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1980-luvulta lähtien länsimaissa on havaittu fysiikan opiskelua yläkoulun jälkeen jatkavien oppilaiden 

määrän väheneminen. Yläkouluikäiset kokevat fysiikan yhdeksi vähiten mieluisista oppiaineista. Fysiikalla 

on maine vaikeana, hyvin matematiikkapainotteisena oppiaineena, josta puuttuu ihmisläheisyys. Lisäksi 

monet oppilaille annettavat tehtävät eivät ole heille luonnostaan kiinnostavia tai mieluisia. Tällöin eri 

motivointikeinojen käytöstä tulee tärkeä osa opetusta. Opettajan pitäisi siis olla motivoinnin 

ammattilainen, mikä edellyttää ilmiön ymmärtämistä. 

Aktiivisesti tavoitetta kohti toimiva henkilö määritellään motivoituneeksi. Motivaatiota käsitellään usein 

yhtenäisenä ominaisuutena, jonka määrä vaihtelee. Motivaatio voidaan kuitenkin jakaa määrän lisäksi eri 

suuntauksiksi perustuen toiminnan eri syihin ja tavoitteisiin. Yksinkertainen jako motivaation eri 

suuntauksiksi on sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Motivaation ollessa sisäistä, toiminta koetaan 

kiinnostavana tai miellyttävänä. Sisäinen motivaatio on noussut merkittäväksi ilmiöksi opetuksessa 

laadukkaan oppimisen ja luovuuden lähteenä, jota voidaan systemaattisesti jouduttaa tai sabotoida 

vanhempien ja opettajan toimilla. Motivaation ollessa ulkoista, toimitaan palkkion toivossa tai 

rangaistuksen pelossa. 

Motivaation tutkimiseen on useita eri teorioita, jotka voidaan jakaa kahteen ryhmään riippuen tutkitaanko 

mikä motivoi vai miten motivoidaan. Ensimmäisen ryhmän teorioita kutsutaan tarveteorioiksi ja 

jälkimmäisen puolestaan sosio-kognitiivisiksi teorioiksi. Tarveteorioiden mukaan motivaation viriäminen 

liittyy perustarpeiden tyydyttämiseen. Sosio-kognitiiviset teoriat puolestaan painottavat motivaation 

viriävän ajatusten, uskomusten ja sosiaalisen kontekstin seurauksena. 

Nykyisessä opetussuunnitelmassa oppimisen ajatellaan riippuvan oppilaan aiemmasta tiedosta, 

motivaatiosta sekä oppimistavoista. Tavoitteena on tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja virittää halu 

oppia. Edelliseen opetussuunnitelmaan verrattuna on lisätty yhteistyötä yritysten kanssa muun muassa 

kannustamalla opettajia järjestämään yritysvierailuja. Tällöin saadaan rakennettua luokkahuoneen ulkoinen 

konteksti, jossa autonomisesti motivoituneet pääsevät tutustumaan aiheeseen syvällisemmin, tapaamaan 

asiantuntijoita ja mahdollisesti selkeyttävät omaa ammatinvalintaansa. Amotivoituneet puolestaan 

rakentavat yhteyksiä koulun ja maailman välille lisäten opiskelun merkityksellisyyden tunnetta. 

Urheilu ja liikunta ovat monelle oppilaalle tuttuja konteksteja koululiikunnan, harrastusten ja median 

kautta, mikä liittää oppitunneilla opittuja fysiikan ilmiöitä oppilaan arkeen. Eri urheilulajit tarjoavat suuren 

määrän fysiikan ilmiöitä hyödynnettäväksi eri kouluasteilla fysiikan opetuksessa oppiaineen 

kiinnostavuuden lisäämiseksi. Urheilukonteksti lisää opetettavien aiheiden merkityksellisyyttä niille 

oppilaille, jotka eivät jatka fysiikan opiskelua myöhemmin tai tavoittele fysikaalisiin tieteisiin perustuvaa 

ammattia täydentäen nykyistä työelämään ja yrittäjyyteen painottuvaa motivointia. 


