri tavoin. Animaatioit mielletään

koostuviksi erilaisten dynaamisten prosessien kombinaatioista. Näitä prosesseja ovat esi-

merkiksi kappaleiden liikkuminen, ilmestyminen, katoaminen sekä värin, muodon tai muun

ulkoisen olemuksen muuttuminen kehysten välillä.

Animaatiot yleisesti mielletään luonnolliseksi ja motivoivaksi keinoksi välittää informaa-

tiota dynaamisista prosesseista.21 Onhan dynaamisissa prosesseissa kyse erilaisista ajalli-

sista muutoksista ja perinteisiin staattisiin graa�siin malleihin verrattuna animaatioissa

on ajallinen muutos keskiössä. Niiden hyödyntämistä eri aineiden ja aiheiden opetukses-

sa on tutkittu runsaasti. Tulokset animaatioiden tehosta ja niiden vaikutuksista opis-

kelijoiden oppimiseen on kuitenkin ollut ristiriitaista.15,22,23 Vuonna 2007 tehdyn meta-

analyysin tuloksena todettiin animaatioilla olevan etua staattisten kuvien käyttöön ver-

rattuna opetuksessa, varsinkin kun animaation sisältämä liike oli visualisoitavan ilmiön

kannalta relevanttia.24

Kemiassa käsitellään paljon erilaisia dynaamisia prosesseja, joita olisi luonnollista kuva-

ta erilaisten animaatioiden avulla. Kielitoimiston sanakirja määritteleekin kemian aineen

koostumusta, ominaisuuksia ja muuttumista tutkivaksi tieteeksi.25 Muutos ja dynaami-

suus ovatkin merkittäviä osia kemiaa. Kemialliset reaktiot, atomien ja molekyylien väliset

vuorovaikutukset tai vaikka synteesien suoritukset ovat esimerkkejä mikro- makro- ja sym-

bolisen tason ilmiöistä, sopivat dynaamisuutensa puolesta animaatioin mallinnettavaksi.

Tutkimus on osoittanut, että pelkkä animaation katsominen ei tee autuaaksi. Ilman se-

litystä animaation sisällöstä, animaatio tuottaa tekstimateriaaliin verrattavaa oppimista,

kun taas animaation ja kerronnan yhdistelmällä päästään opetuksen sisällön muistami-

sessa sekä opetukseen liittuvässä ongelmanratkaisussa eli kaksinkertaisiin tuloksiin.26 On

esitetty, että perinteisiin opetusmateriaaleihin verrattuna animaatioiden ajallinen muutos
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on sekä hyöty että haitta.15,27,28 Ajallisen muutoksen myötä animaation sisällön käsitte-

ly on kognitiivisesti raskaampaa ja varsinkin monimutkaisten animaatioiden kanssa nii-

den tarkastelijat turvautuvat erilaisiin selviämiskeinoihin (eng. coping mechanism), joiden

avulla vähentävät kognitiivista kuormaansa.27 Yksi näistä keinoista on tarkastelun kiin-

nittäminen vain tiettyihin yksityiskohtiin, jolloin animaatioista jää helposti kokonaisuus

huomaamatta tai niiden katsomisessa keskitytään vääriin asioihin tai vedetään vääriä joh-

topäätöksiä puutteellisen havainnoinnin vuoksi. Kognitiivisen kuorman vähentämiseksi ja

animaatioiden hyödyn lisäämiseksi onkin esitetty animaatioiden nopeuden hidastamista,

annotointia tai muutoin huomion kohdistamista sekä interaktiivisuutta.15

Animaatioiden katsomisessa on siis paljon mahdollisuuksia epäideaalisiin tuloksiin ja jo-

pa virhekäsitysten muodostumisiin ilman ulkopuolista ohjausta. Myös toive opiskelijoiden

aktivoinnista on kenties ollut osasyynä, miksi yhä enemmän tutkitaan animaatioiden te-

kemisen vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen pelkän katsomisen sijaan.

Opiskelijoiden itsetuottamien pysäytyskuva-animaatioiden tuoton osana työpajaopetusta

havaittiin kannustavan opiskelijoita yhdistämään makro- ja mikrotasoja sekä pohtimaan

vaatimuksia erilaisille käsiteltyä ilmiötä kuvaaville representaatioille.29 Toisessa opetusti-

lannetutkimuksessa havaittiin opiskelijoiden, jotka tuottivat neljän kehyksen animaation,

soveltavan paremmin kemialliseen reaktioon liittyviä käsitteitä heille ennennäkemättö-

mien reaktioiden kanssa verrattuna opiskelijoihin, joille esitettiin neljä monivalintaky-

symystä, joissa pyydettiin valitsemaan neljän kuvan väliltä tilannekuva (eng. snapshot)

kemiallisen reaktion eri vaiheista. Animaation tuotolla ja 12 kuvan seasta oikeiden nel-

jän vaiheen valitsemisella ja järjestämisellä havaittiin yhtäläinen vaikutus opiskelijoiden

oppimiseen samassa tutkimuksessa.30

Orgaanisen kemian jatkokurssin opiskelijoilla tehdyssä tutkimuksessa ei havaittu eroa mil-

lään mitatulla mittarilla animaatioiden ja staattisten kuvien katsomisen välillä epoksiren-

kaan aukeamisen reaktiomekanismiin liittyvien tehtävien kanssa suoriutumisessa. Tutki-

muksessa havaittiin kuitenkin opiskelijoiden mentaalimallien kehittymistä dynaamisem-

miksi heidän kanssaan käytyjen keskustelujen perusteella. Animaatioita katsoneet opiske-

lijat käyttivät reaktiomekanismin kuvailussa enemmän dynaamisia ilmaisuja, kuten elekt-

ronien virtaamista (eng. �ow) tai kuvailuja molekyylien liikkeistä reaktion aikana. Osa

tutkimuksen opiskelijoista ei käyttänyt tutkimukseen liittyneissä kokeissa lainkaan visua-

lisaation strategioita ongelmien ratkaisussa.31 Kenties opiskelijat, joilla on avaruudellisen

hahmottamisen haasteita, hyötyvät visualisaatioista rajoitetusti.

Mentaalimallien kehittymistä havaittiin myös staattisten kuvien piirtämistä sekä animaa-

tion tekoa yhdistävässä työpajaopetuksessa, jossa 16- ja 17-vuotiaat oppilaat piirsivät

ja selittivät ensin happiatomin rakenteen sekä neljän paneelin sarjakuvan, joka kuvasti

happiatomia kolmen sekunnin ajan. Näiden jälkeen opiskelijat käyttivät joko K-Sketch-,
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ChemSense- tai Pencil-sovellusta pysäytyskuva-animaation tekoon happiatomista. Ani-

maation teon jälkeen oppilaat toistivat animaatiota edeltäneet piirto- ja selitystehtävät.

Tutkimuksessa havaittiin merkittävä ero opiskelijoiden staattisissa piirroksissa ennen ja

jälkeen animaation teon siten, että animaation teon jälkeiset representaatiot opiskelijoiden

mentaalimalleista olivat lähtötilannetta laadukkaampia ja dynaamisempia.32

2.4 Virhekäsitykset

Virhekäsityksiä esiintyy jokaisella kemiallisen tiedon tasolla. Makrotasolla oppilaat voivat

luulla kiehuvassa vedessä nousevien kuplien olevan ilmaa,33 mikrotasolla oppilaat eivät

välttämättä osaa erotella aineen eri olomuotoja toisistaan34 ja symbolisella tasolla oppilaat

voivat kuvitella molekyylin kemiallisen kaavan kuvaavan yhtä yhtenäistä osaa useasta

pienemmästä atomista koostuvan kokonaisuuden sijaan.35

Oppimista voidaan kuvata prosessina, jossa vastaanotettavaa informaatiota suodatetaan

vastaanottajan aikaisemman kokemusmaailman perusteella, suodatettua informaatiota

tarkastellaan aikaisemmin sisäistettyjen mentaalimallien pohjalta ja lopulta integroidaan

osaksi näitä malleja niitä tarpeen mukaan muokaten. Nakhleh esittää tämän prosessin

pohjalta neljä virhekäsityksiin keskeisesti liittyvää konseptia sekä niihin liittyvät ehdo-

tukset opetuksen toteuttamista varten. Opiskelijoilla voi olla perustavanlaatuisia virhekä-

sityksiä aineen hiukkasluonteesta, joten opetuksessa tulisi kuunnittää huomiota eri aineen

rakenneosien ominaisuuksiin ja eroihin. Opiskelijat eivät spontaanisti visualisoi kemialli-

sia ilmiöitä dynaamisina vuorovaikutuksina kineettisten hiukkasten välillä, jolloin monet

konseptit jäävät vaille tätä pohjaa, johon nojata ja ne opitaan lähinnä ulkoa lukemal-

la. Tämän vuoksi opetuksessa tulisi auttaa opiskelijoita ymmärtämään aineen koostuvan

liikkuvista hiukkasista ja kuinka tämä näkyy esimerkiksi kaasujen käytöksessä, kemialli-

sessa tasapainossa tai liuoksissa. Kuvatun oppimisprosessin kannalta opiskelijoiden vir-

hekäsitysten synty tapahtuu vastaanotettavan tiedon virheellisessä suodattamisessa tai

sen virheellisessä sisäistämisessä. Tästä esimerkkinä ovat arkikielen termit, kuten lämpö

tai ruuan suussa sulaminen, jotka tarkoittavat tieteellisessä kontekstissa eri asioita kuin

arjessa. Näiden kanssa työskennellessä opettajien tulisi painottaa vahvasti termien mer-

kitysten eroja. Neljäntenä Nakhleh mainitsee kuinka ilmiöiden oppiminen on haastavaa,

mikäli opiskelijoiden tulee sisäistää monia määritelmiä yhdelle ilmiölle samanaikaisesti.36

Virhekäsitysten korjaus voi vaatia niiden haastamista, jonka tehokas toteuttaminen taas

vaatii tietoa niiden olemassaolosta. Ajatusten lukemisen toteuttavia sovelluksia odotel-

lessa, opiskelijoiden ajatusmalleista saadaan käsitystä pyytämällä opiskelijaa tuottamaan

niiden mukaista sisältöä joko suullisesti tai fyysisesti. Virhekäsityksiin on päästy käsiksi

opiskelijoiden tuottamien piirrosten ja animaatioiden avulla, joissa on esimerkiksi käynyt

ilmi virhekäsitys atomin ytimen pyörimisestä elektronien mukana.32
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Virhekäsityksistä käytetään joissain yhteyksissä myös termiä opiskelijoiden vaihtoehtoi-

set käsitykset. Özmen on tutkinut vaihtoehtoisten käsitysten korjaamista animaation yh-

distämisellä konseptinmuutosteksteihin (eng. Conceptual Change Text, CCT). CCT:n ja

animaation yhdistelmällä oppilaat suoriutuivat kemialliseen sitoutumiseen liittyvistä teh-

tävistä tilastollisesti merkittävästi paremmin oppilaisiin, jotka saivat samasta aiheesta

opettajavetoista opetusta, verrattuna. Ero pysyi merkittävänä ja kasvoi vielä viivästetys-

sä testaamisessa.37

Esimerkkejä Özmenin havaitsemista vaihtoehtoisista käsityksistä ovat opiskelijoiden käsi-

tys, ettei molekyylien välillä ole vuorovaikutuksia, vetysidoksen oleminen molekyylin si-

säinen vahva sidos, energian tarve sidoksen muodostumiselle ja rikkoutumiselle sekä poo-

littomien molekyylien muodostuminen ainoastaan elektronegatiivisesti samankaltaisista

atomeista.37

Veden kolmen eri olomuodon sekä sulamisen kuvastamiseen tehtyjen animaatioiden katso-

misen havaittiin auttavan opiskelijoita korjaamaan heidän virhekäsityksiään aineen hiuk-

kasluonteesta. Samojen animaatioiden havaittiin myös auttavan naispuolisia opiskelijoi-

ta enemmän siten, että ennen animaatioita ollut tilastollisesti merkittävä ero mies- ja

naispuolisten opiskelijoiden suoriutumisessa katosi animaatioiden katsomisen myötä. Tut-

kimuksen alussa siis miespuoliset opiskelijat suoriutuivat lähtötasotestistä naispuolisia

opiskelijoita paremmin, mutta animaatioiden katsomisen jälkeen molemmat sukupuolet

suoriutuivat testistä yhtä hyvin.38

2.5 Kemiallinen sitoutuminen ja vetysidos

Kemiallinen sidos on malli, joka yksinkertaistaa kahden kappaleen, atomin tai molekyylin,

välistä sähkömagneettista vuorovaikutusta. Kemiallinen sitoutuminen on keskeinen osa ke-

miaa ja sen vuoksi se on yksi ensimmäisiä aiheita, joita kemiassa opetetaan. Tästä syystä

ei ole tarkoituksenmukaista aloittaa nuorten oppilaiden kanssa perkaamaan kvanttime-

kaanisia malleja, vaan sitoutumisen tarkastelu aloitetaan yksinkertaisemmista malleista,

jotka selittävät riittävällä tarkkuudella joidenkin tavallisimpien molekyylien rakenteet.

Kemiallinen sitoutuminen pohjautuu pohjimmiltaan termodynamiikan pääsääntöihin. Ter-

modynamiikan toisen pääsäännön mukaan suljetun systeemin entropia kasvaa, joka näyt-

täytyy atomien ja molekyylien pyrkimyksenä saavuttaa systeemin minimienergia. Koska

kemiassa vuorovaikuttavilla kappaleilla on aina sähkövarauksia - jos ei muuta, niin ainakin

osittaisvarauksia - kemiallista sitoutumista voidaan ajatella prosessina, jossa liikkuvat va-

raukselliset kappaleet pyrkivät minimienergiatilaan tasoittaen niihin kohdistuvat hylkivät

sekä puoleensa vetävät voimat. Kuvassa 3 on esitetty kuvaaja, joka havainnollistaa kahden

ytimen muodostaman systeemin energiaa niiden välisen etäisyyden funktiona. Kuvaajan
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Kuva 3. Kahden ytimen välisen vuorovaikutuksen energiakäyrä. Mukaeltu Nahumin39

esittämästä kuvaajasta

avulla nähdään, että kahden atomin välillä on tietty minimienergiapiste, jossa niiden vä-

linen potentiaalienergia on minimoitu. Kuvaan tämä on merkitty tasapainopisteenä ja

se on myös stabiilein sidospituus kyseiselle vuorovaikutukselle. Kuvaajasta nähdään, et-

tä mikäli atomeita liikutettaisiin lähemmäs toisiaan, systeemin potentiaalienergia nousee

jyrkästi ytimien samanmerkkisten sähkövarausten hylkiessä toisiaan. Mikäli taas vuoro-

vaikuttavat kappaleet siirtyisivät kauemmas toisistaan, kasvaisi systeemin potentiaalie-

nergia jälleen atomien tai molekyylien välisten dispersiovoimien sekä erilaisten sähköisten

momenttien, kuten esimerkiksi dipoli-dipoli-vuorovaikutuksen, aikaansaamien vuorovai-

kutusten vuoksi. Kuvaajasta nähdään myös, että kahden äärettömän kaukana toisistaan

olevan atomin välinen potentiaalienergia on nolla, eli kaukana toisistaan olevat atomit

eivät vuorovaikuta keskenään.

Perinteisesti kouluopetuksessa käytetään jotain muuta mallia sidokselle kuin edellä esitet-

ty. Yleisesti käytössä on ollut molekyylien mallintaminen Bohrin atomimallin, molekyy-

lien Lewis-rakenteiden ja oktettisäännön avulla. Lewis-rakenteissa atomeja mallinnetaan

kirjaimin niiden kemiallisten symbolien avulla. Kirjaimia ympäröi pisteinä mallinnetut va-

lenssielektronit. Kemiallista sidosta voidaan mallintaa kiinteällä viivalla tai kahdella pis-

teellä, jotka kuvastavat elektroniparia, kemiallisten symbolien välillä. Esimerkkejä Lewis-

rakenteilla esitetyistä molekyyleistä on esitetty kuvassa 4. Kuvassa vasemmalla päällek-

käin on kaksi eri esitysmallia vesimolekyylille. Ylemmässä mallissa hapen ja vedyn välistä

sidosta kuvataan niiden välisellä elektroniparilla, kun taas alemmassa kuvassa sidosta ku-

vaa umpinainen viiva. Kuvassa oikealla on esitetty hiilidioksidin Lewis-rakenne, josta käy
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Kuva 4. Veden ja hiilidioksidin Lewis-rakenteet

ilmi kaksoissidosten mallinnus kahdella viivalla sitoutuneiden atomien välillä. Joskus va-

paita elektronipareja kuvataan myös viivalla, joka ikään kuin yhdistäisi muutoin kahtena

pisteenä merkittävät elektronit. Lukio-opetuksessa käytetään monimutkaisempia malleja,

kuten molekyyliorbitaaleja, selittämään atomien sitoutumista.

Oktettisäännöllä tarkoitetaan periaatetta, jossa kemiallista sitoutumista tapahtuu, kun-

nes molekyylin atomien uloimmilla kuorilla sijaitsee kahdeksan elektronin muodostama

oktetti. Periaate on avulias ohjenuora, mutta se selittää vain pienen osan kemiallisista

sidoksista ja esimerkiksi siirtymämetallien muodostamat yhdisteet eivät tyypillisesti nou-

data oktettiperiaatetta. Oppilailla onkin noussut useita virhekäsityksiä oktettiperiaatteen

käytöstä, kuten esimerkiksi atomien tunteiden kuvaaminen, kun ne "haluavat"tietyn mää-

rän elektroneja tai kuinka sidokset aina johtavat tilanteeseen, jossa uloimmalla kuorella

on kahdeksan elektronia. Huomattavaa on myös se, ettei oktettisääntö itsessään kuvas-

ta lainkaan syytä tai mekanismia sidoksen muodostumiselle ja sen liiallisen korostamisen

opetuksessa on ajateltu haittaavan tulevaa oppimista.39

Kemiallinen sidos jaetaan usein erilaisiin alaluokkiin sen luonteen perusteella. Yleinen

jaottelu on jaotella kemialliset sidokset molekyylien sisäisiin tai vahvoihin sidoksiin sekä

molekyylien välisiin tai heikkoihin sidoksiin. Vahvat sidokset edelleen jaetaan kovalentti-

seen sidokseen, ionisidokseen sekä metallisidokseen. Heikoista sidoksista yleensä esitetään

esimerkkeinä dispersiovoimat, vetysidokset sekä dipoli-dipolisidokset.40

Vetysidosta pidetään vahvimpana heikoista sidoksista ja sille on esitetty monia erilaisia

määritelmiä. IUPAC41 määrittelee vetysidoksen puoleensa vetävänä vuorovaikutuksena

molekyylin tai molekyyliosan X− H, jossa X on elektronegatiivisempi kuin H, vetyatomin

sekä atomin tai joukon atomeja, samassa tai eri molekyylissä, välillä, kun on todisteita

sitoutumisesta. Alkuperäinen englanninkielininen määritelmä on

The hydrogen bond is an attractive interaction between a hydrogen atom from

a molecule or a molecular fragment X− H in which X is more electronegative

than H, and an atom or a group of atoms in the same or a di�erent molecule,

in which there is evidence of bond formation.41
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Taulukko 2. IUPAC:n kuusi kriteeriä sitoutumisen todisteiksi.

