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Kerronnallinen fysiikan opetus 
 

Kerronnallinen opettaminen ei ole uusi suuntaus vaan kertomuksia on käytetty 

opettamiseen jo tuhansia vuosia. Elämänkokemuksemme säilyvät mielessämme 

kerronnallisessa muodossa ja jaamme niitä samanlaisina myös eteenpäin. Tämä 

tuttuus tekee kerronnallisista teksteistä helpommin ymmärrettäviä kuin selittävistä 

teksteistä (Norris et al. 2004). Monissa muissa oppiaineissa kerronnallisuus on jo iso 

osa opetusta, mutta fysiikan opetuksella on ollut tapana olla hyvinkin paradigmaattista 

(tieteellistä ja jäsenneltyä). Fysiikan kieli on kehittynyt aikojen saatossa 

mahdollisimman tehokkaaksi ja yksiselitteiseksi. Tämä on tärkeää tieteen kehittymiselle, 

mutta liian ”tieteellinen” tapa kirjoittaa ja puhua voi kuitenkin olla syynä siihen, että fysiikka 

koetaan vaikeaksi ja epämieluisaksi oppiaineeksi (Montgomery 1996). 

 

Tieteellisiä kertomuksia voidaan nähdä olevan kahdenlaisia. Kertomus voi selittää 

jonkin tieteen lainalaisuuden tai teorian (intrinsicexplanation), tai se voi kertoa jotain 

tieteestä itsestään tai tieteen historiasta (extrinsicexplanation) (Norris et al. 2004). 

Historiallisten kertomusten käytön hyödyllisyydestä opetuksessa on niin teoreettista kuin 

käytännön näyttöä (Klassen 2006).Ne vastaavat kysymyksiin ”miten” ja ”miksi” tiede ja 

teknologia ovat kehittyneet sekä antavat inhimillisen kuvan tieteen tekijöistä. Tieteen 

lainalaisuuksia ja teorioita selittävistä tarinoista sen sijaan löytyy vähän tutkimuksia. 

 

Myös tiedon muotoja voidaan jaotella. Yksi mahdollisuus on jako paradigmaattiseen ja 

kerronnalliseen tietoon. Paradigmaattinen tieto on selittävää ja keskittyy siihen miten asiat 

ovat. Kerronnallinen tieto puolestaan on ohjeellisempaa ja vastaa ennemmin kysymykseen 

”miksi?” Joidenkin tutkimusten mukaan peruskouluikäiset lapset kokevat selittävän tekstin 

merkittävästi vaikealukuisemmaksi kuin kerronnallisen tekstin. Mahdollisia syitä tähän ovat 

oppilaiden harjaantumattomuus selittävän tekstin lukemisessa, tekstin suuri käsitteiden 

määrä ja tiheys, vaikea sanasto ja ennakkokäsitykset (Alvermann & Boothby 1982; Sáenz & 

Fuchs 2002). Niin selittävistä kuin kerronnallisista teksteistä oppii faktoja yhtä hyvin, mutta 

kertomuksilla on todettu olevan motivoiva vaikutus. Etenkin tytöt kokevat kertomukset 

mielekkäinä, mikä johtuu todennäköisesti siitä, että tytöille kontekstin on todettu olevan 

oppimisessa tärkeämpi tekijä kuin pojille (Lavonen et al. 2005). 
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