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Fysiikka mielletään usein vaikeaksi ja sen suosio on edelleen laskussa. Nämä voivat hyvinkin olla toistensa 

syy ja seuraus. Miksi fysiikkaa koetaan vaikeaksi? Yksi syistä voi olla oppilailla olevat ennakkokäsitykset 

opittavasta aiheesta. Ne ovat usein virheellisiä tai ne pätevät vain jossakin tietyssä erikoistilanteessa. 

Ennakkokäsitykset ovat syntyneet oppilaan aikaisempien arjen havaintojen ja kokemuksien pohjalta. 

Koulussa opetettava fysiikka saattaa joskus poiketa radikaalistikin näistä tiedoista, jolloin fysiikka koetaan 

vaikeana ja arkitiedon vastaisena. Pahimmassa tapauksessa oppilaalle muodostuu kaksi erillistä fysiikkaa, 

joita käytetään eri tilanteissa. Virheellistä ”arkifysiikkaa” käytetään koulun ulkopuolella, sillä selitetään 

arjen ilmiöitä ja siihen uskotaan. ”Koulufysiikka” voi tuntua arjen vastaiselta ja ulkoa opeteltavalta ja siksi 

sitä käytetään vain koulussa, eikä siihen oikeasti uskota. 

Nykyinen, vuodelta 2004 oleva ja vielä muutaman vuoden voimassa oleva, opetussuunnitelma nojaa 

konstruktivistiseen oppimisteoriaan. Sen mukaan jokaisella oppilaalla on omat aikaisemmat tiedot ja taidot 

asiasta, joiden pohjalta hän käsittelee ja prosessoi opetuksesta saamaansa tietoa. Oppilas muodostaa uutta 

tietoa, joka on yhdistelmä hänen aiemmasta tiedosta ja opetuksesta saatavasta. Tietoa voidaan siis 

muodostaa, muttei koskaan siirtää.  

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (POPS) todetaan fysiikan ja kemian kohdalla, että ”Fysiikan ja 

kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä ympäristö 

kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset — — ” Uudessa vuonna 2016 asteittain 

voimaan tulevassa POPS:ssa oppilaan aikaisempia tietoja ja taitoja ei korosteta enää yhtä paljon, mutta sen 

mukaan opettajan on edelleen autettava oppilasta tiedostamaan aiemmat käsityksensä ja suhteutettava 

oppimansa siihen.  

Konstruktivismi korostaa oppilaan roolia aktiivisena tekijänä omassa oppimisprosessissaan, mutta tämä ei 

suinkaan tarkoita, että opettajat olisivat tarpeettomia. Opettajan tärkein tehtävä on saattaa oppilas 

tietoiseksi omista ennakkokäsityksistään ja siitä, että ne saattavat olla hyvinkin erilaisia kuin luokan muilla 

oppilailla. Hyviä työtapoja tähän ovat esimerkiksi erilaiset ryhmätyöt tai tutkiva oppiminen. Yleensäkin 

oppilaiden ennakkokäsityksiin voi vaikuttaa parhaiten epäsuorasti. Ennakkokäsitykset ovat monesti pysyviä 

ja vaikeita muuttaa, ellei oppilas itse ymmärrä tietojensa olevan virheellisiä. 

 