Kriteeri

X− H · · ·Y atomien tendenssi lineaarisuuteen

Vuorovaikutuksen ei perustu pelkästään suuntautumattomiin dispersiovoimiin

X on elektronegatiivisempi kuin H

X− H sidoksen värähtelytaajuudessa havaitaan punasiirtymää

NMR:ssä havaitaan varjostuksen vähenemistä XH:n vedyssä

Vetysidoksen muodostumisen Gibbsin energia tulisi olla suurempi kuin systeemin läm-

pö, jotta vetysidoksen voi havaita kokeellisesti.

Kuva 5. Eräässä43 kemian oppikirjassa esitetty visualisaatio etanolin muodostamista

vetysidoksista.

Määritelmän lisäksi IUPAC:n41 julkaisu listaa kuusi kriteeriä, joiden perusteella voidaan

arvioida todisteita sitoutumisesta. Yksi näistä kriteereistä on X − H · · ·Y atomien ten-

denssi lineaarisuuteen. Nämä kriteerit on koottu taulukkoon 2.

Pro gradu -tutkielmassaan Pyykkö42 tarkasteli vetysidoksen visualisaatioita lukion kemian

oppikirjoissa. Tutkielmassa havaittiin, että molemmissa tarkastelluista oppikirjoista vety-

sidosta visualisoitiin katkoviivalla. Toisessa Pyykön tarkastelemista kirjasarjoista vety-

sidoksen visualisaation yhteydessä merkittiin molekyyleihin esiin myös osittaisvarauksia

"δ+"ja "δ−"merkinnöillä. Myös vetysidokseen osallistuva funktionaalinen ryhmä oli ko-

rostettuna visualisaatioissa eri värin käytöllä. Kuvassa 5 on esitetty Pyykön tarkastelema

visualisaatio etanolimolekyylien välisistä vetysidoksista eräässä43 kemian oppikirjassa.

Toisessa Pyykön42 tarkastelemista kirjasarjoista44 oli itse vetysidosta kuvastavaa katko-
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viivaa korostettu käyttämällä eri väriä. Visualisaatioissa oli merkitty näkyviin vapaat

elektroniparit, mitä kuvan 5 kirjasarjassa taas ei tehty. Jälkimmäisen kirjasarjan visuali-

saatioista Pyykkö esitti kuvassa 7 näkyvän esimerkin. Kyseisestä kuvasta havaitaan, kuin-

ka vetysidos on pääasiassa merkitty vedyn ja hapen vapaan elektroniparin välille. Tämä

muistuttaa hieman enemmän toista yleisesti käytettyä Paulingin määritelmää vetysidok-

selle, jossa vetysidoksen ajatellaan muodostuvan vetysidoksen donorin, vedyn, joka on

kovalenttisesti sitoutunut elektronegatiivisempaan atomiin A, sekä vetysidoksen aksepto-

rin, elektronegatiivisen atomin B, jolla on vapaa elektronipari tai π-elektroneja, välille.45

Reaktiossa R1 on esitetty tätä mallia mukaileva vetysidoksen muodostuminen. Vetysi-

doksen donori A siis luovuttaa vetysidokselle vedyn tai vastaanottaa elektronitiheyttä ja

vetysidoksen akseptori taas vastaanottaa vedyn tai luovuttaa elektronitiheyttä.

A−H+ B: → A−H · · · :B (R1)

Määritelmä muistuttaa Brønsted-Lowryn teorian mukaista tilannetta, jossa happo A luo-

vuttaa emäkselle B protonin H+. Tässä tilanteessa kuvan 3 mukainen potentiaalienergia-

käyrä muuttuu kuvassa 6 esitetyllä tavalla. Potentiaalienergiassa voidaan havaita toinen

potentiaalikuoppa, joka kuvastaa tilannetta, jossa vety on sitoutunut vahvemmin vetysi-

doksen akseptoriin B kuin vetysidoksen donoriin A. Potentiaalikuoppa on kuitenkin kor-

keaenergisempi kuin tilanne, jossa vety on sitoutuneena donoriin A. Täydellinen protonin

siirto ei siis ole energeettisesti edullisin tilanne vetysitoutumisessa, mutta kuvasta näh-

dään kuinka vetysidoksen muodostuessa tasapainopiste A−H sidokselle siirtyy kuvaajassa

kuvastaen stabiileimman sidospituuden hieman kasvavan. Samalla taas H · · ·B etäisyys

hieman pienenee. Brønsted-Lowryn teorian happoilla ja emäksillä taas tämä protonin siir-

to on täydellinen.

Tämän määritelmän vastaisia havaintoja on tehty tutkimalla kiderakenteita45 sekä teke-

mällä laskennallisen kemian avulla ab initio -simulaatioita,47,48 joissa on havaittu sp3-

hybridisoituneen hiilen kykenevän toimimaan vetysidoksen akseptorina esimerkiksi veden

ja metaanin muodostamassa kompleksissa.

2.6 Osallistaminen

Opiskelijoilta kysyttäessä motivoivan opiskeluympäristön tekijöistä, esille on noussut muun

muassa mielenkiinnon ja merkityksen aikaansaaminen opetuksessa sekä oppimisen aktivi-

teetit. Aktiviteeteista puhuttaessa opiskelijat mainitsivat passiivisina kuulijoina oppimi-

sen olevan mitäänsanomaton (eng. uninspiring) kokemus.49 Konstruktivistisen oppimiskä-

sityksen mukaan oppija on aktiivinen toimija oppimisprosessin aikana.7 Opiskelijoiden on

kuvattu raportoivan suurempaa motivaatiota, nautintoa ja todennäköisempää tulevaisuut-



18

Kuva 6. Potentiaalienergiakäyrän muuttuminen vetysitoutumisessa. Mukaeltu Nova-

kin46 esittämästä kuvaajasta.

Kuva 7. Toisessa44 kemian oppikirjassa esitetty visualisaatio veden muodostamista

vetysidoksista.



19

Kuva 8. Edellytykset �ow-tilalle sekä osallistumiselle. Mukaelma Linnansaaren53 esit-

tämästä diagrammista.

ta luonnontieteiden parissa, mikäli luonnontieteiden oppitunneilla hyödynnettiin erilaisia

vuorovaikutustilanteita, käytännön aktiviteetteja sekä luonnontieteiden soveltamista.50

Osallistamisella (eng. engagement) voidaan tarkoittaa kirjallisuudessa monia eri asioita.

Termillä engagement on voitu tarkoittaa konkreettista opiskelijan sitoutumista koulun-

käyntiin, motivaatiota, nautintoa tai tulevaa suuntausta luonnontieteitä kohtaan tai osal-

listumista luonnontieteisiin liittyviin aktiviteetteihin.51

Fredricks52 nostaa kirjallisuudesta esiin kolme eri osallistamisen tyyppiä. Osallistaminen

voi olla kognitiivista, käyttäytymiseen (eng. behavioral engagement) tai tunteisiin (emo-

tional engagement) liittyvää osallistamista. Käyttäytymiseen liittyvä osallistaminen käsit-

tää konkreettisen osallistumisen opetustilanteisiin tai muihin akateemisiin ja sosiaalisiin

aktiviteetteihin kouluissa. Se nähdään oleellisena tekijänä opiskelijoiden sitouttamises-

sa koulunkäyntiin sekä positiivisten akateemisten saavutusten mahdollistajana. Tuntei-

siin liittyvä osallistaminen sisältää positiiviset ja negatiiviset tunteet opettajia, koulua ja

muita opiskelijoita kohtaan. Sen oletetaan luovan siteitä opiskelijan ja koulun tai insti-

tuution välille ja näin vaikuttavan opiskelijan halukkuuteen tehdä vaadittu työ oppimisen

eteen. Kognitiivisella osallistamisella taas tarkoitetaan oppijan sitoutumista, ajattelua ja

halua nähdä vaivaa vaikeiden asioiden oppimisen suhteen.52

Flow-teorian avulla voidaan määritellä opiskelijoiden osallistumisen tapahtuvan optimaa-

listen oppimiskokemusten tai �ow-tilan aikana. Flow-tilalle taas edellytyksenä on opis-

kelijalle sopiva oppimistilanne, joka määräytyy opiskelijan omien taitojen, kiinnostuksen

sekä tilanteen haastavuuden mukaan. Hahmotelma tästä tilanteesta on esitetty kuvassa

8, joka on vapaa käännös Linnansaaren esittämästä diagrammista. Jotta opetus olisi osal-

listavaa, tulisi opiskelijoiden olla erityisen kiinnostuneita, kokea itsensä kyvykkäiksi sekä

heidän tulisi kohdata kyvykkyyteensä suhteutettu haaste.53

Opiskelijoiden kiinnostukseen käsiteltävästä aiheesta vaikuttaa esimerkiksi opiskelijoiden

kokemus siitä, että käsiteltävä aihe tai tehtävä on tarkoituksenmukainen. Kiinnostusta

voidaan lisäksi tarkastella kahdesta eri näkökulmasta: opiskelijan henkilökohtaisena kiin-

nostuksen kohteena sekä opetustilanteen tilannekohtaisena kiinnostavuutena, joka on ti-
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lanteen ominaisuuksien tuottama psykologinen tila.53 Tilannekohtaisen kiinnostavuuden

avulla voidaan siis selittää opiskelijoiden kokemat kiinnostuneisuuden muutokset opetus-

tilanteen aikana vaikkeivät heidän henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteensa muuttuisi.

Taidoilla Linnansaari53 tarkoittaa opiskelijoiden kokemaa pystyvyyttä sekä oppimistilan-

teeseen liittyvää riittävyyden ja hallinnan tunnetta. Varsinaisella objektiivisella arviolla

opiskelijan osaamisesta ei siis ole yhtä suuri merkitys opiskelijan osallistumisen kannalta

kuin subjektiivisella kokemuksella omasta kyvykkyydestä, vaikka kokemus omasta kyvyk-

kyydestä sekä saadut arvioinnit omasta osaamisesta saattaisivatkin korreloida keskenään.

Linnansaaren53 tutkimuksessa havaittiin tyttöjen kokevan olevansa keskimääräistä osaa-

vampia biotieteissä (eng. life sciences) kuten esimerkiksi biologiassa, samalla arvioiden it-

seään keskitason alapuolelle kemiassa ja fysiikassa (eng. exact sciences). Pojilla havaittiin

päinvastainen tulos.

Osallistamisessa tulisi opiskelijoille annettujen tehtävien olla suhteutettuna heidän osaa-

miseensa. Mikäli opiskelijoiden kokema kyvykkyys on sopiva kohdattuun haasteeseen näh-

den, koetaan haaste verrattain positiivisena asiana. Mikäli taas haaste on koettua kyvyk-

kyyttä suurempi, koetaan se uhkana ja negatiivisena mielentilana, eikä �ow-tilan synty-

minen ole mahdollista. Mikäli sekä haaste, että koettu kyvykkyys ovat alhaisia, kokevat

opiskelijat �ow-tilan sijaan apatiaa. Verrattain korkea haaste ja matala kyvykkyys ai-

heuttaa ahdistusta, alhainen haaste ja korkea kyvykkyys taas liiallisen rentoutumisen.

Opiskelijat todennäköisemmin saavuttavat opetustilanteissa enemmän, jos he kohtaavat

vaikeita haasteita.53

3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Tämä tutkimus liittyy laajempaan kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön, jossa on kar-

toitettu kemian opiskelijoiden käsityksiä vetysidoksista. Tutkimus on toteutettu aikai-

semmin samanlaisena Turkissa tiedeopettajaopiskelijoille ja Suomessa kemian syventävän

vaiheen aineenopettajaopiskelijoille. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan puolalaisten nel-

jännen vuoden kemian yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä vetysidoksesta ja verrattu heidän

vastauksiaan suomalaisten opiskelijoiden vastauksiin. Opiskelijat osallistuivat strukturoi-

tuun opetustilanteeseen, joka sisälti lomakkeen ohjaamana piirtämistä, omien vastaus-

ten re�ektointia, laskennallisen kemian avuin tuotetun valmiin kolmiulotteisen animaa-

tion katsomista sekä omien vastausten korjaamista ja kommentointia animaation katso-

misen jälkeen. Opiskelijoiden vastauksia verrattiin suomalaisten aineenopettajaopiskeli-

joiden vastauksiin, jotka on aikaisemmin kerätty saman lomakkeen avulla. Lopuksi ta-

voitteena oli myös pohtia, voisiko tutkimusmenetelmän kaltaista oppimistilannetta hyö-

dyntää tutkimuslähtöisessä oppimisessa lukio-opetuksessa. Näiden tavoitteiden pohjalta
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muodostettiin kolme tutkimuskysymystä

� Millaisia käsityksiä puolalaisilla opiskelijoilla on vetysidoksesta?

� Millaisia eroja suomalaisten opettajaopiskelijoiden ja puolalaisten pääaineopiskeli-

joiden välillä on?

� Voidaanko teknologia-avusteisella opetustilanteella vetysidoksesta osallistaa opiske-

lijoita?

4 Tutkimus ja sen tulokset

4.1 Tutkimuksen aineisto

Tutkimuksessa tarkastellaan puolalaisten yliopisto-opiskelijoiden (N=15) vastauksia vesi-

dimeerin muodostumista koskevaan tehtävään. Heidän vastauksiaan verrataan suomalais-

ten yliopisto-opiskelijoiden vastauksiin (N=16). Molemmille opiskelijaryhmille toteutettiin

aineistonkeruu samoin periaattein samoilla materiaaleilla. Suomalaisten opiskelijoiden ai-

neisto on analysoitu jo aikaisemmin Nea Rajamäen Pro gradu -tutkielmassa.54 Jotta puo-

lalaisten opiskelijoiden analyysin tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia, tässä

tutkielmassa on pyritty luokittelemaan opiskelijoiden tuotosten piirteitä mahdollisimman

samankaltaisesti kuin se on tehty Rajamäen tutkielmassa.

Opetustilanne toteutettiin tietokoneluokassa, jossa opiskelijat etenivät askel askeleelta

lomakkeen (liite A) mukaan. Opiskelijat työskentelivät yksin lomakkeen ja tietokoneen

kanssa. Opiskelijat ensin piirsivät tutkimuslomakkeelle kuvan vesidimeeristä, jonka jäl-

keen opiskelijoita pyydettiin piirtämään neljän kuvan sarjakuva kyseisen dimeerin muo-

dostumisesta kahdesta vesimolekyylistä. Seuraavaksi opiskelijoita pyydettiin sanallisesti

kuvailemaan jokaista heidän tuottamaansa vaihetta sarjakuvassa. Tämän jälkeen opiskeli-

jat tuottivat ChemSense-ohjelmistolla animaation vesidimeerin muodostumisesta ja heitä

pyydettiin selittämään animaation sisältö sanallisesti tutkimuslomakkeelle.

Opiskelijat seuraavaksi katsoivat etukäteen tuotetun kolmiulotteisen animaation vesidi-

meerin muodostuksesta. Animaatioon oli liitettynä molekyylien lisäksi kuvaaja systeemin

energiasta animaation eri vaiheissa. Opiskelijoita pyydettiin kuvailemaan näkemäänsä ani-

maatiota ja vertaamaan sitä omaan tuotokseensa. Tämän jälkeen opiskelijoita pyydettiin

piirtämään neljän kuvan sarjakuva dimeerin muodostumisesta uudelleen ja selittämään

mahdolliset erot heidän aikaisempaan tuotokseensa. Lopuksi opiskelijat piirsivät vielä ve-

sidimeerin tämän minimienergiakonformaatiossa.
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Tyhjä tutkimuslomake on esitetty tämän tutkielman liitteissä. Aineiston sisältämien ero-

jen tilastollisia merkittävyyksiä analysoitiin käyttämällä R-ohjelmointikieltä.55

4.2 Tutkimusmenetelmä

Koska tavoitteena oli vertailla puolalaisten opiskelijoiden muodostamaa aineistoa vastaa-

vaan suomalaiseen aineistoon, valikoitui tutkimusmenetelmiksi sekä vertaileva että ta-

paustutkimus.

Tapaustutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on jokin selkeästi rajautuva kokonaisuus

yksilöitä tai tapahtumia. Yksittäistä tapausta, "casea", pyritään kuvailemaan yksityis-

kohtaisesti, totuudenmukaisesti ja systemaattisesti. Koska tapaustutkimus on otokseltaan

rajoittunut, sillä ei välttämättä kyetä tai pyritä tuottamaan yleistettävää tietoa, mutta

tapaukseen liittyviin ilmiöihin voidaan saada lisää ymmärrystä.56

Vertaileva tapaustutkimus pyrkii selvittämään kahden tai useamman kohteen välisiä yh-

täläisyyksiä ja eroja.57 Vertailusta mahdollisesti nousevat toistuvat aineistojen hahmot

voivat edesauttaa uusien teorioiden muodostusta tai auttaa jatkotutkimusten tutkimus-

kysymysten muodostuksessa.

Varsinkin ns. pehmeissä tieteissä on viimeisen vuosisadan aikana noussut suuri kiinnostus

erilaisia vertailututkimuksia kohtaan. Kekkonen mainitsee kuinka etenevä talouden glo-

balisaatio on ollut yksi merkittävä tekijä globaalin vertailun kiinnostuksen takana, mutta

kuinka myös �loso�t antiikin ajoista lähtien ovat tehneet vertailevaa tutkimusta.58 Kek-

konen myös tuo esille, kuinka vertailututkimuksen tekoon ei ole yhtä oikeaa menetelmää.

