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 Olen 20. vuoden opiskelija ja aikomukseni on valmistua fysiikan ja matematiikan 

opettajaksi. Olen toiminut viimeiset 12 vuotta opettaja peruskoulussa ja lukiossa ja halusin tuoda 

esiin miten koulumaailma on viime vuosina muuttunut ja myös sen, että vaikka opettajan työssä ei 

välttämättä tarvitse kaikkea ”yliopistofysiikassa” opiskeltuja asioita, on perusasiat oikeasti 

ymmärrettävä, jotta niitä osaa opettaa ja vastata kysymyksiin. 

Ei ole samantekevää miten oppilaiden kysymyksiin vastaa. Vaikka kysymys voi opettajasta tuntua 

epäoleelliselta ja siihen sortuu vastaamaan ajattelematta vastauksen oikeellisuutta, saattaa 

oppilas muistaa vastauksen vielä vuodenkin päästä ja se voi ohjata häntä esimerkiksi vääriin syy-

seuraus rakenteisiin fysiikan ilmiöistä. 

Viime vuosien suurin muutos koulumaailmassa ovat varmasti ollut teknologiamullistus. Sähköiset 

ylioppilaskokeet, symboliset laskimet sekä erilaiset sähköiset oppimisympäristöt ovat muuttaneet 

opetuksen keinoja, vaikka sisällöt ovat samoja. Jo nyt yhä useammat lukionsa aloittaneet saavat 

joko kannettavan tietokoneen tai tablet tietokoneen. Lähes kaikki oppikirjat ovat saatavissa 

sähköisessä muodossa ja myös symbolisen laskimen saa applikaationa murto-osalla normaalin 

laskimen hinnasta. Muutaman vuoden kuluttua yläasteen aloittaa ns. ”etusormi”-sukupolvi, 

nuoret, jotka ovat osanneet piirtää etusormella kuvia iPadin ruutuun jo kauan ennen kuin ovat 

oppineet pitämään kynää kädessään. Ongelmia ilmenee kohdissa, joita ei tule ajatelleeksi. 

Viimeisen 10 vuoden aikana on esimerkiksi solmun tekeminen naruun 7. luokan 

heiluritutkimuksessa käynyt yllättävän haastavaksi. Vaikuttaa siltä, että oppilaiden tietynlaiset 

hienomotoriikan kyvyt ovat kehittyneet uusien tarpeiden mukaan. Jos katsoo kuinka nopeasti he 

näppäilevät tekstiviestiä kännykällään on vaikea ymmärtää, miten solmun tekeminen heilurin 

naruun voi viedä jopa 4 minuuttia. 

Koulun sähköistymisen lisäksi myös muu elämä on tehnyt samoin. Oppilaiden kännyköiden, tai 

ajankohtaisempi sana on älylaitteiden, käyttö on lisääntynyt rajusti. Myös oppitunneilla. Tämä ei 

tieteenkään ole pelkästään paha asia, suurin osa lukiolaisten oppimateriaaleista löytyy nykyään 



netistä, vaikka sähköistä kirjaa ei käyttäisikään. Mutta myös sosiaalinen media on tullut suureksi 

osaksi oppilaiden arkea. Muihin pitää olla jatkuvasti yhteydessä. On utopistista olettaa että 15 

vuotias ei tuntisi pakottaa tarvetta vilkaista silloin tällöin puhelinta, jos markkinoilla on palveluita, 

joilla kavereiden ”postaamat” kuvat ovat näkyvillä vain n. vartin verran. Lukion oppituntien 

perusnäkymä on sellainen, jossa lähes jokaisella on jonkinlainen näyttö edessään. Tämä tuo 

lisähaasteita opetukseen. Miten saada oppilaan huomio opetettavaan asiaan kun edessä olevat 

ruudut tarjoavat mahdollisuuksia paljon mielenkiintoisempiin asioihin? Yksi keino on varmasti 

vanha: ”Jos ei voi voittaa heitä, liity heihin”-metodi. Opetus tapahtuu myös ruudulla. 


