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Ennakkokäsitykset ja oppilaiden tietorakenne

Eräs fysiikan opetuksen ongelmista on, että oppilaille on jo ennen muodollista fysiikan opetusta 
muodostunut ennakkokäsityksiä fysiikkaan liittyvistä asioista. On osoitettu, että ennakkokäsitykset 
ovat hyvinkin pysyviä. Huolimatta monen vuoden opetuksesta, oppilaat päättävät koulunsa juuri 
muuttamatta ennakkokäsityksiään. Lisäksi fysiikan tunneille opittu tieto on usein tilannesidonnaista,  
mikä tarkoittaa sitä, ettei tietoa esim. osata soveltaa käytäntöön tai arjen tilanteisiin. 

Ennakkokäsitykset muodostavat haasteen oppimiselle, sillä oppilaat tulkitsevat maailmaa omien  
olemassa olevien käsitystensä ja tietorakenteensa pohjalta. Oppilaat ankkuroivat uudet opetettavat  
asiat vanhoihin käsiterakenteisiin tulkitsevat niitä omista lähtökohdistaan eli vanhan, jo olemassa  
olevan tiedon pohjalta. Näin uusistakin asioista saattaa syntyä virheellisiä käsityksiä. 
Ennakkokäsitykset voivat pahimmassa tapauksessa olla ylitsepääsemätön este syvälliselle 
tieteellisen tiedon oppimiselle. 

Mahdollisimman väljästi määritellen käsitteellinen muutos tarkoittaa prosessia, jossa oppijan  
tietomäärä lisääntyy, hänen käsitteellinen ymmärryksensä ja tietorakenteensa muuttuvat ja  
kehittyvät. Käsitteellisen muutoksen tutkimus tarttuu mm. juuri siihen haasteeseen, jonka 
ennakkokäsitykset asettavat mm. fysiikan oppimiselle.  On tärkeää tietää mitä ennakkokäsityksiä 
oppilailla on, miksi käsitteellinen muutos on niin vaikeasti saavutettavissa ja miten käsitteellinen  
muutos on saavutettavissa. Ennen näitä tavoitteita on kuitenkin välttämätöntä selvittää minkälainen  
oppilaan tietorakenne on. Tietorakenteen luonteesta ei ole tutkijoiden keskuudessa yksimielisyyttä.

Mm. kognitiopsykologi Stella Vosniadoun näkemyksen mukaan oppilaiden intuitiivinen fysiikka 
muodostaa suhteellisen yhtenäisen ja ristiriidattoman kokonaisuuden. Tämän näkemyksen mukaan 
oppilailla on tiedostamaton ns. kehysteoria, joka koostuu epistemologisista ja ontologisista nk. 
ennakko-oletuksista. Lisäksi on ns. erityisiä teorioita, jotka koostuvat mm. havaintokokemuksen ja 
opetuksen kautta saadusta eri tilanteita ja käsitteitä koskevasta tiedosta. 

Jotkin tutkijat, kuten Andrea diSessa, taas ovat esittäneet, että oppilaiden tietorakenne koostuu 
jokseenkin irrallisista palasista, jotka ovat muodostuneet yleistyksinä kokemuksen ja havaintotiedon 
pohjalta. Tulkintamme fysikaalisista tilanteista pohjautuu näihin tiedon palasiin, joiden ei oleteta  
vaativan mitään selitystä. 

Teoria intuitiivisesta fysiikasta teoriankaltaisena rakenteena kuvaa hyvin lasten tulkintojen  
rajoituksia ja tiettyjen käsitteiden muodostumista, mutta pohjautuu liian yksinkertaisiin tilanteisiin  
ja yrittää kuvata monimutkaista ilmiömaailma liian yksinkertaisesti. Näkemys pirstaloituneemmasta  
tietorakenteesta kuvaa paremmin edistyneempää käsitteenmuodostusta. Kuitenkaan esim. diSessan 
teoria, joka kuvaa tietorakennetta tietopalasten verkkona, ei kuvaa riittävästi tietopalasten välisiä  
yhteyksiä, jotka ovat tärkeitä käsitteenmuodostuksen ymmärtämisessä. 