Hän nostaa myös esille joitain argumentteja sekä vertailukritiikin että vertailuoptimis-

min kannalta. Esimerkiksi koulukunnat suhtautuvat hyvin eri tavoin vertailun kohteena

olevien yhteisöjen välisiin eroihin. Vertailukriittisten mukaan vertailu on mahdollista ja

mielekästä vain käsiteltäessä identtisiä populaatioita, kun taas vertailuoptimistit kokevat

erojen tekevän vertailusta mielekkäämpää.

4.2.1 Tilastollinen testaus

Vertailevassa tutkimuksessa voidaan laskea erilaisia tilastollisia suureita kuvaamaan ha-

vaittujen erojen suuruuksia tai paikkansapitävyyksiä. Tässä tutkimuksessa sovelletaan

kategoriseen dataan pätevää χ2 (khiin neliö) -testiä sekä sen pienelle otokselle soveltuvaa

Fisherin tarkan testin variaatiota.59 Kaikissa suoritettavissa testeissä nollahypoteesina

toimii väite "Opiskelijapopulaatioiden välillä ei ole eroja"ja vaihtoehtoisena hypoteesina

väite "Opiskelijapopulaatioiden välillä on eroja". Testeissä käytetään merkitsevyystasoa

0,05, jolloin nollahypoteesi hylätään vain tilanteissa, joissa tilastollinen testi antaa mer-
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kitsevyystasoa alhaisemman p-arvon. P-arvo kuvastaa todennäköisyyttä sille, että nolla-

hypoteesin hylkäyksessä tapahtuu virhe, toisin sanoen p-arvon ollessa 0,3 on 30% toden-

näköisyys, että havaittu ero populaatioiden välillä on vain sattumaa ja populaatiot ovat

todellisuudessa kyseisen tarkastelun suhteen identtiset.

4.3 Tulokset

Tutkimuksen tulokset perustuvat puolalaisten yliopisto-opiskelijoiden täyttämiin tehtä-

välomakkeisiin (N=15) sekä Rajamäen54 tekemään laadulliseen analyysiin suomalaisten

yliopisto-opiskelijoiden täyttämistä samoista tehtävälomakkeista (N=16). Suomalaisten

opiskelijoiden täyttämät lomakkeet olivat osa Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen jär-

jestämää Kemian mallit ja visualisointi -kurssia, jonka osallistujat olivat aineenopettajao-

piskelijoita. Lomakkeet kerättiin vuosina 2014 ja 2015. Tästä eteenpäin tätä osaa aineis-

tosta nimitetään termillä "S-aineisto".

Puolalainen aineisto kerättiin vuonna 2013 kemian kandidaattitason opiskelijoilta. Aineis-

toon kuului alunperin myös vuoden 2015 puolalaista aineistoa, mutta se jätettiin analyy-

sissä pois siinä esiintyvien puutteiden vuoksi. Lomakkeet on laadittu englanniksi, mutta

neljä puolalaista opiskelijaa vastasi kysymyksiin puolaksi. Nämä vastaukset on myöhem-

min käännätetty englanniksi, jotta aineistoa ei tarvitsisi karsia tutkimuksen toteuttajan

kielitaidon puutteen vuoksi. Tästä eteenpäin tätä osaa aineistosta nimitetään termillä

"P-aineisto".

Tulokset esitetään Rajamäen analyysiä mukaillen tehtävä kerrallaan siinä järjestykses-

sä, kun ne ovat tehtävälomakkeessa. Jokaisen tehtävän kohdalla opiskelijapopulaatioiden

vastauksia verrataan toisiinsa.

4.3.1 Tehtävä 1: vesidimeerin piirtäminen

Lomakkeen ensimmäisessä tehtäväsä opiskelijoiden tuli piirtää paperille vesidimeeri. Ve-

sidimeeri oli tehtävänannossa selitetty kahden vesimolekyylin muodostamaksi komplek-

siksi. Rajamäen mukaan S-aineistossa esiintyi kolmea eri tyyppistä visualisointimallia:

pallotikku-malli (4 kpl), kirjaimia hyödyntävä Lewis-diagrammi (9 kpl) sekä näiden kah-

den yhdistelmä (3 kpl). Rajamäen esittämä kuva näistä malleista on esitetty kuvassa 9.

P-aineistossa esiintyi ainoastaan Lewis-diagrammia mukailevia esityksiä dimeerin raken-

teesta. Taulukossa 3 on esitetty aineistojen eroja. Taulukon arvoihin sovellettiin Fisherin

tarkkaa testiä, jolla saatiin p-arvoksi 0,006798, jolloin voidaan suureella luottamuksella

sanoa, että tämän aineiston perusteella populaatioiden välillä on eroa.

S-aineistossa 13 opiskelijaa oli kuvannut vetysidosta katkoviivalla ja kolme opiskelijaa
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Kuva 9. Rajamäen aineistossa esiintyneet eri tyyppiset dimeerin mallit.

Taulukko 3. Aineistojen väliset erot visualisointimallien käytössä

Pallotikku-malli Lewis-rakenne Molemmat

S-aineisto 4 9 3

P-aineisto 0 15 0

oli jättänyt vetysidoksen visualisoimatta. P-aineistossa kaikki 15 opiskelijaa käyttivät

katkoviivaa. Vetysidosta sidoksena mallinnetaan siis samalla tavalla aineistojen välillä

(p ≈ 0,23). S-aineistossa yhdeksän opiskelijaa kuvasi vesidimeeriä kolmiulotteisena seitse-

män opiskelijan käyttäessä vain kahta ulottuvuutta. P-aineistossa taas kaikki opiskelijat

käyttivät kaksiulotteista visualisaatiota kuvaamaan vesidimeeriä. Tässä suhteessa popu-

laatiot eroavat toisistaan tilastollisesti merkittävästi (p = 0,0008157).

Rajamäki esittää analyysissään neliportaisen jaottelun visuaalisen mallin ja teoreettisen

mallin vastaavuudesta.54 Luokkaan 1 lasketaan kuuluvaksi vain täysin teoreettista mallia

vastaavat piirrokset. Luokkaan 2 pieniä puutoksia sisältävät mallinnukset, jotka kuiten-

kin on esitetty kolmiulotteisina. Kolmiulotteisuuden puuttuessa pieniä virheitä sisältä-

vät piirrokset luokitellaan luokkaan 3. Neljänteen luokkaan kuuluvat piirrokset, joissa on

enemmän kuin yksi asiavirhe tai suuri poikkeama. Kaikki P-aineiston kuvat oli tuotet-

tu kaksiulotteisina, jolloin kahteen ensimmäiseen luokkaan ei asetettu yhtään piirrosta.

Rajamäen esittämä teoreettisen mallin mukainen rakenne dimeerille on kuvassa 10.

Taulukko 4. Aineiston jakautuminen neljään luokkaan piiroksen teoreettisen vastaa-

vuuden mukaan.

1 2 3 4

S-aineisto 2 2 5 7

P-aineisto 0 0 12 3
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Kuva 10. Rajamäen esittämä teoreettista mallia vastaava energeettisesti edullisin ve-

sidimeerin rakenne.

Kuva 11. Kolme opiskelijaa P-aineistossa piirsi kaksi vetysidosta vesidimeeriin.

Kuva 12. Yksi opiskelija P-aineistossa merkitsi osittaisvaraukset näkyviin
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P-aineistossa kolme opiskelijaa piirsi kaksi vetysidosta vesidimeeriin, kuten kuvassa 11.

Nämä tulkittiin kuuluvaksi Rajamäen esittämään neljänteen luokkaan. Muiden opiskeli-

joiden mallinnokset tulkittiin kuuluvaksi kolmanteen luokkaan niiden sisältäessä epäline-

aarisia vetysidoksia tai vetyatomien sijoittumista energeettisesti epäedullisiin sijanteihin.

Vertailu aineistojen eroista on esitetty taulukossa 4. Mallien jakautuminen luokkien välillä

eroaa aineistojen välillä (p=0,02049). Yksi opiskelija oli lisännyt malliinsa osittaisvarauk-

sia kuvastavat δ merkinnät, kuten kuvassa 12 on esitetty.

Tämän tehtävän perusteella P-aineiston opiskelijoilla vaikuttaisi olevan kohtalainen ym-

märrys vesidimeerin rakenteesta ja vetysidoksen luonteesta. Heidän mentaalimallinsa ovat

rajoittuneet kaksiulotteisiin rakenteisiin, eivätkä rakenteet vastaa vesidimeerin minimie-

nergiakonformaatiota. Opiskelijat mallintivat vetysidosta yleensä epälineaarisesti. Mielen-

kiintoisesti P-aineiston opiskelijoiden mallit vaikuttaisivat olevan selkeästi homogeenisem-

piä verrattuna S-aineistoon, jossa tapahtui merkittävästi enemmän hajontaa eri luokitte-

luissa.

4.3.2 Tehtävä 2: sarjakuva dimeerin muodostumisesta

Lomakkeen toisessa tehtävässä opiskelijoiden tuli havainnollistaa vesidimeerin muodostu-

mista kahdesta vesimolekyylistä neljän kuvan sarjakuvana. Edellisessä tehtävässä havaittu

homogeenisuus näytti jatkuvan tässä tehtävässä, sillä P-aineistossa kaikki opiskelijat jat-

koivat tilanteen mallinnusta kaksiulotteisesti käyttäen Lewis-rakenteita, kun S-aineistossa

taas nousi heterogeenisyyttä esiin Rajamäen analyysissä. Kaksi- ja kolmiulotteisuuden

jakautuminen vastausten välille aineistoissa on esitetty taulukossa 5. Aineistot erosivat

Fisherin testin mukaan toisistaan (p=0,0008157).

Kaksi opiskelijaa olivat piirtäneet vain kolme kuvaa piirretyn neljän kuvan sijaan. Heistä

toinen oli kirjoittamalla selventänyt piirtäneensä tarkoituksella vain kolme kuvaa. Kak-

si opiskelijaa piirsivät vesimolekyyleille vauhtivektoreita kuvastamaan molekyylien liik-

kumista. Kaksi opiskelijaa olivat kuvanneet molekyyleihin muodostuvia osittaisvarauk-

sia δ-merkein, vaikka he eivät olleet merkinneet niitä ensimmäisessä tehtävässä. Toisen

opiskelijan vastaus on esitetty kuvassa 13. Alunperin osittaisvaraukset ensimmäiseen teh-

tävään merkinnyt opiskelija esitti niitä sarjakuvan välivaiheissa, mutta osittaisvaraukset

puuttuivat viimeisestä paneelista. Yksi opiskelija kuvasi sidoksen muodostumista hieman

koordinaatiosidosta muistuttavalla kuvasarjalla, jossa hapen elektroniparista lähti nuoli

toisen vesimolekyylin vetyyn. Tilanne on esitetty kuvassa 14.

Rajamäki analysoi tutkielmassaan opiskelijoiden esittämien molekyylien liikkeitä ja jaot-

teli aineistonsa yhdeksään luokkaan sen mukaan, liikkuivatko molemmat, vain toinen vai

olivatko molemmat kuvatut molekyylit paikoillaan sekä pyörivätkö molemmat, vain toinen
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Kuva 13. Opiskelija ei merkinnyt osittaisvarauksia näkyviin ensimmäisessä tehtävässä,

mutta lisäsi ne toiseen tehtävään.

Kuva 14. Koordinaatiosidosmainen esitys vetysidoksen muodostumiselle.
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Kuva 15. Opiskelijan sarjakuvassa kumpikaan molekyyleistä ei liiku.

Taulukko 5. Aineiston jakautuminen kaksi- ja kolmiulotteisiin sarjakuviin.

Kaksiulotteisia Kolmiulotteisia Osittain molempia

S-aineisto 7 2 7

P-aineisto 15 0 0

tai ei kumpikaan moleekyyleistä. P-aineistossa oli runsaasti kuvauksia, joista oli vaikea

tulkita, liikkuivatko molemmat molekyylit sarjakuvan aikana vai oliko toisen molekyy-

lin lievä liikkuminen kuvasta toiseen vain sattumaa. Tässä analyysissä liikkumiseksi ja

pyörimiseksi tulkittiin selkeä muutos kuvien välillä riippumatta opiskelijan kirjoittamasta

selostuksesta lomakkeen seuraavassa tehtävässä. Kahdeksan opiskelijan piiroksissa tulkit-

tiin molempien molekyylien liikkuvan. Näistä kolmessa molemmat molekyylit myös kään-

tyivät, neljässä vain toinen molekyyleistä kääntyi ja yhdessä kumpikaan molekyyleistä

ei kääntynyt. Viiden opiskelijan piiroksissa vain toinen molekyyleistä liikkui. Näistä kol-

messa myöskin vain toinen molekyyleistä kääntyi ja kahdessa kumpikaan molekyyleistä

ei kääntynyt. Kahdella opiskelijalla molemmat molekyylit olivat paikoillaan, mutta mo-

lemmilla toinen piirretyistä kääntyi. Kuvassa 15 on esitetty sarjakuva, jossa molekyylien

erittäin pienen liikkeen tarkoituksenmukaisuus jää kyseenalaiseksi ja vain toinen molekyy-

leistä kääntyy. Piirrosten jakautuminen eri luokkiin on esitetty taulukossa 6. Aineistojen

välillä ei vaikuttaisi olevan tilastollisesti merkittävää eroa sarjakuvissa (p=0.7557).

Yhdellä opiskelijalla sarjakuvan viimeisessä paneelissa oli esitettynä kaksi vetysidosta ve-

simolekyylien välille, kun samalla opiskelijalla ensimmäisessä tehtävässä oli vain yksi ve-

tysidos. Toisella opiskelijalla ensimmäisen tehtävän vetysidos oli epälineaarinen, mutta

sidos esitettiin sarjakuvan lopussa lineaarisena. Yhdellä opiskelijalla vesimolekyylit oli-

vat eri sijainneissa ja kääntyneet saman opiskelijan ensimmäiseen tehtävään verrattuna.

Yhdellä opiskelijalla sarjakuvan viimeisessä paneelissa oli esitetty peilikuva ensimmäisen

tehtävän piirroksesta, mutta tätä ei tulkittu poikkeavaksi. P-aineistossa siis kolme opiske-
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Taulukko 6. Vesimolekyylien liikkuminen sarjakuvan aikana S / P aineistoissa.

Molemmat liikkuivat Vain toinen liikkui Molemmat paikoillaan

S P S P S P

Molemmat

kääntyivät
3 3 0 0 3 0

Vain

toinen

kääntyi

5 4 2 3 1 2

Kumpikaan

ei

kääntynyt

1 1 1 2 0 0

Kuva 16. Kahden vetysidoksen muodostuminen opiskelijan vastauksessa.

lijaa (3/15) esittivät sarjakuvan lopuksi poikkeavan rakenteen heidän edellisen tehtävän

vastaukseensa verrattuna. S-aineistossa sama ilmiö havaittiin neljän opiskelijan kohdalla

(4/16). Eroa aineistojen välillä tällä saralla ei ole (p=1).

Neljä opiskelijaa kuvasi viimeisessä sarjakuvan paneelissa kaksi vetysidosta vesimolekyy-

lien välille. Näistä kolme opiskelijaa kuvasi vetysidosten muodostumista useassa vaiheessa.

Ensimmäisen vetysidoksen muodostuttua opiskelijoiden kuvauksissa molekyylit lähenty-

vät, jolloin toisen vetysidoksen muodostuminen tapahtuu. Yhden opiskelijan kuvaus tästä

on esitetty kuvassa 16. Neljäs opiskelija oli jättänyt yhden keskimmäisen vaiheen esittä-

mättä, jonka aikana vetysidos muodostui molekyylien välille viimeiseen kuvaan.
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4.3.3 Tehtävä 3: sarjakuvan sanallinen selittäminen

Lomakkeen kolmannessa tehtävässä opiskelijoiden tuli sanallisesti selittää edellisen tehtä-

vän sarjakuvaa. Tehtävänannossa korostettiin jokaisen vaiheen kuvaamista. Yksi opiskelija

tästä huolimatta kuvasi tekstissään vain kolme vaihetta vaikka oli edellisessä tehtävässä

piirtänyt neljä kuvaa. Molemmat opiskelijat, jotka edellisessä tehtävässä piirsivät vain

kolme kuvaa, kirjoittivat kolmen vaiheen selityksen.

Analyysissä pyrittiin tarkastelemaan kuinka hyvin piirretyt sarjakuvat sekä opiskelijoiden

sanalliset selitykset vastasivat toisiaan. Mikäli sarjakuvan ja tekstin välillä oli eroja, tar-

kasteltiin kumpi malleista sisälti enemmän informaatiota. Neljä opiskelijaa oli vastannut

lomakkeen kirjallisiin tehtäviin puolaksi ja heidän vastauksensa käännätettiin englanniksi

analyysiä varten. Koska vastausten käännättäjä oli eri henkilö kuin alkuperäinen lomak-

keen täyttäjä, analyysissä huomioitiin mahdollinen käännöksestä johtuva muutos seman-

tiikassa. Kääntäjänä toimi opetustilanteessa mukana ollut kemian yliopisto-opettaja, joka

käänsi opetustilanteen englanninkieliset ohjeet opiskelijoille puolaksi. Käännösten sisältä-

mistä mahdollisista asiavirheistä ei tämän vuoksi ollut pelkoa.

Yksi opiskelija kuvasi sanallisessa selityksessään toimia, joiden tulisi tapahtua vetysidok-

sen muodostumiseksi. Vastaus on esitetty kuvassa 17. Opiskelija kuvasi "The molecules

need to be closer and next they need to turn around", mutta hän ei suoraan maininnut

molekyylien liikkuvan tai pyörivän. Kuvaus oli kohdennettu sarjakuvan toiseen vaihee-

seen, jossa molekyylit olivat jo lähestyneet toisiaan ensimmäiseen kuvaan verrattuna. Ve-

tysidoksen muodostumista sama opiskelija kuvasi myös kohtalaisen niukasti; kolmannessa

vaiheessa molekyyleillä on hyvä orientaatio vetysidoksen muodostamiselle ja neljännes-

sä vaiheessa vetysidos on olemassa. Opiskelijan vastauksen luokiteltiin sisältävän pieniä

eroja tekstin ja kuvan välillä siten, että sarjakuva on informatiivisempi, sillä teksti ei

kuvaa tarkemmin miten molekyylien tulisi pyöriä tai minkä kappaleiden välille vetysidos

muodostuu, kun taas kuvista tämä informaatio käy ilmi.

