
Ongelmalähtöisyys fysiikan opetuksessa
Iina Jokinen

2. helmikuuta 2015

Lääketieteen opetuksessa Suomessa on käytetty jo vuosia ongelmalähtöiseen
oppimiseen pohjaavaa opetussuunnitelmaa. Suunnitelma luotiin edistämään lää-
kärin ammatissa tarvittavaa analyyttistä ajattelutapaa. Opiskelijat olivat opis-
kelleet tehottomasti eivätkä sen takia saaneet tarvittavaa tietopohjaa tieteellis-
ten käsitteiden ymmärtämiseksi. Ongelmana oli erityisesti ns. tiedon kapseloi-
tuminen; opiskelijoiden arvosanat saattoivat olla hyviä, mutta kurssisisältöjä ei
osattu yhdistää aitoihin hoitotilanteisiin.

Fysiikan opetuksessa ollaan nykypäivänä huolestuneita samankaltaisista on-
gelmista. Opetus ei edistä tai edistää huonosti loogisen ja asiantuntijalle omi-
naisen ajattelun kehitystä. Fysiikan opetukseen tuo haasteita myös oppilaiden
keskimäärin negatiivinen asenne oppiainetta kohtaan. Ongelmalähtöistä oppi-
mista on hyödynnetty fysiikankin opetuksessa jonkin verran, mutta esimerkik-
si oppimateriaaleja on saatavilla hyvin vähän, ja suurin osa materiaaleista on
tarkoitettu yliopiston peruskursseilla käytettäviksi. Oppimistulokset ovat olleet
näitä materiaaleja hyödyntävillä kursseilla lupaavia, ja motivaatio on ollut opis-
kelijoilla korkealla.

Ongelmalähtöisyydellä tarkoitetaan opetuksessa sitä, että tehdyt tehtävät ja ko-
keelliset työt perustuvat oikeisiin fysiikan tutkimuksessa tai arkielämässä esiin-
tyneisiin ongelmiin. Tällaisille ongelmille on tyypillistä huonosti jäsennelty ja
avoin tehtävänanto. Perinteiselle fysiikan opetukselle tyypillisissä tehtävissä en-
sin esitetään tunnetut faktat, ja ratkaistavaksi jää jonkin tietyn suureen arvo.

Ensinnäkin tällaisten tehtävien jatkuva laskeminen johtaa harhakuvitelmaan
siitä, että ongelmanratkaisussa on aina ennalta määrätty ratkaisutapa, jonka voi
katsoa suoraan taulukkokirjasta. Lisäksi tehtävän ratkaisutavan selvittäminen
ei vaadi juuri lainkaan fysikaalisten ilmiöiden vertailua ja harkintaa. Esimerkiksi
energian säilymislakia saatetaan siksi hyödyntää sille sopimattomassa konteks-
tissa.

Ongelmalähtöisyyttä on toisaalta hyvin haasteellista toteuttaa juuri avoi-
mien tehtävänantojensa takia. Osa oppilaista on riittävän omatoimisia itsenäi-
seen työskentelyyn uusien ongelmien kanssa, mutta toiset tarvitsevat paljon
opettajan ohjausta. Ohjauksen puuttuessa syntyy ns. tuhoisa jännite.

Nykyinen oppimiskäsitys nojaa pitkälti lyhytaikaisen työmuistin ja pitkäaikai-
sen, lähes rajattoman säilömuistin vuorovaikutukseen, ja neurobiologiselta kan-
nalta hermoverkkoyhteyksien vahvistumiseen ja heikkenemiseen. Myös ennak-
kokäsitykset otetaan nykyisin huomioon, jolloin vain kumulatiivisuuteen perus-
tuvat opetussuunnitelmat ovat osin vanhentuneita. Ongelmalähtöisyys pakottaa
oppilaan ajattelemaan fysiikan käsitteitä ja peilaamaan niitä omiin kokemuk-
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siinsa ja uskomuksiinsa. Nykyisin tiedetään, että oppilaan omia uskomuksia on
hyvin vaikeaa muokata, ja pelkän luennoinnin keinoin se on lähes mahdotonta.
Siksi opettajan tehtävä on kannustaa oppilaitaan selvittämään asioita itse ja
ratkaisemaan ongelmia loogisen päättelyn, ei ulkoa opetellun ja valmiina anne-
tun ratkaisumallin kautta. Omin avuin käsitelty tieto on paremmin jäsenneltynä
muistissa, ja siksi paremmin saatavilla eri asiayhteyksissä.
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