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Paine ja noste -käsitteiden esittäminen formaalissa

ja nonformaalissa kirjallisuudessa

Nonformaalia eli epävirallista tiedeopetusta ei ole tutkittu tai ainakaan aiheesta ei löydy yhtäkään

tutkimusta. Yleisestikin nonformaalia opetusta on tutkittu vähän. Syitä tähän voi olla monia, mutta

käsitteiden lavea määrittely sekä ristiinkäyttö ei helpota aiheeseen perehtymistä.

Formaali opetus on yhteiskunnan virallisesti tarjoamaa koulutusta ja in- sekä nonformaali oppi-

minen ovat koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. Informaaliksi oppimiseksi luetaan usein kaikki

vapaa-ajalla, esimerkiksi mediasta tai tiedekeskuksissa tapahtuva oppiminen. Nonformaali oppiminen

tapahtuu kursseilla ja koulutuksissa. Nämä termit eivät kuitenkaan ole täysin vakiintuneita, ja riip-

puen asiayhteyksistä raja näiden kahden välillä on häilyvä. Tässä tekstissä nonfomaalilla tarkoitetaan

selkeästi kurssimuotoista ja jonkin järjestön alaista opetusta.

Edellä määriteltyä nonformaalia fysiikan opetusta tapahtuu ainakin laitesukelluksen ja ilmailun

kursseilla. Valitsin nonformaaliksi kirjallisuudeksi PADI Open Water Diver (OWD) -kurssin eli lai-

tesukelluksen peruskurssin oppilaskirjan kaksi eri versioita[1, 2]. Halusin ottaa mukaan kaksi kirjaa,

jotta saisin hieman laajemman katsauksen paine ja noste -termien käyttöön. Sukelluskurssi valikoitui

aiheeksi oman harrastus- ja sukelluskouluttajataustani vuoksi.

Koulukirjoiksi valitsin yhden yläluokille suunnatun kirjan[3] ja lukiosta kaksi kirjaa[4, 5], saadak-

seni kuvan formaalista oppimateriaalista eri ikäryhmille. Lukiossa paine ja noste -termit opetetaan eri

kursseissa eri asiayhteyksissä, joten tästä syystä mukana on kaksi kirjaa lukion kirjasarjasta Physica.

Koulukirjoissa termien opettaminen seuraa pääsääntöisesti hyvin fysiikan käsitteen rakentumista,

jossa paine määritellään voimana pinta-alaa kohden ja noste syntyy kappaleeseen kohdistuvasta paine-

erosta. Yläluokilla paine kvantifioidaan, mutta ilmanpaine ja hydrostaattinen paine esitetään ainostaan

kvalitatiivisesti. Samoin noste esitetään kvalitatiivisesti, jonka lisäksi annetaan vain yksinkertaisissa

tilanteissa toimiva pääsääntö: kappale kelluu, mikäli sen tiheys on pienempi kuin vedellä.

Lukiossa paine esiintyy lämpöopissa tilamuuttujana ja kvantifioinnin jälkeen käytetään enemmän

ilmanpaineen määritelmää ideaalikaasujen yhteydessä. Noste käsitellään vastusvoimien yhteydessä,

sillä se aiheena kuuluu Voima ja liike -kurssiin. Noste esitetään ensin kvalitatiivisesti Arkhimedeen

periaatteen pohjalta, jonka jälkeen se myös kvantifioidaan.

Sukelluskurssin kirjoissa asiat pyritään esittämään yksinkertaisesti kvalitatiivisesti eikä se seuraa

käsitteen rakentumista. Sisällössä on myös pieniä asiavirheitä, ja etenkin nosteen esitetään olevan

positiivista, neutraalia tai negatiivista. Myöskään painetta ei varsinaisesti määritellä, vaan puhutaan

vain ilman- ja vedenpaineesta.

Sukelluskurssilla käsitteiden opetus on toissijaista ja tärkeämpää onkin näiden muutosten vaikutus.

Paineen ja nosteen muuttumisen vaikutukset on ymmärrettävä, jotta sukeltaminen olisi turvallista ja

helppoa.
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