Kaksi opiskelijaa kuvasivat tekstissään kuinka toinen molekyyleistä pyörii ja kuinka mo-

lemmat molekyylit lähestyvät toisiaan vaikka heidän kuvissaan vain toinen molekyyleistä

liikkuu. Toisen opiskelijan vastaukset on esitetty kuvassa 18. Erityisesti kuvan vastaukses-

sa havaitaan vielä kielen kääntämisen vaikutus tekstin informaatioarvoon. Opiskelija on

itse kääntänyt vastauksensa puolasta englanniksi, mutta puolaakin osaamaton henkilö voi

havaita puolankielisen tekstin sisältävän esityksen vetysidoksesta (O−H · · ·O), joka puut-

tuu englanninkielisestä käännöksestä. Analyysissä tulkittiin englanninkielisiä vastauksia,

jolloin opiskelijan tekstin tulkittiin eroavan lievästi kuvasarjasta ja kuvan tulkittiin sisäl-

tävän enemmän informaatiota.

Yksi opiskelija kuvasi tekstissään sähköisiä osittaisvarauksia, mutta ei kuvannut niitä sar-
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Kuva 17. Yksi opiskelija P-aineistossa kuvasi tarpeita vetysidokselle

jakuvassaan. Tästä syystä tekstin ja kuvien todettiin sisältävän pieniä eroja siten, että

teksti oli informatiivisempi. Opiskelijan vastaukset on esitetty kuvassa 19. Sama opis-

kelija on myös piirtänyt oletettavasti vauhtivektoreita kuvaamaan molekyylien liikkeitä.

Opiskelijan sarjakuvan toisessa paneelissa ylemmässä vesimolekyylissä näyttäisi olevan

vain yksi vety, mutta on epäselvää onko tämä tarkoituksenmukaista vai ei. Vesimolekyylit

on kuitenkin muissa paneeleissa kuvattu oikein. Englanniksi käännetyt versiot opiskelijan

vastauksista ovat

1. Two distant water molecules with non-zero dipole moment.

2. Water molecules get closer to each other (in order to form the bonding since oxygen

atom is characterized by 3.5 electronegativity value while hydrogen 2.1)

3. Formation of the hydrogen bond between two water molecules.

Opiskelija, joka oli kuvannut sarjakuvassaan vetysidoksen muodostumista koordinaatio-

sidosmaisella piirroksella, kuvasi tekstissään vetysidoksen muodostumista virheellisesti

elektroniparin ja elektronitiheyden muodostumisella vedyn ja hapen välille. Opiskelija

ei kuvannut vastauksessaan lainkaan molekyylien liikkeitä, mutta sarjakuvassa tämä on

nähtävissä. Vastauksen luokiteltiin sisältävän pieniä eroja kuvausten välillä, mutta sekä
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Kuva 18. Opiskelija kuvaa kuinka yksi molekyyleistä pyörii ja lähestyvät toisiaan
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Kuva 19. Opiskelija kuvaa tekstissään sähköisiä osittaisvarauksia
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Kuva 20. Opiskelija kuvaa tekstissään elektroniparin muodostumisen

tekstin että kuvien tulkittiin sisältävän saman verran informaatiota, sillä sarjakuva ku-

vaa enemmän molekyylien liikkeitä, kun taas tekstikuvaus kuvaa enemmän molekyylien

välisen sähköisen vuorovaikutuksen luonnetta. Opiskelijan vastaus on esitetty kuvassa 20.

Opiskelija oli kirjoittanut vastauksensa puolaksi ja tämän englanninkielinen käännös on

1. Water molecules are far apart.

2. There is partial negative charge on oxygen atom and partial positive charge on the

hydrogen atom.

3. Interaction between negatively charged oxygen and positively charged hydrogen.

Electron pair is formed.

4. Electron density is located between oxygen and hydrogen which results in interaction

formation.

Toinen opiskelija, joka oli kuvannut dimeerin muodostumista vain kolmella vaiheella nel-

jän sijaan, oli kuvannut vaiheet 1, 2 ja 4, jättäen vaiheen 3 tyhjäksi, sekä sarjakuvassa

että tekstikuvauksessa. Neljännen vaiheen tekstikuvaus "On the end we have a complex of
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Kuva 21. Opiskelija on kuvannut vain kolme vaihetta ja kaksi vetysidosta

two molecules"viittaisi siihen, että opiskelijan käsitys vesidimeerin ja vetysidoksen muo-

dostumisesta on vaillinainen. Tekstissään opiskelija kuvaa, kuinka alussa on kaksi vesimo-

lekyyliä, joista molemmat pyörivät poolisuutensa vuoksi ja kuinka tyhjän vaiheen jälkeen

lopuksi on muodostunut vesidimeeri. Opiskelijan vastaukset on esitetty kuvassa 21. Opis-

kelijan sarjakuvan ja tekstin välillä oli pieniä eroja, sillä sarjakuvassa vain toinen vesimo-

lekyyleistä pyörii, kun taas tekstissä molemmat molekylit pyörivät. Tekstissä on kuvattu

molekyylien olevan poolisia, mutta sarjakuvasta tämä ei käy ilmi. Tekstissä ei myöskään

ole kuvattu muodostuvan kompleksin rakennetta tai sen muodostumista lainkaan ja sar-

jakuvassakin on esitetty virheellisesti kaksi vetysidosta vesimolekyylien välille. Tekstin ja

kuvan todettiin sisältävän saman verran informaatiota eri sisällöillä.

Yksi opiskelija oli kuvannut tekstissään sarjakuvan vaiheita käyttäen numerointia 1., 2., 4.

ja 3. Kuitenkin kolmantena kirjoitettu vaihe "4."kuvastaa paremmin sarjakuvan kolmatta

paneelia kuin neljättä, minkä vuoksi heräsi epäily virheellisestä numeroinnista. Kyseisen

opiskelijan vastaus on esitetty kuvassa 22. Sama opiskelija myös kuvasi tekstissään vir-

heellisesti hapen luovuttavan elektroniparinsa toisen vesimolekyylin vedylle vetysidoksen

muodostamista varten.

Yksi opiskelija kuvasi selityksessään mallin, jossa vesimolekyylit muodostavat aluksi elekt-

rostaattisen vuorovaikutuksen ansiosta vetysidosta lyhyemmän sidoksen, joka sarjakuvas-

sa on kuvattu kovalenttisena, ja sidos myöhemmin pitenee vetysidoksen tyypilliseen pi-
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Kuva 22. Opiskelija on numeroinut selostuksensa virheellisesti

tuuteen. Opiskelijan tuotos on esitetty kuvassa 23. Opiskelijan teksti sisältää enemmän

informaatiota kuin hänen sarjakuvansa, sillä kuvista ei käy ilmi tekstin mainitsemia säh-

köisiä vuorovaikutuksia tai sidoksen pidentymistä.

Viiden opiskelijan tekstivastaukset vastasivat sisällöltään heidän sarjakuviaan. Kuten Ra-

jamäenkin analyysissä, tässä luokittelussa ei kiinnitetty huomiota mahdollisiin asiavirhei-

siin sarjakuvissa tai teksteissä. Kymmenen opiskelijan sarjakuvissa ja teksteissä oli pieniä

eroja joko molekyylien liikkeiden tai sähköisten vuorovaikutusten kuvausten suhteen. Suu-

ria eroja kuvausten väleillä ei havaittu kummassakaan S- tai P-aineistoissa. Tulokset on

koottu taulukkoon 7. Tilastollisesti merkittävää eroa aineistojen välillä ei tämän suhteen

havaittu (p=1).

Taulukossa 8 on edelleen eritelty ne opiskelijat, joiden tekstin ja sarjakuvan välillä ha-

vaittiin eroja (N=10). Opiskelijat jaettiin luokkiin sen perusteella, oliko ilmiötä kuvaa-

vaa informaatiota sisällytetty enemmän kuviin, tekstiin vai molempiin yhtä paljon, mut-

ta eri sisältöä. Rajamäki havaitsi aineistossaan (S-aineisto) enemmän vastauksia, joissa

teksti sisälti kuvaa enemmän informaatiota.54 P-aineistossa havaittiin opiskelijoiden vas-

tausten jakautuvan tasaisemmin eri luokkien välillä. Ero aineistojen välillä ei kuitenkaan

ollut tilastollisesti merkittävä (p=0,7136). Vastaukset, joissa teksti sisälti kuvaa enem-
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Kuva 23. Opiskelija kuvaa kovalenttisen tyyppisen sidoksen pidentyvän vetysidokseksi

Taulukko 7. Selityksien ja sarjakuvien vastaavuus

Ei eroja Pieniä eroja Suuria eroja

S-aineisto 6 10 0

P-aineisto 5 10 0

män informaatiota, teksti sisälti kuvia kattavammat kuvaukset molekyylien liikkeistä tai

molekyylien sähköisistä ominaisuuksista. Informatiivisemmat kuvat taas kuvasivat pa-

remmin vetysidoksen muodostumista tai molekyylien liikkeitä. Usean opiskelijan tekstit

olivat näiden kuvauksissa kohtalaisen suppeita, eikä niitä olisi voinut käyttää itsenäisesti

kuvaamaan vesidimeerin muodostumista. Vastaukset toimivat paremminkin kuvatekstei-

nä sarjakuville. Kuvassa 21 on havainnollistava esimerkki vastauksen suppeudesta. Pelkän

tekstivastauksen perusteella ei saa riittävää kuvaa sarjakuvan sisällöstä tai vesidimeerin

muodostumisesta. Kahdella opiskelijalla todettiin kuvan ja tekstin sisältävän yhtäläisen

määrän informaatiota, mutta molemmat mallit sisälsivät hieman eri sisältöjä. Opiskelijat

kuvasivat molekyylien liikkeitä sarjakuvassa tekstiä paremmin, mutta molekyylien osit-

taisvarauksia tai sähköisiä vuorovaikutuksia opiskelijat taas kuvasivat tekstissä sarjakuvaa

kattavammin.
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Taulukko 8. Informaatioerot toisistaan eroavien tekstien ja sarjakuvien välillä.

Tekstissä enemmän

informaatiota

Kuvissa enemmän

informaatiota

Tasavertaisesti in-

formaatiota, mutta

eroja sisällöissä

S-aineisto 6 3 1

P-aineisto 4 4 2

Taulukko 9. Opiskelijoiden virhekäsityksiä P-aineistossa.

Virhekäsitys N

2D vesidimeeri 15

Epälineaarinen vetysidos vesidimeerissä 12

Kaksi vetysidosta 4

Hapen elektronipari muodostaa vetysidoksen 3

Vetysidos muodostuu kovalenttisen sidoksen pidentymisestä 1

Sarjakuvan ja tekstiselityksen perusteella analysoitiin myös P-aineiston opiskelijoiden kä-

sityksiä vetysidoksesta. Kaikilla opiskelijoilla havaittiin joitain virhekäsityksiä vetysidok-

seen tai sen muodostumiseen liittyen vesidimeerissä. Kaikki opiskelijat kuvasivat vesidi-

meerin kaksiulotteisena. 12 opiskelijaa kuvasivat vetysidoksen epälineaarisena (epäline-

aarinen O − H · · ·O). Kahden vesimolekyylin muodostaman vesidimeerin vetysidoksen

tulisi olla lineaarinen, kuten kuvassa 10 on esitetty. Neljä opiskelijaa kuvasivat vesidi-

meerin välille kaksi samanaikaista vetysidosta. Kolme opiskelijaa kuvasivat hapen vapaan

elektroniparin osallistuvan vetysidoksen muodostumiseen. Opiskelijoiden virhekäsitykset

on koottu taulukkoon 9.

4.3.4 Tehtävä 4: animaatio dimeerin muodostumisesta

Lomakkeen neljännessä tehtävässä opiskelijoiden tuli luoda animaatio ChemSense-ohjelmalla60

vesidimeerin muodostumisesta. Ohjelman avulla on mahdollista luoda yksinkertaisia mal-

leja kemiallisista ilmiöistä muodostamalla niistä gif-animaatioita kehys kehykseltä. S- ja

P-aineistojen vertailun vuoksi animaatioita tarkasteltiin samalla luokittelulla kuin opis-

kelijoiden sarjakuvia. Lisäksi tarkasteltiin taulukossa 9 kirjattujen virhekäsitysten esiin-

tyvyyttä tuotetuissa animaatioissa.

Kaikki opiskelijat siirtyivät animaatioissa käyttämään Lewis-rakenteiden sijaan pallotik-

kumalleja, mikä luultavasti johtui ChemSensestä, sillä ohjelma tarjoaa valmiit työkalut
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pallotikkumallien rakentamiseen. Kaikki paitsi yksi opiskelija kuvasivat happea punaise-

na isona ympyränä, jonka sisällä oli O-kirjain. Yksi opiskelija kuvasi happea vain isona

ympyränä ilman väriä tai kirjainta. Kaikki opiskelijat kuvasivat vetyä pienenä valkoisena

ympyränä, jonka sisällä oli H-kirjain. Kovalenttisia sidoksia opiskelijat kuvasivat mustana

yhtenäisenä viivana ja vetysidosta mustana katkoviivana. Kaikki opiskelijat pysyivät 2D

mallinnuksissa animaatioissaan.

Kymmenellä opiskelijalla molemmat molekyylit liikkuivat selvästi animaation aikana, mi-

kä on kaksi enemmän kuin piirretyissä sarjakuvissa. Näistä viidessä animaatiossa molem-

mat molekyylit kääntyivät, neljässä vain toinen molekyyleistä kääntyi ja yhdessä molekyy-

lit liikkuivat koko ajan samassa asennossa. Sarjakuvissa 3/8 molemmat molekyylit kään-

tyivät, 4/8 vain toinen kääntyi ja yhdessä kumpikaan molekyyleistä ei kääntynyt. Sarjaku-

va ja animaatio, joissa molemmat molekyylit liikkuivat, mutta kumpikaan ei kääntynyt,

olivat saman opiskelijan tuottamia.

Viidessä animaatiossa toinen vesimolekyyleistä pysyi koko ajan paikallaan toisen liikkues-

sa. Näistä yhdessä molemmat molekyylit kääntyivät, kolmessa liikkuva molekyyli kääntyi

toisen molekyylin ollessa täysin staattinen ja yhdessä kumpikaan molekyyleistä ei muut-

tanut asentoaan. Viidessä sarjakuvassa oli kuvattu vain toista molekyyleistä liikkuvana.

Näistä 3/5 toinen molekyyleistä kääntyi ja 2/5 kumpikaan ei kääntynyt. Molekyylien liik-

kuvuudet ja pyörivyydet on koottu taulukkoon 10 molemmista aineistoista. Aineistojen

välille ei löydetty tilastollisesti merkittävää muutosta (p=0,5411)

Kaikissa animaatioissa siis ainakin toinen molekyyleistä liikkui, kun kahdessa sarjakuvis-

ta oli kuvattu tilanne, jossa molemmat molekyylit olivat paikallaan. Siirtyminen sarja-

kuvista tietokoneanimaatioihin vaikuttaisi siis lisäävän opiskelijoiden tuottamien mallien

dynaamisuutta tässä aineistossa. S-aineistossa taas havaittiin staattisuuden lisääntyvän

opiskelijoiden tuottamissa animaatioissa. Hän kuvaa kuinka vain yhdessä animaatiossa

oli enemmän liikettä kuin sarjakuvassa, kun taas neljässä animaatiossa oli vähemmän lii-

kettä kuin sarjakuvassa. Vastaavasti vain yhdessä animaatiossa oli enemmän pyörimistä

ja kolmessa animaatiossa pyörimistä oli vähemmän kuin saman opiskelijan sarjakuvassa.

P-aineistossa tilanne oli päinvastoin. Muutokset on koottu taulukkoon 11. Muutoksissa

ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa (p=0,2225) vaikka trendiä on havaittavissa.

Suuremmalla otoskoolla löytyisi mahdollisesti tilastollisesti merkittävä ero.

Lisäksi analysoitiin kunkin opiskelijan sarjakuvan ja animaation eroja Rajamäen mukai-

sesti kolmiluokkaisella asteikolla. Mikäli sarjakuva ja animaatio vastasivat toisiaan, luoki-

teltiin opiskelijan vastaus ensimmäiseen luokkaan. Koska tehtävänannossa ei eksplisiitti-

sesti pyydettä luomaan animaatiota sarjakuvan tapahtumista, tässä luokittelussa ei kiin-

nitetty huomiota molekyylien alku- tai loppusijanteihin tai -asentoihin eikä niiden kulke-

miin reitteihin. Mikäli animaatio ja sarjakuva sisälsivät samat elementit, kuului opiskelijan
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Taulukko 10. Vesimolekyylien liikkuminen animaation aikana S / P aineistoissa.

Molemmat liikkuivat Vain toinen liikkui Molemmat paikoillaan

S P S P S P

Molemmat

kääntyivät
3 5 2 1 2 0

Vain

toinen

kääntyi

1 4 3 3 0 0

Kumpikaan

ei kään-

tynyt

2 1 3 1 0 0

Taulukko 11. Animaatioiden ja sarjakuvien eroavaisuudet P- ja S-aineistoissa.

Muutos NP NS

Animaatiossa enemmän liikettä 4 1

Animaatiossa vähemmän liikettä 1 4

Animaatiossa enemmän pyörimistä 3 1

Animaatiossa vähemmän pyörimistä 1 3
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Kuva 24. Ylempänä esitetty sarjakuvaa vastaavat kehykset opiskelijan animaatiosta.

Animaatiossa molekyyleillä on suuntavektoreita.

vastaus tähän kategoriaan. Toiseen kategoriaan kuuluivat vastaukset, joissa animaation

ja sarjakuvan välillä oli pieniä eroja. Eroiksi laskettiin tilanteet, joissa taulukon 10 mu-

kainen luokittelu vaihtui opiskelijan sarjakuvan ja animaation välillä. Kaksi opiskelijaa

oli esittänyt sarjakuvassaan osittaisvaraukset vetysidoksen muodostavan hapen ja vedyn

välille, mutta animaatioissaan he olivat esittäneet useamman atomin osittaisvaraukset.

Nämä tulkittiin pieniksi muutoksiksi. Yksi opiskelija esitti vauhtivektoreita molekyyleil-

leen animaatiossa, mutta ei sarjakuvassa, mikä tulkittiin pieneksi muutokseksi. Tämä on

esitetty kuvassa 24. Animaatiossa oli vektoreita myös muissa kehyksissä, joita kuvassa

ei ole esitetty. Vektorien tarkoitus jäi hieman epäselväksi, sillä molekyylien liike käy ilmi

animaatiossa ilman vektoreita. Kaksi muuta opiskelijaa, joilla sarjakuvissa vauhtivektorit

olivat esitettyinä, jättivät vektorit pois animaatioista. Näitä ei olisi tulkittu muutoksina,

mutta animaatioissa oli enemmän liikettä ja molekyylien pyörimistä sarjakuviin verrattu-

na, minkä vuoksi sarjakuvien ja animaatioiden väleille tulkittiin pieni muutos.

Yksi opiskelija oli kuvannut sarjakuvassaan vesidimeerin sisältävän kaksi vetysidosta, mut-

ta animaatiossaan hän kuvasi vain yhden vetysidoksen, joka tosin oli muodostunut jo ani-

maation ensimmäisessä kehyksessä. Tämä tulkittiin merkittäväksi muutokseksi animaa-

tion ja sarjakuvan välillä. Kuvakaappaus opiskelijan animaation ensimmäisestä kehykses-

tä on esitetty kuvassa 25. Luokittelu on esitetty taulukossa 12. Aineistojen välillä ei ole
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Kuva 25. Opiskelija kuvaa vetysidoksen olemassaolon jo animaation ensimmäisessä

kehyksessä

Taulukko 12. Kunkin opiskelijan sarjakuvan ja animaation yhtäläisyydet

Sarjakuva ja

animaatio vas-

tasivat toisiaan

Pieniä eroja Merkittäviä eroja

S-aineisto 8 5 3

P-aineisto 3 10 1

tilastollisesti merkittävää eroa (p=0,4752).

Taulukossa 9 esitetyt virhekäsitykset pysyivät suurimmalti osin ennallaan opiskelijoiden

animaatioissa. Kaikki opiskelijat esittivät dimeerin edelleen kaksiulotteisena ja vain kol-

me opiskelijaa esitti lineaarisen vetysidoksen. Yksi opiskelijoista, jotka esittivät vesidi-

meeriin kaksi vetysidosta, esitti animaatiossa vain yhden vetysidoksen. Toisaalta hänen

animaatiossaan oli kuvassa 25 esitetty virhekäsitys vetysidoksen muodostumisesta kau-

an ennen kuin molekyylit ovat vuorovaikuttaneet keskenään. Vain yksi opiskelija kuvasi

hapen elektroniparin osallistuvan vetysidoksen muodostumiseen, kun aikaisemmissa teh-

tävissä niin oli kuvannut kolme opiskelijaa. Yksi opiskelija edelleen kuvasi tilanteen, jossa

vesimolekyylit muodostavat ikään kuin kovalenttisen sidoksen välillensä ja molekyylien

liikkuessa kauemmas, sidos muuttuu vetysidokseksi.

4.3.5 Tehtävä 5: animaation sanallinen selittäminen

Lomakkeen viidennessä tehtävässä opiskelijoita pyydettiin selittämään tuottamansa ani-

maatiot sanallisesti. Rajamäki esittää analyysissään kaksi luokittelua animaatioiden ku-

vauksille. Vastaukset on ensin jaettu kahteen kategoriaan sen mukaan kuvasivatko ne itse

animaatiota tai animaatiossa tapahtuvia asioita. Tämän jälkeen animaatioiden kuvauk-

set luokiteltiin kolmiasteisesti sen perusteella, kuvasivatko ne animaatioita hyvin, pienin

poikkeuksin vai eivät ollenkaan. Tutkielmassa mainitaan lisäksi kuinka S-aineistossa yh-
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Kuva 26. Opiskelija kuvaa enemmän luomaansa animaatiota kuin animaation sisältöä

Taulukko 13. Animaatioiden selitysten kohdistuminen.

Selitetty animaatiota Selitetty vesidimeerin muodostumista

S-aineisto 14 2

P-aineisto 2 13

deksän opiskelijaa kuvasi aikaisemmin kirjoitetun sarjakuvan selitystekstin käyvän myös

animaation selitykseksi. P-aineistossa ainoastaan yksi opiskelija kuvasi vastaavasti. Toi-

nen opiskelija mainitsi selityksessään animaation kuvaavan samaa ilmiötä kuin tehtävän

2 sarjakuva ja kirjoitti animaation kuvaavan kuinka kahden vesimolekyylin muodosta-

ma kompleksi muodostuu. Opiskelijan vastaus on esitetty kuvassa 26 Vain nämä kaksi

opiskelijaa luokiteltiin animaatiota kuvaavaan kategoriaan sillä muut opiskelijat kuvasi-

vat selityksessään animaatiossa tapahtuvia asioita. Taulukkoon 13 on koottuna aineisto-

jen jakautuminen animaation ja sen kuvaaman ilmiön selityksen suhteen tehtävässä 5.

Aineistojen välillä on tilastollisesti merkittävä ero (p=4.877e-05).

Yksi opiskelija kuvasi animaation selityksessään vesimolekyylien välille muodostuvan li-

neaarisen vetysidoksen, mutta animaatiossaan opiskelija on mallintanut vetysidosta epä-

lineaarisena. Yksi opiskelija oli merkinnyt animaatioonsa osittaisvaraukset, mutta seli-

tyksessään ei maininnut niistä. Kolme opiskelijoista mainitsi vesimolekyylien lähestyvän

toisiaan lineaarisesti tasaisella nopeudella, mutta animaatioissa molekyylien liikkeet ei-

vät olleet tasaisia. Näistä toisen opiskelijan animaatiossa oli lisäksi vauhtivektoreilta vai-

kuttavia nuolia, joita ei ollut selitetty tekstissä. Vektorit on esitetty kuvassa 27. Yksi

opiskelijoista kuvasi elektrostaattisia vuorovaikutuksia vesimolekyylien välillä, mutta ani-

maatiossa ei ollut viitteitä tästä. Tässä kappaleessa eriteltyjen opiskelijoiden vastausten

tulkittiin sisältävän pieniä eroja animaation ja selityksen välillä.

Opiskelija, joka animaatiossaan kuvasi vetysidoksen olevan olemassa jo ensimmäisestä ani-

maation kehyksestä lähtien, viittasi animaation selityksessään aikaisempaan sarjakuvansa

selostukseen. Sarjakuvan selostuksessa mainitaan alussa kahden vapaan vesimolekyylin

olemassaolo, mikä ei vastannut animaation sisältöä. Lisäksi opiskelijan sarjakuvan selos-
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Kuva 27. Opiskelijan animaation sisältämät vauhtivektorit

Taulukko 14. Animaatioiden ja niiden selitysten vastaavuus.

Animaatio vastasi selitystä Pieniä eroja Merkittäviä eroja

S-aineisto 9 5 2

P-aineisto 8 6 1

tuksessa kuvataan molempien molekyylien pyörivän, mutta animaatiossa vain toinen mo-

lekyyleistä pyöri. Tämän vastauksen luokiteltiin sisältävän merkittäviä eroja animaation

ja selityksen välilä. Animaatioiden ja selitysten vastaavuudet on vielä koottu taulukkoon

14. Aineistojen välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa (p=1).

4.3.6 Tehtävä 6: Spartan-visualisaatio

Lomakkeen tehtävä 6 sisälsi kaksi alakohtaa. Alakohdassa a) opiskelijoita pyydettiin selit-

tämään heille jaetun 13 sekuntia kestävän visualisaation sisältö. Visualisaatio sisälsi kol-

miulotteisen animaation kahden, aluksi lähekkäin olevan, vesimolekyylin erkanemisesta.

Animaatiossa molempia vesimolekyylejä ympäröi värillinen elektronitiheyttä kuvastava

pilvi. Animaation lisäksi visualisaatiossa oli esitettynä kompleksin energiaa kuvaava dia-

grammi ja diagrammiin oli animoituna indikaattori, joka kuvasti kyseistä energiapistettä

vastaavan optimoidun (MP2/6-31G) molekyylirakenteen energiaa. Visualisaation teossa

oli hyödynnetty laskennallisen kemian ja molekyylimallinnuksen Spartan61 ohjelmaa, jotta

esitetty visualisaatio olisi mahdollisimman todenmukainen.
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Opiskelijoiden vastauksista analysoitiin heidän tekemiään havaintoja, jotka on koottu tau-

lukkoon 15. Kaksi opiskelijaa kuvasi energian muuttuvan molekyylien liikkuessa tai pyö-

riessä. Kuusi opiskelijaa mainitsi vetysidoksen muodostuvan molekyylien energiaminimis-

sä. Näistä yksi opiskelija tarkensi vetysidoksen olevan lineaarinen. Yksi opiskelija mainit-

si energian pienenevän molekyylien lähentyessä, vaikka minimienergiaetäisyyden jälkeen

energia kasvaa molekyylien lähentyessä. Kaksitoista opiskelijaa mainitsi energiaminimin

jollain tavalla havainnoissaan.

Yksi opiskelija kuvasi mielipidettään visualisaatiosta omien havaintojensa sijaan. Opis-

kelija kirjoitti kuinka hän piti eniten vesimolekyylin rakenteesta energiaminimissä, sillä

vesimolekyylit eivät olleet liian lähellä toisiaan ja vetysidos oli selkeästi näkyvillä. Tämän

opiskelijan vastaus oli käännetty ulkopuolisen kääntäjän toimesta puolasta englanniksi,

joten opiskelijan tarkoittama merkitys on voinut muuttua käännösprosessissa. On myös-

kin mahdollista, että opiskelija on ymmärtänyt tehtävänannon väärin ja siksi vastannut

kysymykseen omalla mielipiteellään videon selittämisen sijaan.

Yksi opiskelija, joka oli aikaisemmissa tehtävissä kuvannut vetysidoksen muodostuvan

jaetusta elektroniparista, kuvasi kuinka energiaminimi vastaa dimeerin rakennetta, jossa

osallisena on jaettu elektronipari. Animaatiossa elektroneja oli visualisoitu vain värilli-

senä tiheyspilvenä molekyylien ympärillä, eikä siis animaatiossa ollut viitteitä elektroni-

pareista. Opiskelija on siis luultavimmin yhdistänyt omaa ajatusmalliaan visualisaation

animaatioon ilmiön selittämiseksi.

Yksi opiskelija kuvasi visualisaatiota vain todeten tilanteen olevan vakaimmillaan ("most

stable") kun molekyylit ovat todella lähellä toisiaan, sillä silloin niillä on minimienergia.

Yksi opiskelija ei suoraan kuvannut minkäänlaista molekyylien liikettä. Tämä opiskelija

mainitsi nähneensä visualisaation oikeanpuoleisessa osiossa hapen ja vedyn välisen sidok-

sen pituutta esittävän animaation, minkä perusteella voisi ajatella opiskelijan havainneen

sidospituuden muutosta ja sen aiheuttamaa molekyylien liikettä. Tätä opiskelijaa ei kui-

tenkaan laskettu mukaan molekyylien liikkeitä kuvaaviin kategorioihin taulukossa 15.

Tehtävän 6 alakohdassa b) opiskelijoita pyydettiin vertailemaan heille esitetyn visualisaa-

tion (tehtävälomakkeessa "movie") sekä heidän tuottamansa animaation sisältöjä. Kah-

deksan opiskelijaa kuvasi animaation ja visualisaation välistä eroa molekyylien liikkeiden

kautta. Opiskelijat mainitsivat kuinka visualisaatiossa molekyylit pyörivät vain tietyssä vi-

sualisaation vaiheessa, kun taas heidän animaatiossaan pyörimistä tapahtui joko koko ajan

tai muutoin eri vaiheessa kuin visualisaatiossa. Viisi opiskelijaa mainitsi joko animaation-

sa sisältäneen planaarisen mallin vesidimeeristä tai muutoin kommentoivat visualisaation

olleen kolmiulotteinen heidän animaationsa ollessa kaksiulotteinen. Kolme opiskelijaa to-

tesivat visualisaation olevan parempi kuin heidän tuottamansa animaatio. Heistä lisäksi

yksi opiskelija erikseen totesi visualisaation kuvastavan todellisuutta hänen animaationsa
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Taulukko 15. Opiskelijoiden tekemiä havaintoja visualisaatiosta

Havainto NP NS

Vesimolekyylit erkanevat 8 10

Molekyylit kääntyvät 5 7

Alussa molekyylit olivat lähekkäin 1 3

Diagrammissa kuvautuu energia etäisyyden funktiona 10 2

Molekyylien välinen sidos katkeaa 2 2

Molekyylit eroavat säilyttäen saman asennon 0 2

Kompleksi hajoaa 0 1

Vesimolekyylit notkahtavat tietyssä etäisyydessä 0 1

Potentiaali muistuttaa epäharmonista oskillaattoria 0 1

Molekyylit kääntyvät ja lähestyvät 2 1

ollessa "vain hauska animaatio :)". Kaksi opiskelijaa kertoivat visualisaation vetyatomien

olevan eri paikassa kuin vetyatomit heidän animaatioissaan. Kemian aineenopettajaopis-

kelijoiden aineistossa havaittiin samantyyppisiä tuloksia.54 S-aineiston opiskelijoista myös

kahdeksan kuvasi molekyylien liikkeitä vastauksissaan. Seitsemän opiskelijaa kuvasivat

visualisaation olevan jollain tavalla heidän animaatiotaan laadukkaampi ja neljä opiskeli-

jaa toi esille eron kaksiulotteisen animaation ja kolmiulotteisen visualisaation välillä. Yh-

teensä yhdeksän opiskelijaa kuvaa visualisaation olevan käänteinen prosessi animaatioon

verrattuna S-aineistossa, mutta P-aineistossa näin toteaa vain yksi opiskelija.

Kaksi opiskelijaa korjasivat virhekäsityksiään visualisaation perusteella heidän selostus-

tensa perusteella. Toinen näistä opiskelijoista oli aikaisemmissa lomakkeen tehtävissä ku-

vannut kaksi vetysidosta vesidimeeriin, mutta visualisaation katsomisen jälkeen hän kom-

mentoi kuinka visualisaation pohjalta on mahdollista päätellä toisen vetysidoksen muo-

dostumisen olevan mahdotonta. Opiskelija on siis tehtävää suorittaessaan haastanut oman

ennakkokäsityksensä opetuksen avulla ja muuttanut käsitystään. Oppimista on siis tapah-

tunut. Toinen opiskelija oli aikaisemmissa kohdissa piirtänyt vetysidoksen muodostuvaksi

eräänlaisen kovalenttisen välivaiheen kautta, mutta visualisaatiossa hän kommentoi vety-

sidoksen muodostuvan suoraan molekyylien minimienergiatilanteessa ilman hänen kuvaa-

maansa välivaihtetta.

4.3.7 Tehtävä 7 ja 8: uusi sarjakuva ja erot vanhaan

Lomakkeen seitsemännessä tehtävässä opiskelijoiden tuli piirtää vesidimeerin muodostus-

ta kuvaava neljäpaneelinen sarjakuva uudelleen. Kahdeksannessa tehtävässä opiskelijoi-
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Kuva 28. Opiskelija kuvaa tason sisään suuntautuvaa sidosta katkoviivalla

den tuli lisäksi selittää omin sanoin kuinka uusi sarjakuva eroaa aikaisemmin piirretystä.

Tehtävien vastaukset analysoitiin yhtenä kokonaisuutena.

Yksi opiskelija oli korjannut sarjakuvaansa monin tavoin paremmin teoreettista mallia

vastaavaksi. Tehtävässä 2 opiskelija oli piirtänyt vesidimeerin tasomaisena sekä vesimole-

kyylien välille kaksi vetysidosta. Seitsemänteen tehtävään opiskelija oli korjannut sarja-

kuvaansa kuvaamaan vesidimeeriä kolmiulotteisena rakenteena, Samalla opiskelija myös

kuvasi vain yhden, lineaarisen vetysidoksen molekyylien välille. Opiskelija oli aikaisemmin

kuvannut sarjakuvassaan kuinka molemmat molekyylit liikkuvat ja toinen molekyyleistä

pyörii. Uudessa sarjakuvassaan kumpikaan molekyyleistä ei enää pyörinyt, mutta molem-

mat edelleen liikkuivat.

Toinenkin opiskelija korjasi sarjakuvastaan kaksi vetysidosta sekä tasomaisuuden pois vi-

sualisaation katsomisen jälkeen. Opiskelijan alkuperäisessä sarjakuvassa molemmat mole-

kyylit liikkuvat ja pyörivät, mutta uudessa sarjakuvassa vain toinen pyörii. Lisäksi opis-

kelija on kuvannut tason sisään suuntautuvaa sidosta vetysidosta muistuttavalla katkovii-

valla. Vetysidosta opiskelija kuvaa pisteviivalla. Opiskelijan sarjakuva on esitetty kuvassa

28.

Yksi opiskelija oli piirtänyt vain toisen molekyyleistä liikkumaan ja pyörimään, kun hä-

nen aikaisemmassa sarjakuvassa molemmat molekyyleistä pyörivät ja liikkuvat. Opiskelija

listaa tehtävän 8 vastauksessaan toisen molekyylin pyörimättömyyden parannuksena ai-

kaisempaan sarjakuvaansa. Opiskelija on ilmeisesti havainnoinut Spartan-visualisaatiota

vajavaisesti, sillä visualisaatiossa molemmat molekyylit liikkuvat ja pyörivät. Opiskelijan

vastaukset tehtäviin 7 ja 8 on esitetty kuvassa 29.

Kaikki opiskelijat esittivät neljävaiheisen sarjakuvan, kun tehtävässä 2 kaksi opiskelijaa

esitti sarjakuvan kolmivaiheisena. Kaksi opiskelijaa esitti tehtävän 7 kolme ensimmäis-

tä paneelia tasossa, mutta viimeisen kuvan kolmiulotteisena. Tehtävässä 8 kyseiset opis-
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Kuva 29. Opiskelija virheellisesti kuvaa vain toisen molekyylit pyörimistä parannuk-

sena

kelijat toivat ilmi vesidimeerin olevan kolmiulotteinen. Yksi opiskelija piirsi sarjakuvan

ensimmäisen paneelin tasomaisena, mutta loput paneelit kolmiulotteisina. Yksi opiskeli-

ja kirjoitti tehtävään 8 ainoaksi eroksi sarjakuviensa välille vetysidoksen lineaarisuuden,

mutta kyseinen opiskelija oli myös piirtänyt toisen molekyyleistä pyörimään tehtävässä 7,

kun hänen aikaisemmassa sarjakuvassaan kumpikaan molekyyleistä ei pyöri.

Yksi opiskelijoista, jotka olivat piirtäneet ensimmäiseen sarjakuvaan kaksi vetysidosta ve-

sidimeeriin, mutta tehtävään 7 vain yhden, ei maininnut tehtävän 8 selostuksessaan vety-

sidosten määrän muutosta. Hän listasi tärkeimmäksi eroksi dimeerin rakenteen muuttumi-

sen pois tasomaisesta. Myös toinen opiskelija, joka oli aluksi kuvannut kaksi vetysidosta,

jätti sidosten määrän muutoksen mainitsematta vastauksessaan. Kyseinen opiskelija oli

lisäksi tehtävässä 2 kuvannut vain kolme paneelia sarjakuvaan ja vastasi ainoana erona

sen ja uuden sarjakuvansa välillä olevan molekyylien hieman erilainen pyöriminen. To-

dellisuudessa opiskelija on muuttanut malliaan kaksisidoksisesta yksisidokselliseksi sekä

tasomaisesta kolmiulotteiseksi. Opiskelijan aikaisempi sarjakuva on esitetty kuvassa 21

ja hänen uusi sarjakuvansa on esitetty kuvassa 30. Opiskelija ei myöskään ole merkinnyt

vetysidosta selkeästi näkyviin sarjakuvaansa ja toisen vesimolekyylin kolmiulotteisuus on

esitetty hieman vaihtelevasti ja vajaavaisesti.

Opiskelija, joka oli aikaisemmin mallintanut vetysidosta koordinaatiosidoksen kaltaisena
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Kuva 30. Opiskelija vähättelee erojaan kuvassa 21 esitettyyn sarjakuvaansa

tilanteena, luopui tehtävässä 7 tästä esitystavasta. Opiskelijan uusi sarjakuva on esitetty

kuvassa 31. Samalla opiskelija on jättänyt osittaisvaraukset merkitsemättä uuteen sarja-

kuvaansa. Uudessa sarjakuvassa myös vetysidos on jätetty selkeästi merkitsemättä sarja-

kuvan viimeisessä paneelissa. Tehtävän 8 vastauksessa kyseinen opiskelija kuvaa kuinka

ensin muodostuu lineaarinen vetysidos, jonka jälkeen dimeerin rakenne järjestyy uudelleen

muodostaen kolmiulotteisen rakenteen. Toinenkin opiskelija on tehtävän 8 vastauksessaan

kuvannut kolmiulotteisen rakenteen vesidimeerille, mutta esittänyt sen puutteellisesti teh-

tävän 7 sarjakuvassaan. Kyseinen sarjakuva on esitetty kuvassa 32.

Yksi opiskelijoista kuvasi sarjakuvassaan vetysidoksen jo sarjakuvan ensimmäisessä pa-

neelissa molekyylien ollessa kaukana toisistaan. Sarjakuva on kuvassa 33. Opiskelija ei

Kuva 31. Opiskelija on luopunut koordinaatiosidosmallistaan
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Kuva 32. Opiskelija kuvaa viimeisessä paneelissaan dimeeriä tasossa

Kuva 33. Opiskelija kuvaa vetysidoksen jo ensimmäisessä paneelissa
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ole sama,kuin opiskelija joka kuvasi vetysidoksen animaation ensimmäisessä kehyksessä

kuvassa 25.

Yksi opiskelija kuvasi tehtävän 8 selityksessään aikaisemmassa sarjakuvassa piirtäneensä

vesidimeerin tasomaisena vaikka se ei ole tasomainen. Opiskelija ei kuitenkaan esittänyt

tehtävässsä 7 kolmiulotteista rakennetta vesidimeerille, vaan jatkoi sen mallintamista ta-

somaisena. Yksi opiskelija ilmaisi tehtävässä 8 piirtäneensä vetysidoksen nyt lineaarisena,

mutta sarjakuvassa vetysidos oli esitetty epälineaarisena.

Taulukkoon 16 on koottu molempien aineistojen vastausten luokittelut molekyylien liik-

kumisen ja pyörimisen perusteella tehtävässä 7. S-aineiston analyysistä Rajamäki oli jät-

tänyt kaksi lomaketta analyysin ulkopuolelle, sillä niiden vastauksissa ei oltu muokattu

tehtävän 2 sarjakuvaa. Kummassakaan aineistossa ei ollut lainkaan täysin staattisia sar-

jakuvia. Molemmissa aineistoissa oli yhtä paljon sarjakuvia, joissa molemmat molekyylit

liikkuivat, mutta S-aineistossa oli enemmän tilanteita, joissa molemmat molekyylit kään-

tyivät, kun taas P-aineistossa oli enemmän tilanteita, joissa vain toinen molekyyleistä

kääntyi.

P-aineiston sarjakuvien muutokset tehtävien 2 ja 7 välillä on koottu taulukkoon 17. Vas-

taukset luokiteltiin, mikäli sarjakuvien välillä oli selkeä muutos. Viiden opiskelijan vas-

tauksissa tehtävän 7 sarjakuva sisälsi enemmän liikettä kuin tehtävän 2 sarjakuva. Kah-

deksalla opiskelijalla tehtävä 7 sisälsi enemmän pyörimistä kuin tehtävä 2 ja viidellä opis-

kelijalla tilanne oli toisin päin. Siis viisi opiskelijaa oli aluksi kuvannut enemmän pyöriviä

molekyylejä ja visualisaation katsomisen jälkeen pyörivien kappaleiden määrä oli laske-

nut. Yhdeksän opiskelijaa oli selkeästi kuvannut lineaarisemman vetysidoksen tehtävässä

7 ja yksi opiskelija oli kuvannut epälineaarisen vetysidoksen vaikka oli aikaisemmin kuvan-

nut sen lineaarisena. Kymmenen opiskelijaa siirtyi tasomaisesta mallista kolmiulotteiseen

rakenteeseen, kun viisi opiskelijaa pysyi tasossa.

4.3.8 Tehtävä 9: vesidimeerin minimienergiarakenteen piirtäminen

Lomakkeen viimeisessä tehtävässä opiskelijoita pyydettiin esittämään vesidimeerin mini-

mienergiarakenne. Opiskelijoiden vastauksia analysoitiin sen perusteella, vastasivatko ne

teoreettista mallia ja esiintyikö heidän vastauksensa osana tehtävän 7 sarjakuvaa.

Yksi opiskelija esitti minimienergiarakenteen käyttämällä pallotikkumallia, vaikka hän oli

kaikissa aikaisemmissa tehtävissä esittänyt molekyylien Lewis-rakenteet.

Neljän opiskelijan esitykset minimienergiarakenteelle vastasivat kuvassa 10 esitettyä teo-

reettista mallia. Yhdeksällä opiskelijalla oli pieniä puutteita teoreettiseen malliin verrat-

tuna. Puutteiksi laskettiin esimerkiksi lievä kulma vetysidoksessa ja yhden vetyatomin

virheellinen sijainti, kuten esimerkiksi kuvassa 34, jossa tasosta ylöspäin oleva vety on sa-
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Taulukko 16. Vesimolekyylien liikkuminen sarjakuvan aikana S / P aineistoissa.

Molemmat liikkuivat Vain toinen liikkui Molemmat paikoillaan

S P S P S P

Molemmat

kääntyivät
6 3 3 3 0 0

Vain

toinen

kääntyi

3 5 1 3 0 0

Kumpikaan

ei

kääntynyt

0 1 1 0 0 0

Taulukko 17. Sarjakuvien eroavaisuudet tehtävien välillä.

Muutos Tehtävä 2 Tehtävä 7

Enemmän liikettä 0 5

Enemmän pyörimistä 5 8

Lineaarinen vetysidos 1 9

Kolmiulotteinen dimeeri 0 10
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Kuva 34. Lievästi virheellinen minimienergiarakenne sekä teoreettista mallia vastaava

rakenne

Kuva 35. Selvästi epälineaarinen vetysidos virheellisessä minimienergiarakenteessa

massa linjassa vetysidoksen kanssa, kun sen tulisi olla siitä selvästi poikkeava. Kuvaan on

opiskelijan vastauksen viereen liitetty kuvan 10 mukainen rakenne käännettynä samaan

orientaatioon opiskelijan vastauksen kanssa.

Kahdella opiskelijalla oli selvästi virheellinen tai vajavainen rakenne. Nämä on esitetty

kuvissa 35 ja 36. Ensimmäisessä piirretty vetysidos on selvästi epälineaarinen ja vetyjen

sijoitus on poikkeava. Toisessa vetysidos on jätetty kokonaan esittämättä, toisen vesi-

molekyylin toinen vedyistä puuttuu, mutta hapesta on piirretty lähteväksi jokin sidos.

Huomioitavaa on, että kyseinen piirros mukailee opiskelijoille näytetyn visualisaation si-

sältämää rakennetta. Opiskelija saattaa siis suorittaa tehtävää kopioimalla nähtyä ilman

ilmiön tarkempaa pohtimista ja ymmärrystä. Opiskelijoiden vastausten luokittelu on koot-

tu taulukkoon 18. Taulukko antaa viitteitä siitä, että puolalaisten opiskelijoiden vastauk-

sissa voisi olla enemmän hajontaa suomalaisten opiskelijoiden vastauksiin verrattuna.

Vain yhdellä opiskelijalla hänen esittämänsä minimienergiarakenne oli myös hänen teh-

tävän 7 sarjakuvan viimeisen paneelin rakenne. Yhdellä opiskelijalla minimienergiaraken-

ne oli esitetty sarjakuvan kolmannessa paneelissa. Kolmellatoista opiskelijalla minimie-

nergiarakennetta ei oltu esitetty osana tehtävän 7 sarjakuvaa, mutta viiden opiskelijan

minimienergiarakenteet löytyivät pienin muutoksin sarjakuvista. Sarjakuvissa oli esimer-

kiksi esitetty minimienergiarakennetta vastaava, mutta tasomainen rakenne tai joidenkin

vetyjen sijainnit ja kulmat olivat hieman erilaisia opiskelijoiden sarjakuvissa. Mielenkiin-

toisesti siis opiskelijat eivät vaikuttaisi mieltävän vesidimeerin muodostumisen johtavan
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Kuva 36. Vetysidosta kuvaava katkoviiva sekä yksi vetyatomi puuttuvat tehden visua-

lisaatiosta vajavaisen. Molekyylien asennot mukailevat tosin minimienergiarakennet-

ta.

Taulukko 18. Tehtävän 9 vastausten yhtenevyys teoreettisen mallin kanssa

NP NS

Rakenne vastasi teoreettista mallia 5 4

Pieniä eroja tai puutteita 5 9

Malli on virheellinen 4 2

kompleksin minimienergiatilaan. Rakenteiden esiintyvyydet on vielä koottu taulukkoon

19,

5 Yhteenveto

Tutkielmassa tarkasteltiin puolalaisten yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä vetysidoksesta

sekä heidän vastauksiaan teknologia-avusteiseen vetysidosta käsittelevään lomakeohjat-

tuun oppimistilanteeseen. Heidän vastauksiaan verrattiin myös aikaisemmin analysoituun

aineistoon, joka kerättiin suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden vastaavista vastauksista.

Oppimistilanteessa opiskelijoiden tuli piirtää kahden vesimolekyylin muodostama vesi-

dimeerikompleksi, mallintaa sen muodostumista neljän paneelin sarjakuvalla sekä selit-

tää sanallisesti jokainen vaihe sarjakuvastaan. Opiskelijat tämän jälkeen tuottivat lyhyet

pysäytyskuva-animaatiot vesidimeerin muodostumisesta ChemSense-ohjelmalla60 ja selit-

Taulukko 19. Esitetyn minimienergiarakenteen esiintyvyys tehtävän 7 sarjakuvassa

N

Rakenne on viimeisessä paneelissa 1

Rakenne on jossain muussa paneelissa 1

Rakennetta ei ole esitetty osana sarjakuvaa 13
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tivät animaationsa sanallisesti. Tämän jälkeen opiskelijat katsoivat Spartan-ohjelmaa61

hyödyntämällä tuotetun visualisaation kahden vesimolekyylin välisestä vuorovaikutukses-

ta niiden erkaantuessa toisistaan. Visualisaatiossa oli havainnollistettu kutakin visualisaa-

tion kehystä vastaava systeemin potentiaalienergia kuvaajan avulla. Opiskelijat selittivät

visualisaatiosta tekemiään havaintoja ja vertasivat tekemiään animaatioita näkemäänsä

visualisaatioon. Opiskelijoita pyydettiin piirtämään uusi sarjakuva vesidimeerin muodos-

tumisesta ja selittämään mahdolliset muutokset heidän aikaisemmin tekemäänsä sarjaku-

vaan verrattuna. Lopuksi opiskelijoita pyydettiin piirtämään vesidimeerin minimienergia-

rakenne.

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä tutkielmassa oltiin kiinnostuneita puolalaisten opis-

kelijoiden käsityksistä vetysidoksesta tapaustutkimuksena. Tutkimuksen aineiston koko oli

pieni (N=15), joten tulosten pohjalta ei voida tehdä suuria yleistyksiä, mutta havainnot

voivat antaa suuntaa tuleville tutkimuksille. Lomakkeiden analyysissä havaittiin opiske-

lijoiden lähtötilanteen olevan kohtalaisen homogeeninen. Kaikki opiskelijat käyttivät sa-

manlaisia malleja vesidimeerin kuvastamiseen. Yleisinä virhekäsityksinä havaittiin kaik-

kien opiskelijoiden kuvaavan dimeeriä lähtötilanteessa tasomaisena kokonaisuutena. Lähes

kolmasosa opiskelijoista kuvasi virheellisesti kaksi vetysidosta vesidimeeriin ja 12 opiske-

lijaa kuvasi virheellisesti selvästi epälineaarisen vetysidoksen vesidimeeriin. Vetysidoksen

tendenssi lineaarisuuteen on yksi IUPAC:n esittämistä kriteereistä,41 jotka osoittavat to-

disteita sitoutumisesta, mikä on osa vetysidoksen määritelmää. Vesidimeerin kuvassa 10

esitetyssä teoreettisessa mallissa vetysidos on selvästi lineaarinen, sillä kahden vesimole-

kyylin välillä vallitsee voimakas vuorovaikutus.

Toisessa tutkimuskysymyksessä oltiin kiinnostuneita mahdollisista eroista suomalaisten ja

puolalaisten yliopisto-opiskelijoiden eroista. Erojen tilastollisen merkittävyyden arvioin-

tiin käytettiin Fisherin tarkkaa testiä, jonka perusteella havaittiin tilastollisesti merkittävä

ero taulukossa 13 esitetyssä jaottelussa, jossa katsottiin selittivätkö opiskelijat konkreet-

tisesti tuottamaansa animaatiota vai vesidimeerin muodostumista. Puolalaiset opiskelijat

selittivät selvästi suomalaisia opiskelijoita enemmän varsinaisesti vesidimeerin muodostu-

mista. Taulukossa 11 esitetyt erot animaatioiden ja sarjakuvien välillä eivät olleet tilas-

tollisesti merkittäviä, mutta taulukosta on havaittavissa trendi, jonka mukaan puolalaiset

opiskelijat sisällyttivät animaatioihinsa selvästi enemmän liikettä ja pyörimistä kuin omiin

sarjakuviinsa. Taulukoita 6 ja 10 tarkastelemalla havaitaan, että kyse on todellakin siitä,

että puolalaiset opiskelijat sisällyttivät animaatioihinsa enemmän dynamiikkaa, sillä mo-

lempien maiden sarjakuvissa oli verrattavissa oleva määrä liikettä ja pyörimistä. Tämä

sopii yhteen teoreettisen tiedon kanssa, jonka mukaan animaatioden avulla on luonnollista

kuvata liikettä ja dynaamisia prosesseja.21

Tilastollisesti merkittävä ero havaittiin myös opiskelijoiden käyttämien mallien sekä kol-
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miulotteisuuden tarkasteluissa. Suomalaiset opiskelijat käyttivät laajemmin erilaisia esi-

tyksiä vesidimeerille opetustilanteen alussa, kun taas kaikki puolalaiset opiskelijat käyt-

tivät dimeerin rakenteen kuvaamiseen Lewis-rakennetta. Ero käytettyjen mallien välil-

lä voinee selittyä aineistojen erojen kautta. Kaikki puolalaiset opiskelijat olivat neljännen

vuoden kemian pääaineopiskelijoita ja suomalaiset opiskelijat olivat aineenopettajaopiske-

lijoita. Aineenopettajaopiskelijat ovat mahdollisesti sisäistäneet Gilbertin8 ajatuksen eri-

laisten mallien opetuskäytön välttämättömyydestä, kun taas puolalaiset opiskelijat ovat

mahdollisesti omaksuneet heidän kursseillaan mahdollisesti yleisessä käytössä olleen mal-

lin.

Selkeä ero aineistojen välillä oli myös opetustilanteen aikana katsotun visualisaation po-

tentiaalienergiakäyrän havainnointi. Suomalaisista opiskelijoista vain kaksi oli kommentoi-

nut energiaa tai sitä kuvaavaa käyrää millään lailla, kun taas puolalaisista opiskelijoista

niitä kommentoi peräti kymmenen. Tämän eron tilastollista merkittävyyttä ei tarkasteltu.

Tilastollisen merkittävyyden puuttuminen useista testauksista selittyy osittain pienillä

otoskoilla. Laadullisessa tutkimuksessa muutenkaan ei yleensä olla kiinnostuneita tilastol-

lisista tunnusluvuista, vaan niissä keskitytään enemmän kuvaamaan tarkasteltua ilmiötä

mahdollisimman tarkasti.

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä oltiin kiinnostuneita teknologia-avusteisen osallista-

van opetustilanteen, eli tilanteen, jossa opiskelijoiden vastaukset lomakkeisiin kerättiin,

toimivuudesta tapaustutkimuksen muodossa. Oppimistilanteessa opiskelijat ovat aktiivi-

sia toimijoita heidän pohtiessaan lomakkeen kysymyksiä sekä tehdessään sen ohjeistamia

toimia. Lomake siis osallistaa opiskelijoita Fredricksenin52 luokituksella käyttäytymiseen

liittyen. Lomakkeen tehtävät myös osallistavat opiskelijoita kognitiivisesti. Opiskelijoiden

kognitiivisesta osallistumisesta voisi saada jonkintasoista käsitystä sarjakuvien sekä ani-

maatioiden laadun ja monimutkaisuuden kautta. Lomake ei anna ohjeita tai minimivaati-

muksia sarjakuvissa ja animaatioissa esitettävistä asioista, joten niistä löytyvät asiat ovat

opiskelijoiden kognitiivisen osallistumisen aikaansaannoksia.

Lomakkeissa ei ollut kysymyksiä, joissa olisi pyydetty opiskelijoilta kommentteja heidän

motivaatioistaan tai ajatuksistaan opetustilannetta kohtaan, joten heidän kokemaansa

opetustilanteen kiinnostavuutta on haastavaa arvioida. Tämän vuoksi myös heidän tun-

teisiin liittyvästä osallistumisesta on vaikea tehdä tulkintoja. Erilaisten mallien sekä teh-

tävien yhdistelmällä mahdollisesti voitaisiin herättää opiskelijoissa motivaatiota sekä eri-

laisia tunteita kemian oppimista kohtaan, joten luultavasti jotain tunteisiin liittyvää osal-

listamista tässä oppimistilanteessa on tapahtunut, mutta sen tarkempaa laatua on tämän

tutkimuksen pohjalta mahdotonta arvioida. Joitain huomioita on kuitenkin mahdollista

tehdä ja niiden merkitystä voi pohtia. Puolalaisessa aineistossa kaksi opiskelijaa oli ku-

vannut lomakkeen ensimmäisessä sarjakuvatehtävässä vain kolme vaihetta vesidimeerin
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muodostumiselle pyydetyn neljän sijaan. Jälkimmäisessä piirtotehtävässä kuitenkin kaik-

ki opiskelijat piirsivät kaikki pyydetyt neljä vaihetta. Tämä saattaisi viestiä opiskelijoiden

osallistumisen kasvamisesta opetustilanteen aikana, mikäli alussa vain kolme vaihetta ku-

vanneet opiskelijat tekivät niin motivaationsa puutteen vuoksi. Kolmen vaiheen kuvaus

voi tosin johtua muistakin asioista, joten tätä johtopäätöstä ei voi tehdä suurella varmuu-

della.

Osallistumisessa tapahtuneesta muutoksesta voisi kieliä myös opiskelijoiden vastaukset

lomakkeen kahdeksanteen tehtävään, jossa heitä pyydettiin erittelemään heidän sarjaku-

vissaan tapahtuneita muutoksia. Kaksi opiskelijaa vastasi tähän kysymykseen erittäin ly-

hyesti vähätellen muutoksia sarjakuviensa väleillä. Tämä voisi vapaasti tulkittuna viestiä

opiskelijoiden mahdollisesta väsymyksestä tai motivaation laskusta oppimistilanteen ai-

kana, mutta niukka vastaus tähän tehtävään voisi johtua esimerkiksi myös puutteellisesta

itsere�ektiosta.

Opetustilanteen aikana tapahtui selkeää oppimista, mikä näkyy sarjakuvien dynaami-

suuden kasvamisena sekä vesidimeerin mallinnuksen muuttumisena enemmän teoreettista

mallia vastaavaksi. Puolalaisista opiskelijoista 2/3 lisäsi vesidimeerinsä esitykseen kol-

mannen ulottuvuuden opetustilanteen alun tasomaiseen malliin verrattuan. Vetysidokset

myös muuttuivat enemmän lineaarisiksi. Näiden havaittujen muutosten todellinen luonne

opiskelijoiden mentaalimalleissa jää kuitenkin hieman epäselväksi. Vastausten muuttumi-

nen enemmän teoreettista mallia vastaavaksi voi olla myös seurausta siitä, että opiskelijat

vain matkivat näkemäänsä visualisaatiota ilman, että sisäistävät tekemiensä havaintojen

syyt ja taustat. Tätä johtopäätöstä osittain tukee havainnot siitä, kuinka opiskelijoiden

sarjakuvat paikoitellen muistuttavat erittäin vahvasti visualisaatiossa esitettyjä liikkeitä

ja asentoja. Opiskelijat eivät myöskään esittäneet piirtämäänsä vesidimeerin minimiener-

giarakennetta lähes lainkaan omissa sarjakuvissaan, minkä taas olettaisi tapahtuvan.

Kaksi opiskelijaa korjasivat virhekäsityksiään visualisaation jälkeen heidän selostustensa

perusteella, mikä mukailee Tyjälän7 esittämää oppimisprosessia. Opiskelijat vastaanotti-

vat uutta tietoa, jota he vertasivat omiin ennakkokäsityksiinsä ja havaitessaan ristiriidan,

he muokkasivat mentaalimallejaan, mikä taas vaikuttaa heidän tulevien havaintojensa

käsittelyyn ja tulkintaan.

Tulevissa tutkimuksissa olisi aiheellista mahdollisesti kartoittaa opiskelijoiden mielipitei-

tä ja ajatuksia opetustilanteesta, jotta heidän motivaatiostaan ja kiinnostuksestaan saa-

taisiin parempi kuva heidän osallistumisensa tarkasteluun. Tämän tutkimuksen tulosten

perusteella kuitenkin teknologia-avusteinen opetustilanne vaikuttaisi osallistavalta ja toi-

mivalta, sillä opiskelijoiden vastaukset muuttuivat opetustilanteen aikana ja opiskelijat

korjasivat virhekäsityksiään. Teknologia-avusteisuus voisi olla erityisen hyvä tasavertais-

tamaan sukupuolten välisiä eroja, sillä sukupuolten välillä on eroja osallistumisessa luon-
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nontieteiden opetukseen50 sekä sukupuoli korreloi visuaalisen kyvykkyyden kanssa.19
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Conceptual Questions on Water Dimer

1) Draw a water dimer (complex of two molecules).

2) Draw how the complex is formed in four steps.

3) Explain each step in your drawing.

4) Work in ChemSense and create an animation of formation of water dimer.

5) Explain your animation.

Name:Liite 1



6) Watch the movie provided in Moodle (Spartan water dimer).
a) Explain what you have seen in the movie.

b) Compare what is happening in the movie with the animation you created in ChemSense.

7) Draw again how the complex is formed in four steps.

8) Compare your drawings in questions 2 and 7 and explain how you revized your initial
drawing (if you have done so).

9) Draw the energy minimum structure of water dimer.

Liite 1



Conceptual Questions on Water Dimer

1) Draw a water dimer (complex of two molecules).
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2) Draw how the complex is formed in four steps
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3) Explain each step in your drawing.
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4) Work in ChemSense and create an animation of formation of water dimer.

5) Explain your animation.
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6) Watch the movie provided in Moodle (Spartan water dimer).
a) Explain what you have seen in the movie.
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b) Compare what is happening in the movie with the animation you created in Chemsense

A1^" cr^o Vc""te" {ak ).@n,

t(

re
æ(2'e Qo.¿ t',ru

A'r--

l) Draw again how the complex is formed in four steps.

8) Compare your drawings in questions 2 and 7 and explain how you revized your initial
drawing (if you have done so).
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Conceptual Questions on Water Dimer

1) Draw a water dimer (complex of two molecules).
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3) Explain each step in your drawing.
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4) Work in ChemSense and create an animation of formation of water dimer

5) Explain your animation.
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6) Watch the movie provided in Moodle (Spartan water dimer).

a) Explain what you have seen in the movie.
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b) Compare what is happening in the movie with the animation you created in ChemSense
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7) Draw again how the complex is formed in four steps.

8) Compare your drawings in questions 2 and 7 and explain how you revized your initial
drawing (if you have done so).
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9) Draw the energy minimum structure
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Conceptual Questions on Water Dimer

1) Draw a water dimer (complex of two molecules).
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2) Draw how the complex is formed in four steps

3) Explain each step in your drawing.
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4) V/ork in ChemSense and create an animation of formation of water dimer.

5) Explain your animation.
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6) Watch the movie provided in Moodle (Spartan water dimer).
a) Explain what you have seen in the movie.
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b) Compare what is hannenll.S in the movie with the animation you created in Chemsense.

lryt -lr,u øhu;L +uå""'ffi"aiu, woLtwø s\.NI )o %* W¡r+ 1*,- ¿u4

bìkü/v llrq o,^t ornw,lorud.a 
,(. ornw,lorud php(.diulrur . 

v 
V^ ru amÁrm+lio*,

+kË? 4U,,t rynoVwQ,o tJJ,<- i",,1 
'õàã" 

p,,Ar*

l) Draw again how the complex is formed in four steps

8) Compare your drawings in questions 2 and 7 and explain how you revized your initial
drawing (if you have done so).
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Conceptual Questions on Water Dimer

1) Draw a water dimer (complex of two molecules).
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2) Draw how the complex is formed in four steps

3) Explain each step in your drawing.
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4) Work in ChemSense and create an animation of formation of water dimer.

5) Explain your animation.
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6) 'Watch the movie provided in Moodle (Spartan water dimer).
a) Explain what you have seen in the movie.

aU¿ u.^-ov'. sueu'g \fe l¡ew, døe5 +te W TtJo.^4;anø.^^^lîI J^"{- +. w^oWcp&s c,o"-4r<rr,a--{ i*.^,tuÅ ¿Usta<¡.c-e_ . Tt^¿ M €1*dX\ & Áec,te>Se

'4\"ìV- v'aÀct-)23 â^re q€,tti*J J".æ/(
5*n 

@'¡^ìwùrn¡,,r-. 
nf"r.ì' \#rO þ*-.a!. ìs arc.è/cec!

b) Compare what is happening in the movie with the animation you created in Chemsense.

I *\r-)*r¿ .ft^6,\ ìcpÞ ie ðü^'+. $t +u€- sw 0*^4
s¡avù"*a.'heq is n '* +\^ * I U-e"*l . W,-a¡ter¡

N:.,*t ìs ,-l W çtau-n s1-rv, .tnñ- \"r-y^, s .{
b".þ- ,,-'o"ba).t-3 ù.a- ìw d;f|aræ^+ ç/aa"- s

7) Draw again how the complex is formed in four steps

8) Compare your drawings in questions 2 and 7 and explain how you revized your initial

Q"+ ^Lva*¡i "7o( *,,-. þc*¿qs â"^<

/t¡u,.¿ .

9) Draw the enerqy minimum of water dimer.
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Name:
4cnA

Conceptual Questions on Water Dimer

1) Draw a water dimer (complex of two molecules).

Hu
h

H

2) Draw how the complex is formed in four steps

p/r-gr¿¿,riq ¿J þv".ç4o

3) Explain each step in your drawing.

J,"ì" ,-,;4- 
-Åi#''f*no"' 

¿'#o'o'7u¡þ nct

ry reoríenlo'þ *roþa*'T
¡lToìerþ -ot"¿i g"eJu'77no'' Ta"'/zzn¿e"*' 'ØV-A' q

s) ø6/e

4) Work in ChemSense and create an animation of formation of water dimer.

5) Explain your animation.

reto,ie þ-fþ S,'f t
t¿e"/e-a o¿,4-Vlf

(zgslecaâ-z ß,6/'z-/ip t)p J.
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6) \ü/atch the movie provided in Moodle (Spartan water dimer).
a) Explain what you have seen in the movie.

,Ål'Ci¡Lrr-r'y. "o/t'7iecb- 
rn,7/z-X rn¿/s<z7lc"-z-"' ¿øzn/ezt''"a s"J' u-776.

P! ¡*a", oo/- t''ÞV- rn¡a¿trrz¿¿aø , d>-q 2>..t,//"'o¡'7' e-z?þc>- z-J Veunu*-vnen"s*?c,? 
vtc,r/ry.¡b re7,,,'gla7L (¡arerr-,*,,6 /4ü "l-*Vf ./r-Lf ) oro'tt-o'

n lg ç¡, -1/2.'"r"þ.y , x, d*-lz/ /-ë,/e¿-;p

b) Compare what is happening in the movie with the animation you created in Chemsense

tJ irnt/7 C;t*ri^a7(, ¡, e/cobo'/orr^ iut/ -r,'7'/- 7í- "/V*'A' 
o)7tþJ'^

s )aó,8 -tlkaóà ,3 /
'/l-ri. e"ir,'-qà /*4-f az*lg;nrrno ¡,eîl -Jjæe

odl/e7Toec,

{u. ¿.n,'gu*,,
r71 ø,-/e4<,'4>a u 'nn'Þ n/¡'¿e-u *b o-¡./o.'t a^ ¡c;>7-.'7'

ü (,ih:e W czTr*ecz,1; */e r:P ,o 9' sz,l.n7 r a> Þ/

1) Draw again how the complex is formed in four steps.

9) Draw the energy minimum structure of water dimer

ö"^

/7)

e ./c/

8) Compare your drawings in questions 2 and 7 and explain how you revized your initial
drawing (if you have done so).
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Name:

\Re\'e.l..ù
Conceptual Questions on Water Dimer

1) Draw a water dimer (complex of two molecules).

u

2) Draw how the complex is formed in four steps.

3) Explain each step in your drawing.

I Duis oùÀÌj"e\r\ß iturxo c0, :hNe\ uoqr*urio, ru$¿ 4" l¡n flSñåj,\þ{e *, ¡nnts.uth ot\¡¡,*fl,c

&.0r\g st {,ur\att.t.}Q, 11bur,, o^1¡¡qü

i. ïroþçUßî qUürlr\ ù,gìa/r

1¡û19^ dirns( r,l þrm".

H

H þl

¿ mniirnu $nþnroqt Fmalx. ùEùùn r- üro9*€ÈRk,

3. f¡úipuu\ â& dÐ :iB.br.ù d-r^À!," tnqoL$ircl-

t\. Uk¡DlteruX, uiqro..r,.r"ù Udß.N$æ r" g*lotonX

\o-r,r o)

4) V/ork in ChemSense and create an animation of formation of water dimer

5) Explain your animation.

[rqrt{,ï\, ""tt tu\ôù\q ?ú, oò' oiÑt ùÀr0l$ fi*rrr¿.$ )\q òs o'\Ñ àþtiHtd r"} ){Ñ'ùb

tim,rruu¡r* \*ùrr"ùqrE $uf,Suq, 1rÀo ¡ ux\oïÈxÈ( [n \rokúr eui'¡on'q' r\ oò]b'{ai& crq. -"n"r'rto

ooq\q \so\urrssr'¡u " l\ $rwplï}t" ,q \* rù ,,*,:\ñ, KuilHo ,rahft, *o"tsqt\S \S\Ftn!\Ñ, \'"$\$\
bÑ$ñ\\RN
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6) Watch the movie provided in Moodle (Spartan water dimer)
a) Explain what you have seen in the movie.

lw lhn nwv¿s J Lû/rv oW þn ø,nlBwlqs 0Ê t¡ÂÏPr

" l*¿ r¡'rn¡-,nu¡n ry,pçrtg,ory qn WIWIL ry ßtt;ltn jO.Oe 
, ofe ,iq ^æ 

¿d¿4&e(',q tnt ui"/$
*qôïq c{ ,oo.r*trb 

W" ul&,¡rxA ercgtn.

b) Compare what is happening in the movie with the animation you created in Chemsense.

7) Draw again how the complex is formed in four steps

9) Draw the energy minimum structure of water dimer.

&,wa#rrh

In odrutrr,q *'¿t4 iøt trotoureNrþ Þr{ ruMsh&a-ar cxqñe¿qk Nt *q,qd,srr,,, ¡ù¡rþ,
lo yw,unwt Fd^q *-p N,þtxgit *^("rwU,tiry ¡"t*^ok @

Jt@dd !fl^,q*ú lr¡dero{l,v u*^nuUn "rg w ¡oaga,

8) Compare your drawings in questions 2 and 7 and explain how you revized,your initial
drawing (if you have done so).

0xqrþùJ"\ rmra,ì\ >iq $"ñ{Âi, ,ho$drrrus, I}x*rrv-,.¡.o \ u\rÐr^,h, a$ù$ùuq , 
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Name:

Iø ;tP-
Conceptual Questions on Water Dimer

1) Draw a water dimer (complex of two molecules).

H
l4

ln,'C ' ,,,
2) D¡ryrhow the complex is formed in four steps

Wyøan+
J4\ qi:
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t4 u

^P16 
w
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h h
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o
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I
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3) Explain each step in your drawing

4 Oøe údoLorg

¿. ahutprrc o,2

u4sleu-k^' æoo\

l¿U- d.w¿'

ww
b,5 ù ¿¡oolol

k \O 
ttlf"ugt"e PouÈ'ro"' tlerr-

,1,4 )

¡Þonv<.us¿ ,*'Fx:,y
(9 l1g yoþu7''L/

lte elecho-f *x/

o 4,e

u¡sleo*

*-r
^oY

! \a'\,¿Prtæut ryr* //,ioc{oø.¡e;c,O pAq di¿et¡.o- u-fsleu4ç,-,a

rÆct{

- 4) Work in ChemSense and create an animation of formation of water dimer

5) Explain your animation.

u

$ þt n ¿ d.,o'&'

ObB.en- oç a

t**

4¡ ild'øt ^rary ilP-

8o'.

e"y tU ,+ot""1à *
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6) Watch the movie provided in Moodle (Spartan water dimer).
a) Explain what you have seen in the movie.

N1ør*U..1 çootoroofr:- ltt oç ' s[ô^ck!,vo-

@'e,q9/Üi r po*4tri.z'
o J Vo' i"e¿,þ

od.nlnln^4V1--ry**

V'pbàtîJ
u.tooLOrc,¡e

/r{eü

{ tl.Xl4ir^^t^'

A!-e Y o¿ ¡a* @,rALø

q*'olccp< 
"

^dJ

t. P"î

b) Compare what is happening in the movie with the animation you created in Chemsense.

U[ O.^.,rr*,o..1c u p¡oÎqorÅ^,\ Wt*@lx" rpÈ ne+,z ltlidalþû^e. ,,,nfaaure

t0rcfpto,re-, ru) Lò uÀ,oft uu*-wi¿t, ¿i;.i.., þø.t"o drlowe

'l4r:*l"ot, øy"tn tn- ,rcøJ.o,ro,-æ,ryt aíÞ7 f.o Jp d,ìt €r ** *"
[øt- dr4r

7) Draw again how the complex is formed in four steps

8) Compare your drawings in questions 2 and 7 and explain how you revized your initial
drawing (if you have done so)..¡ ry*t{;g.n^."þ U,ú'o-.ce .4.' dtu'e. ,rod-I ø}e 7V

Q"e.t , .

qWÅou/a,

d ll,"tu( ,pøte,A,

-Jodohortg?O ary,A-

ea.to t^o'þth- o lu,qo;u'

*Y { PMþ,',

rv|-e

,AbnP*

9) Draw the energ)¡ minimum structure of water dimer
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Conceptual Questions on Water Dimer

1) Draw a water dimer (complex of two molecules).

e"l :¡'t 6.e

Îu*J¡¡x,r< -\"*4.

Name:

r{^...(

e- V\^¿

6-
.ft- o.

\ ó-o- H
\

f
H

r(
2) Draw how the complex is formed in four steps.

3) Explain each step in your drawing.

{ Ù-i*\c*^^^- uso\ "^"{\1 '1ú'"ì J*fur-'

Ð 1\\L +*¡¡,c "r^^\\L r""\ 'Ûr+iqo61

ør.a,r\^o 1 îbJM\uL J,erq*ç-J
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e<J-"{ dg"-**r".,.,s v-) *"1".\ çUru^^"e

of formation of water dimer.
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5) Explain your animation.
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6) Watch the movie provided in Moodle (Spartan water dimer).
a) Explain what you have seen in the movie.

$rt

*1.'J^"1
T"k^1o.'*'\

s^\ rnvtlTdrvn¿¿a'r
t\'\ll^t- \{\-[ò\"'t."'1 ïr^'

."[,Irt slrw,lru rcUl eez h¡¡- t-

øþfuW *l,"1e\q'\¿ 
"l'tl- u^r!s,"lA Á ¡wut\n'nn¡¡¡¡ ¿"ru",o;Ñ +rro*1 e\5

'z t"U(,ro -K^
,o.(rtel¡q^/L\ vwryL4"{t "'v<,o

b) Compare what id hdppening

t.¡^¡:îo\,r'¿¡*t¡,t¡" fï ¿'&)'^t"-¡t'1'. i^f Ë^¿.

lnQrs^r.*zraQ¡ \
in\t" movietwith the animation you created in Chemsense.

øt

,Z*.o'v¡^,p rÁ ôtht l*
rS/^^\înÆt\ì' t""Utn"¡rt* y .r,[tt ¿b,r..-

"ra>)ur,n*- *5 f* \
^,a\ 

caq*¿/L¿/¿ [,X q^"'¡n"- t{ i T"" Ù-r"^

"-"^t 1.r- \e ^^\3,.t/.cÅ-¿ì*,e-). 
A &'t^. uadp ,tne- 

ie/
"rht^irJnrv -Á.1.\i vr,,-Y v*bt e-t' Þr oz^n-vm^c f 

,-

7) Draw again how the complex is formed in four steps.

8) Compare your drawings in questions 2 and 7 and explain how you reu.izedyour initial
drawing (if you have done so).

Q-9xþvuu:
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S ur le."0*ti fl*.*1 .1.
t ,t,*r^l .- ' i;u prao'.^t

9) Draw the energy minimum structure of water dimer.
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Name:

K,,,} t ù.1/l

Conceptual Questions on Water Dimer

1) Draw a water dimer (complex of two molecules).

tt

;ò l/l " -'
t/

2) Draw how the complex is formed in four steps.

3) Explain each step in your drawing

@ A t\* btv"';, L/¿ h"ut

g TL" h'l* c'tt^' r'o{"iet [t c",ryç t I',

{,
ù Lo rr ¡.,"\t, r^ol * c¡n\q^

a\ h.,q .. le*,..f ?"'e

l

F U +1.. nuJ LE 'f'1n,t ù. ¿e*¡lt¡ o( t'" ø--l.'ulø

5) Explain your animation.

Th" bs,v\e- cld'i,{ Lf'* *\ ?"'^\ [l"tu

4) Work in ChemSense and create an animation of formation of water dimer.

o
,Ò

tt h h
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6) V/atch the movie provided in Moodle (Spartan water dimer).
a) Explain what you have seen in the movie.

Îl * b,"Ì gctilìo, I r,,ot ¡ùf'ti\ 
) ls ul''t,^ l'" l'

¡t"r.ut. lh.." L? h*" e- nìv'ir'* Éntr,ø

Jrr'[^ ,\er l¡tT cto,s

h

b) Compare what is happening in the movie with the animation you created in Chemsense.

\¡[,n lcor¡*,. {t^,r 'l^..[ ln." ì', U', ¡."r,'n ¿,jll

\ ¿rc"{.J *n,rn u\ì* i, Ltrrn5r.r" , l 1,r.,. \ oLl J',lft,,^k

I

,,W
ø,"[[t, v"l*['o¡ ,l *r. uof.r"lu. *,,J n-".\1"* M* ysl\lo" t( h.,J 0¡ t+

,' \oKs,

7) Draw again how the complex is formed in four steps.

u"

8) Compare your drawings in questions 2 and 7 and explain how you revized your initial
drawing (if you have done so).

1'" *d, ru[* ,']*\.J N ['lt' h t *'ÅtÀtlN J'f { '"" 
I

9) Draw the energv minimum structure of water dimer
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Name:

k\*J4
Conceptual Questions on Water Dimer

1) Draw a water dimer (complex of two molecules).

H
H

O

2) Draw how the complex is formed in four steps.
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Hf7
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H
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{
\
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\
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\
- -- H

3) Explain each step in your dra

: *Lr¡, n o\0trr\ø'6

- -tr,,,o n^Ot¿UlÆ:

v\

@r^ ol!i.*-

."el/ï ft'nfu
u!4+k

2
(

tgg^

-$g Ot¡*oar l5 þ*rÀ
&

L

4) V/ork in ChemSense and create an animation of formation of water dimer.

5) Explain your animation.

- lurî *ànwks &'

fwu r.^¿bUstø:
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Stuû*t \Ð ;uîiþÒ

È \ñg ,€UO\tl
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6) Watch the movie provided in Moodle (Spartan water dimer).
a) Explain what you have seen in the movie.

r^,Ltøv
ùr./ø

b,øtd,s 
^

W[t¡-
ffi3.ffi;4

U"{54å

#t*'t

d,.-À

,w,t\rg

{.,, s¡^o\¿UÅl'S o{ \^"g$a"/ q

7) Draw again how the complex is formed in four steps,

8) Compare your drawings in questions 2 and 7 and explain how you revized your initial

wqci

b) Compare what is happening in the movie with the animation you created in CþmSense.

þv +he \-tfï| \ cts-^ ,QP {rtø vt,Çrvz:t o\wøl K .*{
@itr\\o{ øt\^/,^ç/YhuØ, \ Wt*t¿Jv çLewW *vrchr,'ø i,u
t *{ þwìr^¿oþd \,, 6 "

drawing (if you

Th<. \13*n,sc€ÞLl\

çû/wfi U|:xwçlw6

3 crrrgr"+øÀ Ðq- füQ¡*s (,r'Ç0,
have so)

9) Draw the energy minimum structure of water dimer
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Name:

i-f-44
Conceptual Questions on Water Dimer

1) Draw a water dimer (complex of two molecules).

Þl

l-\ " 0\

2) Draw how the complex is formed in four steps.
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3) Explain each step in your drawing.

/, Tr-* 1p,¡^wøö,,/ *"rt|-
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.-) 1'). I ,,¡-t, unJD¿---

"h-y ","4

-'6-(, "*r'l-r'/ t |þy' b *'4
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UIL--*^ br\ q,( %fu _(;
^ilt- M, eA,o,-

''4'^ "/ ,^J/"w.

("-,", ^A-¿ h

4) Work in ChemSense and create an animation of formation of water dimer

5) Explain your animation.
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6) Watch the movie provided in Moodle (Spartan water dimer).

a) Explain what you have seen in the movie.

U V* & ,-tu*-uîr-¡ -J*j^- ,,h,Jl t\-"\ --rl- f'* "/:/4

Án^V. R.^^-b ""î-4

b) Compare what is happening in the movie with the animation you created in ChemSense.

)U 
^-

ì^ k^ u---i.- b/^a

./f.4^¿ X .
\_ ,r -_l_t 

I \^

d-'^4 w-j^)^
0

"-J"r.-/a tu't. T: ,\,^,-
h" .*r-^1 

"-4-f^ "Á^¡

7) Draw again how the complex is formed in four steps

8) Compare your drawings in questions 2 and 7 and explain how you revized your initial

-4 á^¡

J.- fu
"^ 4t

drawing (if you have done so).
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9) Draw the energy minimum structure of water dimer.
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Name:
klct--.-"k-<

Conceptual Questions on \ryater Dimer

1) Draw a water dimer (complex of two molecules).

fl

C
Tl ''

2) Draw how the complex is formed in four steps.

3) Explain each step in your drawing. 
Ìt Ì:¿- ¿¡t:>/'<'-"t;-t-.<-y''c'i', (1)t).,(' ,''^.''l'-'-'¿"' . ,' " t/'¿;( ')'t
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4) Work in ChemSense and create an animation of formation of water dimer.

5) Explain your animation.
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(,

t-

/
,'.-l l;
' 'ñ )

,/ 1Vl/\

ir H

ti
liiri

i

rffr t-l r

)

ì

Liite 2



ÞJ +t

l'¡ ll

o
t+H

(->

y'tH

l4

\
ö-H

+1

I
(')

lt

t-+

t
O*n ll

tì

rj

8) Compare your drawings in questions 2 and 7 and explain how you revized your initial
drawing (if you have done so).

l}n ¡n!! ,'11¡r':,- /'t) (, rna/r'r^o{e'ù '7/ /: uO 4)r)(:' .,/,.-{ ('c'û4a.7çr' 1', lÉ<r1

.t':) ,-,di¡t,-,1 ¡,,\ ¿.\..j l'¡- t1 n 2, ,-J-*,),n<--¡ r .l ./-i.1.rt e/ça.u,/' ,a/62f1'::>-z

.:,-/ 
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A)a'n,t",,'o*r"4 -Ist> 

- J *þ¡.o"r'r^,t' ,,'."1."-¡f' /, i r,/ '( :' 
'/n:."" ?

{.À ,¡.i,.-: \'i ''r 3'1"-" /n¡ /úct/ ,', /lz{,t<>/..>Qnrr' 1\o1r.tl ,.1'c-.,rr-nni; ,

A"-F .r-/ I irt '/ 
' l)i,)t¡ (? :l ,,v,'-r" ,. ryl ,.,1t',.',¡'' /. ',.' .r ..),"¡ 
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qr/'-ç 7rQ r' r),Ça U f ry rr-, , -4r-""/ ('/ ¿ )/t r" "¿ 'y d'tç,*-, c:)
/ ' / 

t:,lrl ¡Q/tt¿.,¿t ¡.! 
"a¿'o.,'r' 

¿1 ,:¿"<),-) {5.\.>r--t'-f .r-./.-"i
f 

trL/ (.-\ //.1//) ''4'/ a t v'"?" i./ "!J()¿t 
/ 't k:)< '.\--(;-7 

/

6) Watch the movie provided in Moodle (Spartan water dimer).
a) Explain what you have seen in the movie.

T/t. L'yo/aVe, .6ond y''Ò -þ"'^-.^.;, ¿,2/,t::ez, ,f{*c
¡7'".a,*¿u</.tt -/ (-nt (")r ..t,3 /vor/o--":/. 'Å-¡he'n^; ÍÁC

,', ,.' /,,--,' ,'r,.0.' '!- 
^ ' (

Ç€t *¡e€¿.t 7-tdec.. ¿i-*> iyc/ h-' 7he '- '/ hc

':r;T'i i:;*," 2-'- t :;,?l -;**:,Y:; ::' ?'t

b) Compare what is happening in the movie with the animation you created in Chemsense.
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9) Draw the energ]¡ minimum structure of water dimer.
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Conceptual Questions on Water Dimer

l) Draw a water dimer (complex of two molecules).

r/l,\
¿A

/ ì.r\/ ',aú
L{ ',/

2) Draw how the complex is formed in four steps. Ú i.tl t{'< ¡-i uyí) '

Name:
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I lr^ur- /', y'*^*nç

(,Wo'l($ eø,oL
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3) Explain each step in your drawing.
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4) Work in ChemSense and create an animation of formation of water dimer.

5) Explain your animation.
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6) Watch the movie provided in Moodle (Spartan water dimer).
a) Explain what you have seen in the movie.

J'i* 
^'1-U^ 

ln ru t,u 1r,*,]-¿ù<Vç 9^4 ¡'"J"^\ oÇ'*

ir^S ¡n^or,.d hl.,rs¡*eo( A,v-¿ A*X+ A*z^ryiz lì.no l"rî!,, 'í-^

Wr,e{¡, ( "^ 
It* t4+ ,siol¿-) o^ot wt tt't 'Uï[f s;;oltîßo'> o(^1\

qn,rr'n-tJ'-J L.o.ol U*i+[ Çuftrca2^n tYqY 's'"'',)\ I'4ouvogu't' '

b) Compare what is happening in the movie with the animation you created in Chemsense.

Y*u"q_ t[,'t,og l,r.r- ì+ Ioo\"ç VUt 11A *norL,'t4 " Tbn".< iç 'tn." 
^n^çÅte\JQt

Ft^¿. v,lar- i*t Lenr:- rLL( ,v",(.orÅ,ir,,"5 ( {r.;* nr-",ylru. ,'t Coo¿o'. ^,u'lt*),.

V¿ ( ou"r r,!t- sLi.,l,("*,"t ø,o,.yi e 9 l"' I tV A^e* l*^rl lar*,lth . \ puu-',,^nah 
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7) Draw again how the complex is formed in four steps
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8) Compare your drawings in questions 2 and 7 and explain how you revized your initial
drawing (if you have done so).
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9) Draw the energy minimum structure of water dimer.
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Conceptual Questions on Water Dimer

1) Draw a water dimer (complex of two molecules).
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@ la' *U rmdn alhsr

hÐ funút
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2) Draw how the complex is formed in four steps.

3) Explain each step in your drawing.
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-l+ro crno{.autø ,+ wta*hør aN- &^ þ.

" N'q'[ lhg ore ffiæ" o-0øeche eoctr olhur-, rlþ)úr- +Vr[øu o,ø.reMtutrord W-Uu*
' tv'. [h' 0r,o ÐR n 

^ä 
&e þ st,,e

4) Work in ChemSense and create an animation of formation of water dimer

5) Explain your animation.
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6) Watch the movie provided in Moodle (Spartan water dimer).
a) Explain what you have seen in the movie.

hD l-l€, ftrrorc¿ I V',,ate seexv Chepl¿ 4 h1arcg

The ¡¡¡6[ecrde of mrthur re crvy-

Ø(\" Wnd

.'lnn ,tor.es{

Wn
Ett h,o @ouca/rioth,?ìdlrJP

U.QSi€crfu' en$ddryP Bt Éc,ì.a flc'ùX2ï2ni)

7) Draw again how the complex is formed in four steps.

8) Compare your drawings in questions 2 and 7 and explain how you revized your initial
drawing (if you have done so).

lw {t¿ quÕNonó 0,. I 6¡a,ù dø¡
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b) Compare what is happening in the movie with the animation you created in Chemsense.

'^ ,^*ú.SySL: 
l+''CI 

- 
ìd,,e,e is $r¡ritt¡rr Ãa, rutrf woka.L

#ø oirneh ;i"-¿ b crne ffi"+ Wr* slntc{un¿

pln"nav
dirng,r-
trlnds

4 4,oOlu¡ejure

lrc¡non't-
Q'enlt CTWÅ{ in"

9) Draw the energ)¡ minimum structure of water dimer r\V
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Name:

S,1.^^,a,^

1) Draw a water dimer ,"oTtäo}q-1nor"cules)

Conceptual Questions on Water Dimer

+t
o V1

h
2) Draw how the complex is formed in four steps
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3) Explain each step in your drawing.

a) ì." v-,--,oL¿ç,,(¿s .Èrrr .>
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4) Work in ChemSense and create an animation of formation of water dimer

a^*J .o/*ll"* .*_ b,'t )o

5) Explain your animation.
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6) Watch the movie provided in Moodle (Spartan water dimer).
a) Explain what you have seen in the movie.

*lq t fi¡r-ãv 1c ¡la,øt+> \o.J { r o r¡ u{c¿ 
'a,,øIrr,,L"l 

rwtt æ¿l ,¡ t¿^ ep(L o,$^e-F
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It,^i.^" 4 t1"1 u^"qf ù .t-tJw/ .t/\cc +.^t Vw¡d",g7r^ A",^,Å .', þ,*tl;
ú{hor,, Å1^z {>l"a3e ßiÅ^e¡r^ ',-,.(cuulp> hæ- il lrcu\nrd 

-.1t"¿ *ìrf f
b) Compar" ffiPøpening in the movie with the animation you created in Chemsense.

'The øu\,^.^¿,F¡þe .,ø"gr, Ér."^\ 't +rJo ll - V.-,1¡
",'.oLecl"Lc 12, "taì{ e +q< {"-,.O*.¡t r¡OrZrt ('t
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ùte r,tzr.-or¡rt .¡lu^^'l-c.l*'^ )¡ 3 Þ

J--t rzl,r¿rzrl Oa.^¿ C¿.t^ d
R*boa.Å lclxc¡,^ "t-l cwLø, â/\e)vrurt *laeo, ¿gtnlc

7) again how the complex is formed in four steps
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\t" b
ß¿(leoq (1,+e"-^.

8) Compare your drawings in questions 2 and 7 and explain how you revizedyour initial
drawing (if you have done so).
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>uyporc¡ .t-o ln l/ , J^qr^'{ 1i{+cl ultt^ d"oxf*3 ¡l^tlh ;) ).
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